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Білім беру бағдарламасының паспорты 

Паспорт образовательной программы  

Passport of the educational program 

БББ коды және атауы/ 

Код и название ОП 

OP code and name 

7М02307 Қазақ филологиясы/Казахская филология/ Kazakh 

Philology 

 

Білім беру саласының коды 

және жіктелуі / 

Код и классификация  

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

7М02 Ӛнер және гуманитарлық ғылымдар/Искусство и гу-

манитарные науки/ Arts and Humanities  

  

Даярлау бағытының коды 

мен жіктелуі/ Білім беру 

бағдарламалары тобы/ Білім 

беру бағдарламаларының 

тобы 

Код и классификация  

направлений подготовки/ 

Группа образовательных 

программ / 

Code and classification 

areas of training/ Group of 

educational programs  

7M023 Тілдер және әдебиет/ Языки и литература/ Languages 

and literature 

Білім ББ түрі/ Вид ОП/ EP 

type 

Қолданыстағы/Действующая/Acting;  

Оқыту нысаны/ 

Форма обучения/ 

Form of study 

Күндізгі/Очное /Full time  

Оқу мерзімі/Срок обучения/ 

Training period 

1 жыл/ 1 год/1 years 

Оқыту тілі/Язык обучения/ 

Language of instruction  

қазақ және орыс/казахский и русский / kazakh and russian 

үш тілді/трехязычье/ trilingual 

Кредит кӛлемі/ 

Объем кредитов/ Loan vol-

ume 

Академиялық кредит/ Академических кредитов 60/ Aca-

demic credits 60 ECTS 

Білім беру бағдарламасының мақсаты/ Цель образовательной программы/ The purpose of 

the educational program 

филология саласында кәсіби құзыретті, зерттеушілік, ұйымдастыру-басқару қызметінің 

дағдыларын меңгерген, еңбек нарығында сұранысқа ие мамандарды даярлау 

подготовка специалистов, обладающих профессиональными компетентностями в области 

филологии, навыками исследовательской, организационно-управленческой деятельности, 

востребованными на рынке труда. 

training of specialists with professional competence in the field of Philology, research, organizational 

and managerial skills that are in demand in the labor market. 

Берілетін дәреже/Присуждаемая степень/ Awarded degree 

"7М02307 Қазақ филологиясы" білім беру бағдарламасы бойынша тіл білімі магистрі    

магистр языкознания по образовательной программе "7М02307 Казахская филология" 

master of Linguistics in the educational program " 7M02307 Kazakh Philology" 

Маман лауазымдарының тізбесі/ Перечень должностей по ОП/ List of positions on OP 



филолог, колледж, ЖОО оқытушысы, БАҚ саласындағы маман-лингвист, бизнес-қатынас 

маманы, ғылыми қызметкер, аудармашы, лингвист-сарапшы. 

филолог, преподаватель колледжа, преподаватель вуза; специалист-лингвист в области 

СМИ, специалист по бизнес-коммуникациям, научный сотрудник, переводчик, лингвист-

эксперт. 

philologist, college teacher, university teacher; specialist-linguist in the field of mass media, specialist in 

business communications, researcher, translator, linguist-expert. 

Кәсіби қызмет объектілері/ Объекты профессиональной деятельности/ Objects of 

professional activity 

орта кәсіптік білім беру ұйымдары, газеттер, радио және ТД редакциялары, мемлекеттік басқару 

органдары. 

организации высшего и среднего профессионального образования, научно-

исследовательские центры, редакции газет, радио и ТВ, органы государственного управле-

ния. 

organizations of higher and secondary vocational education, research centers, editorial offices of news-

papers, radio and TV, public administration bodies. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной деятельности/ Professional activities 

-филология және гуманитарлық білім саласы 

-тілдік, жеке тұлғааралық және мәдениетаралық коммуникация 

-білім беру және мәдениет саласы  

-басқарудағы зерттеушілік және тәжірибелік қызмет 

-филология и гуманитарное образование 

- языковая, межличностная и межкультурная коммуникация 

- сфера образования и культуры 

- исследовательская и практическая деятельность в управлении 

- philology and humanities education 

- language, interpersonal and intercultural communication 

- education and culture 

- research and practical activities in management 

Кәсіби қызметінің функциялары/ Функции профессиональной деятельности/ Functions of 

professional activity 

- білім беру мекемелерінде филологиялық пәндерді оқыту; 

- филология саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

- сӛйлеу мәдениеті бойынша тренингтер ӛткізу; келіссӛздер ӛткізу бойынша мастер-

класстар; 

- мекемелерде мемлекеттік және орыс тілдерінде іс жүргізу; 

- аудармаларды жүзеге асыру. 

- преподавание филологических дисциплин в образовательных учреждениях; 

- проведение научно-исследовательских работ в области филологии; 

- проведение тренингов по культуре речи; мастер-классы по проведению переговоров; 

- ведение делопроизводства на государственном и русском языках в учреждениях; 

- осуществление переводов. 

- teaching philological disciplines in educational institutions; 

- conducting research in the field of philology; 

- conducting trainings on speech culture; master classes on conducting negotiations; 

- record keeping in the state and Russian languages in institutions; 

- making transfers. 

БББ бойынша оқу нәтижелері/ Результаты обучения по ОП/ EP learning outcomes 

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қаблетті: 

ON1 шет тілін кәсіби қызметте және тұлғааралық қатынастарда қолдану; 

ON2 ауқымды  және шағын бизнестегі менеджмент бағыттарын, ұйымдастырушылық мінез-



құлықтың динамикасын және кӛшбасшылық стилін меңгеру; 

ON3 басқару психологиясы мен менеджменттегі басқарудың ӛзіндік ерекшеліктері мен 

әдістерін білу, басқаруортасындағы тұлға аралық коммуникация мен кӛшбасшылық, 

басшылық дағдыларын меңгеру; 

ON4 ғылыми зерттеудің теориялық негіздерін, ғылыми әдістемесін және оның мазмұнын, 

ғылыми-зерттеу жұмысының түрлерін, жобалау техникасына қойылатын талаптарды 

меңгеру ; 

ON5 ғылыми мәтіндерге сыни талдау мен сараптамалар жүргізе алу және филология және 

басқа ғылымдар тоғысындағы ғылыми-теориялық және тәжірибелік білімді ӛз ғылыми 

зерттеу жұмыстарын жүзеге асыруда қолдану; 

ON6 тіл білімінің және әдебиеттанудың ӛзекті мәселелері мен ғылыми концепцияларын, 

лингвистиканы зерттеудің жаңа бағыттары мен әдіснамалық аспектілерін,  коммуникативтік 

стратегия мен тактиканы, шешендік, стилистикалық және тілдік норма мәселелерін білу; 

ON7 әдебиеттану ғылымы мен тіл білімінде ғылыми-танымдық аспектілер мен жаңа 

үрдістерді меңгеру,олардың негізінде нақты түсініктерді қалыптастыру, ғылыми 

тұжырымдамаларды әзірлеу дағдыларын қалыптастыру, тіл білімі мен әдебиеттану және 

олардың даму динамикасының қолданбалы аспектілері саласында зерттеулер жүргізу; 

ON8 фольклордың негізгі заңдылықтары мен әдебиеттің сипаттамалы және тарихи 

аспектілері бойынша ӛзіндік зерттеу дағдыларын меңгеру; 

ON9 кӛркем мәтінді тілдік сараптаудың негізгі әдістері мен методологиясы, кӛркем мәтіннің 

құрылымдық-семантикалық ерекшеліктеріне талдау жасау. 

После  успешного завершения этой программы обучающийся будет: 

ON1 использовать иностранного языка в профессиональной деятельности и межличностных 

отношениях; 

ON2 владеть направлениями менеджмента, динамикой организационного поведения и 

стилем лидерства в масштабном и малом бизнесе; 

ON3 знать специфические особенности и методы управления в менеджменте и психологии 

управления, владеть навыками руководства, лидерства и межличностной коммуникации в 

управленческой среде; 

ON4 владеть методикой научного исследования, видами научно-исследовательской работы, 

требованиями к проектной технике; 

ON5 проводить критический анализ и экспертизы научных материалов, осуществлять науч-

но-теоретические и практические знания на стыке филологии и других наук в своих науч-

ных исследованиях; 

ON6 освоить актуальные проблемы и  научные концепции языкознания и литературоведения, 

формировать четкие представления и знания: новые направления и методологические 

аспекты исследования лингвистики, владеть проблемами коммуникативной стратегии и 

тактики, ораторских, стилистических и языковых норм; 

ON7 владеть научно-познавательными аспектами и новыми тенденциями в 

литературоведческой науке и языкознании ,формировать на их основе четких представлений, 

навыков разработки научных концепций,  проводить исследования в области прикладных ас-

пектов языкознания и литературоведения и динамики их развития; 

ON8 владеть навыками самостоятельного изучения основных закономерностей фольклора и 

описательных и исторических аспектов литературы; 

ON9 знать основные методы и методологию речевой экспертизы художественного текста, 

анализировать структурно-семантические особенности художественного текста. 

ON1 use of a foreign language in professional activities and interpersonal relationships; 

ON2 master the directions of management, the dynamics of organizational behavior and leadership style 

in large and small businesses; 



ON3 know the specific features and methods of management in management and management 

psychology, possess the skills of leadership, leadership and interpersonal communication in the 

management environment; 

ON4 master the methodology of scientific research, types of research work, requirements for design 

equipment; 

ON5 conduct critical analysis and expertise of scientific materials, implement scientific-theoretical and 

practical knowledge at the intersection of philology and other sciences in their scientific research; 

ON6 master the current problems and scientific concepts of linguistics and literary studies, form clear 

ideas and knowledge: new directions and methodological aspects of linguistics research, master the 

problems of communication strategy and tactics, oratorical, stylistic and linguistic norms; 

ON7 to master scientific and cognitive aspects and new trends in literary science and linguistics ,to form 

on their basis clear ideas, skills of developing scientific concepts, to conduct research in the field of 

applied aspects of linguistics and literary studies and the dynamics of their development; 

ON8 have the skills to independently study the basic patterns of folklore and the descriptive and 

historical aspects of literature; 

ON9 know the main methods and methodology of speech examination of a literary text, analyze the 

structural and semantic features of a literary text. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Білім беру бағдарламасының мазмұны/Содержание образовательной программы/ Content of the educational 

program 

Модульдің 

атауы/ Назва-

ние модуля/ 
Module name 

Компоне

нт цикілі 

(МК, 

ЖОО, 

ТК)/Цикл

, 

компонен

т (ОК, 

ВК, КВ)/ 
Cycle, 

componen

t (OK, 

VK, KV) 

Пәндер 

коды 

/Код 

дисци-

плины/ 
The 

code 

disciplin

es 

Пәннің /тәжірибенің 

атауы/ 

 Наименование  

дисциплины /практики/ 

Name 

disciplines / practices 

Пәннің қысқаша мазмұны/  

Краткое описание дисциплины / Brief description of the 

discipline 

Креди

ттер 

саны/ 

Кол-

во 

кре-

дитов/ 
Numb

er of 

credits 

 

Се-

местр/ 
Semeste

r 

Қалыптас

атын 

компетен

циялар 

(кодттар

ы)/Форм

ируемые 

компетен

ции 

(коды)/ 
Formed 

competen

cies 

(codes) 

Жалпы кәсіби 

пәндер/Общи

е 

профессионал

ьные 

дисциплины/

General 

professional 

disciplines 

БП/ 

ЖООК 

ShT 

5201 

Шет тілі (кәсіби) Бұл пәнді оқу кезінде магистранттар  оқытылатын 

лексикалық және рамматикалық тақырыптар аясында 

шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас 

дағдыларын еңгереді. Пәнді оқытуда кәсіби 

салаласында арнайы және ғылыми әдебиетті түсіну 

дағдыларын дамытуға кӛңіл бӛлінеді.  

2 1 ON1 

 

БД/ВК IYa 

5201 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

При изучении данной дисциплины магистраты овла-

девают навыками устного и письменного общения на 

иностранном языке в пределах изучаемых лексиче-

ских и грамматических тем. Большое внимание уде-

ляется развитию навыков понимания специальной и 

научной литературы в сфере профессиональной дея-

тельности. 

   

BD/ UC FL Foreign Language When studying this discipline, magistrates master the    



5201 (professional) skills of oral and written communication in a foreign lan-

guage within the limits of the studied lexical and gram-

matical topics. Much attention is paid to the development 

of skills for understanding special and scientific literature 

in the field of professional activity. 

БП/ 

ЖООК 

Men 

5202 

Менеджмент Пән қазіргі заманғы ұйымдардың қызметін басқару 

әдістерін меңгеру және теориялық ережелерді, 

әдістемелік негіздерді ұғындырады және түсіндіреді. 

Менеджмент және менеджментке заманауи 

кӛзқарастар саласындағы жаңа ғылыми және 

практикалық жетістіктерімен білім беру пәні 

магистранттар ғаламдық ауқымдағы және шағын 

бизнестегі менеджмент бағыттарын, 

ұйымдастырушылық мінез-құлықтың динамикасын 

және кӛшбасшылық стилін зерттейді. 

2 1 ON1 

ON2 

ON3 

БД/ВК Men 

5202 

Менеджмент Дисциплина дает осмысление и понимание маги-

странтами теоретических положений, методических 

основ и овладение методами управления деятельно-

стью современных организаций. Дисциплина знако-

мит с  новейшими научными и практическими дости-

жениями в области менеджмента и современных 

взглядов на менеджмент, магистранты изучат про-

блемы менеджмента в глобальном масштабе и малом 

бизнесе, динамику организационного поведения и 

стилей лидерства. 

   

BD/ UC Men 

5202 

Management The discipline provides students with understanding and 

understanding of theoretical positions, methodological 

foundations, and mastering methods of managing the 

activities of modern organizations. The discipline 

introduces the latest scientific and practical achievements 

in the field of management and modern views on 

management. undergraduates will study the problems of 

   



management on a global scale and small business, the 

dynamics of organizational behavior and leadership 

styles. 

БП/ 

ЖООК 

BP 

5203 

Басқару  психологи-

ясы 

Пән магистранттарға басқару психологиясының 

теориялық-әдіснамалық негіздерін, басқару үрдістері 

жүйесіндегі тұлғаның рӛлі мен орны  туралы түсінігін 

береді, басқару қызметінің мәнін ашады. 

Магистранттар персоналды басқару принциптері мен 

әдістерін, мотивация теориясын, басқарушылық 

шешімдерді қабылдау мәселелерін зерттейді, басқару 

ортасындағы басшылық, кӛшбасшылық және 

тұлғааралық коммуникация дағдыларын меңгереді.  

2 1 ON1 

ON2 

ON3 

 БД/ВК PU 

5203 

Психология управле-

ния 

Дисциплина дает осмысление и понимание маги-

странтами теоретико-методологических основ психо-

логии управления, представление о роли и месте лич-

ности в системе управленческих процессов, раскры-

вает сущность управленческой деятельности и управ-

ленческого взаимодействия. Магистранты изучат 

принципы и методы управления персоналом, теории 

мотивации, принятия управленческих решений, полу-

чат навыки руководства, лидерства и межличностной 

коммуникации в управленческой среде. 

   

 BD/ UC РМ 

5203 

Psychology  of 

management 

The discipline provides students with an understanding 

and understanding of the theoretical and methodological 

foundations of management psychology, an idea of the 

role and place of the individual in the system of 

management processes, and reveals the essence of 

management activities and management interaction. 

Undergraduates will study the principles and methods of 

personnel management, the theory of motivation, 

management decision-making, and will gain skills in 

leadership, leadership, and interpersonal communication 

   



in the management environment. 

Қазақ тіл 

білімі және 

әдебиеттану 

мәселелері 

/Проблемы 

казахского 

языкознания/ 

литературо-

ведения/ 

Problems of 

Kazakh lin-

guistics/ Liter-

ature man-

agement 

БП/ТК       GZZhU

Zh 

5204 

Ғылыми-зерттеу  

жұмыстарын  ұйым-

дастыру  және         

жоспарлау 

Бұл пән ғылыми зерттеудің теориялық негіздері, 

ғылыми әдістеме және оның мазмұны, ғылыми-

зерттеу жұмысының формасы, жобалау техникасына 

қойылатын талаптар, ғылыми этика, ғылыми-зерттеу 

жұмысы бойынша диссертациялық зерттеудің  

тақырыбын жоспарлау, диссертацияның құрылымдық 

бӛлімдері жӛнінде теориялық және практикалық 

мәселелерді қарастырады.  

4 1 ON4 

ON5 

ON6 

ON7 

 

OPNIR  

5204 

Организация и плани-

рование научно-

исследовательской 

работы  

Дисциплина рассматривает основные теоретические, 

научные и методические аспекты научных исследова-

ний, ее содержание, формат научно-

исследовательской работы, требования к технике 

проектирования, научную этику, планирование тем 

диссертационного исследования по научно-

исследовательской работе. 

 

OPRW 

5204 

Organization and 

planning of research 

work 

The discipline considers the main theoretical, scientific 

and methodological aspects of scientific research, its 

content, the format of research work, requirements for 

design techniques, scientific ethics, and planning topics 

for dissertation research. 

 

GMK  

5204 

Ғылыми     мәтіндер   

құрылымы 

Бұл пәнді оқу барысында магистранттар ғылыми 

және техникалық әдебиеттердің функционалдық 

стилін, мәтінді мазмұндау амалын, тілдік құралдар 

жүйесін,  мәтінніңқұрылымдық жүйесінің оқыту 

бірлігі ретіндегі ерекшеліктерін қарастырады. 

Сонымен бірге ғылыми мәтіндердің лексикалық 

ерекшеліктері, экстралингвистикалық  құралдар, 

ғылыми шығарманың құрылымдық ерекшеліктері 

жӛнінде білімдерін жетілдіреді.  

ON4 

ON5 

ON6 

ON7 

ON9 

БД/КВ PNT  

5204 

Построение научных 

текстов  

В ходе изучения данной дисциплины магистранты 

изучают функциональный стиль научной и 

  



технической литературы, способ изложения текста, 

систему языковых средств, особенности структурной 

системы текста как единицы обучения. Также 

совершенствует знания лексических особенностей 

научных текстов, экстралингвистических средств, 

структурных особенностей научного произведения. 

BD/ SC STC 

5204 

Scientific texts 

composition 

In the course of studying this discipline, undergraduates 

study the functional style of scientific and technical 

literature, the way the text is presented, the system of 

language tools, and the features of the structural system 

of the text as a unit of learning. It also improves 

knowledge of lexical features of scientific texts, 

extralinguistic tools, and structural features of a scientific 

work. 

   

КП/ 

ЖООК        

KL  

5301 

Контрастивтік линг-

вистика 

Бұл пән лингвистикалық типология тәсілдерінің 

контрастивті талдау негізін, тілдердің типологиясы 

жайында жалпы түсінік, тілдерді сипаттаудағы 

салыстырмалы-типологиялық тәсіл қатарындағы 

контрастивті талдау, жеке тілдік қосалқы жүйелердің 

контрастивті сипаттау принциптерін, ӛзге тілдерді 

үйрету тәсілдерін қарастырады. 

5 1 ON1 

ON5 

ON6 

ON7 

ON9 

 

ПД/ВК KL  

5301 

Контрастивная линг-

вистика  

Данный предмет рассматривает основы 

контрастивного анализа способов лингвистической 

типологии, общие понятия о типологии языков, 

контрастивный анализ в ряду сравнительно-

типологических подходов к описанию языков, 

принципы контрастивного описания отдельных 

языковых субъективных систем, способы обучения 

другим языкам. 

   

PD/ UC CL 

5301 

Сontrastive linguistics This course examines the basics of contrastive analysis of 

linguistic typology methods, General concepts of 

language typology, contrastive analysis in a number of 

   



comparative typological approaches to language 

description, principles of contrastive description of 

individual language subjective systems, and methods of 

teaching other languages. 

КП/ 

ЖООК        

TB(A)

ZhB  

5302 

Тіл     білімінің/ 

әдебиеттанудың     

жаңа     бағыттары 

Бұл пәнді оқу арқылы магистранттар толық ғылыми 

ақпараттар және олардың зерттеу ұстанымдары мен 

ғылыми-теориялық мәселелерін талдап, тіл білімінің 

және әдебиеттанудың ғылыми концепцияларын 

айқындайды, нақты түсінік пен білім 

қалыптастырады. Магистранттар әдебиеттанудың  

салалары:  әдебиетті зерттеудің жаңа методологиялық 

аспектілері,  библиография,  текстология мен 

әдебиеттің теориялық,  практикалық мәселелері 

жӛнінде   білімдерін бекітеді. 

5 1 ON4 

ON5 

ON6 

ON7 

ON8 

 

 

 ПД/ВК NNYa 

(L) 

5302 

Новые направления 

языкознания/ 

литературоведения 

В результате изучения данной дисциплины 

магистранты изучают полную научную информацию 

и анализируют научно-теоретические проблемы и 

принципы их исследования, определяют научные 

концепции языкознания и литературоведения, 

формируют четкие представления и знания. 

Магистранты закрепляют знания по отраслям 

литературоведения: новым методологическим 

аспектам исследования литературы, теоретическим и 

практическим проблемам библиографии, текстологии 

и литературы. 

   

 PD/ UC NDL 

(LC) 

5302 

New direction of lin-

guistics/ Literature crit-

icizm 

As a result of studying this discipline, undergraduates 

study complete scientific information and analyze 

scientific and theoretical problems and principles of their 

research, define scientific concepts of linguistics and 

literary studies, form clear ideas and knowledge. 

Undergraduates consolidate their knowledge in the fields 

of literary studies: new methodological aspects of 

   



literature research, theoretical and practical problems of 

bibliography, textology and literature. 

Қазақ әдеби-

еті және оның 

тарихын ір-

гелі зерделеу/ 

Фундамен-

тальное изу-

чение казах-

ской литера-

туры и ее ис-

тории/ Fun-

damental 

Study of Ka-

zakh literature 

and its history 

КП/TК          AFD  

5303 

Әдебиеттегі   фольк-

лорлық     дәстүрлер 

Бұл пән фольклордың филологиялық пән ретінде 

ӛзіндік ерекшелігі, фольклор дәстүрі, қазақ 

фольклоры және басқа ұлттар фольклоры, әдебиеттегі 

синкретизм мәселесі, сюжеттердің енуі, фольклор 

және әдебиет, әртүрлі дәуірдегі фольклордық 

сюжеттер және т.б. қарастырады.    

5 1 ON8 

ON9 

 

ПД/КВ FTL  

5303 

Фольклорные тради-

ции в литературе 

Этот предмет рассматривает как филологический 

предмет, своеобразие фольклора, фольклорные 

традиции, казахский фольклор и фольклор других 

национальностей, проблемы синкретизма в 

литературе, проникновение сюжетов, фольклор и 

литература, фольклорные сюжеты разных времен и 

др. 

 

PD/ SC FTL 

5303 

Folklore traditions in 

the literature 

This subject is considered as a philological subject, 

originality of folklore, folklore traditions, Kazakh 

folklore and folklore of other nationalities, problems of 

syncretism in literature, penetration of plots, folklore and 

literature, folklore plots of different times, etc. 

 

КП/TК          AZA 

5303 

Әдебиеттанымдық  

зерттеудің    әдіснама-

сы 

Бұл пән әдебиеттану ғылымының талдауының 

бүтіндік принциптерін, әдебиеттану ғылымының 

талдау аясындағы заманауи методологиялық 

кӛзқарастарды, мәтінді интерпретациялау, 

әдебиеттану ғылымының компаративистикасы, 

әдебиеттанымдық зерттеу әдіснамасы, оны 

жетілдірудің ғылыми-теориялық жолдарын анықтау 

мәселелерін қарастырады.    

ON5 

ON6 

ON7 

 

ПД/КВ MLI 

5303 

Методология литера-

туроведческого ис-

следования  

Данный предмет рассматривает принципы 

целостности анализа литературоведческой науки, 

современные методологические подходы в области 

анализа литературоведческой науки, вопросы 

   



интерпретации текста, компаративистики 

литературоведческой науки, методологии 

литературоведения, определения научно-

теоретических путей ее совершенствования. 

PD/ SC MLR 

5303 

Мethodology of literary 

research 

This course examines the principles of integrity of the 

analysis of literary science, modern methodological 

approaches in the field of analysis of literary science, 

issues of text interpretation, comparative studies of 

literary science, methodology of literary studies, 

definition of scientific and theoretical ways to improve it. 

   

КП/TК    PA 

5304 

Постмодернизм 

әдебиеті 

Бұл пән модернизмнен кейінгі кезеңнің болмысы, 

қазақ әдебиетіндегі постмодернизм, әлем 

әдебиетіндегі постмодернизм, постмодернизм 

әдебиетіндегі басты кейіпкер мен автордың кӛркемдік 

дүниетанымы, философия контекстіндегі 

постмодернизм әдебиеті, постмодернизм әдебиеті мен 

әдебиеттегі жалпы байланыс қарастырылады.    

5 1 ON5 

ON6 

ON8 

ON9 

 

ПД/КВ LP 

5304 

Литература постмо-

дернизма 

Этот предмет рассматривается как бытие 

постмодернизма, постмодернизм в казахской 

литературе, постмодернизм в мировой литературе, 

художественное мировоззрение главного героя и 

автора в литературе постмодернизма, литература 

постмодернизма в контексте философии, общая связь 

в литературе постмодернизма и литературе. 

 

PD/ SC LP 

5304 

Literature of 

Postmodernism 

This subject is considered as the existence of 

postmodernism, postmodernism in Kazakh literature, 

postmodernism in world literature, the artistic Outlook of 

the main character and author in postmodern literature, 

postmodernism literature in the context of philosophy, the 

General relationship in postmodernism literature and 

literature. 

 

КП/TК    ABU ХХ-ХХІғ. әдеби- Бұл пән бойынша  әдебиеттегі жаңа үрдістер және ON6 



5304 етіндегі       белсенді   

үрдістер 

олардың кӛркемдік шындық аясында берілу тәсілдері, 

әдебиеттегіұлттық характер болмысы,  ғұмырбаяндық 

шығармалар ұстанымы,  

 әдебиеттегі замандас тұлғасын сомдау үрдісі, 

Тәуелсіздік кезең прозасы мен поэзиясындағы 

дәстүрлі желілер, ХХ-ХХІ ғ.  ғасыр басындағы  

қазақ әдебиетінің кӛрнекті ӛкілдерінің ӛмірі мен 

шығармашылығы қарастырылады. 

ON8 

ON9 

 

ПД/КВ APL 

5304 

Активные процессы в 

литературе ХХ-ХХІ 

вв.  

Новые тенденции в литературе по данной дисциплине 

и способы их передачи в рамках художественной 

истины, бытие национальных характеристик 

литературы, принцип биографического произведения,  

 процесс формирования современной личности в 

литературе, традиционные линии поэзии и прозы 

периода независимости, ХХ-начала ХХІ века  

рассматриваются жизнь и творчество выдающихся 

представителей казахской литературы. 

   

PD/ SC APL 

5304 

Aktive process in litera-

ture ХХ-ХХІ 

New trends in literature in this discipline and ways to 

convey them within the framework of artistic truth, the 

existence of national characteristics of literature, the 

principle of a biographical work,  

 the process of forming a modern personality in literature, 

traditional lines of poetry and prose of the independence 

period, the XX-early XXI century  

the life and work of outstanding representatives of 

Kazakh literature are considered. 

   

КП/ 

ЖООК        

 OP 

5305 

Ӛндірістік практика  Ӛндірістік практика білім алушының бітіру 

жұмысының сипатына сәйкес тақырыптық 

сұраныстарын қамтамасыз ете алатын мекемеде 

ӛткізіледі. Практикадан ӛту кезінде білім алушы 

практика ұйымдастырылған ұйымның қызметінің 

сипатынасәйкес тәжірибе жинайды. Бітіру біліктілік 

5 2 ON4 

ON5 

ON7 

 



жұмысының  жобалық шешімдерін  жүзеге асыру 

үшін мәліметтер мен материалдар қарастырады, 

жинайды, жүйелейді. 

Экспери-

менттік-

зерттеу 

жұмысы 

/Эксперимент

ально-

исследова-

тельская 

бо-

та/Experiment

al and research 

work 

МЭЗЖ   Тағылымдамадан  ӛту 

мен магистрлік  жоба-

ны  орындауды  

қамтитын  маги-

странттың  экспери-

менттік-зерттеу 

жұмысы 

 

Магистранттар мамандыққа және бекітілген 

тақырыптарына сәйкес инновациялық  технология-

лармен   және    ӛндірістің    жаңа  түрлері  мен  

танысады, сондай-ақ диссертация үшін   теориялық  

және   практикалық   материалдарды   жинайды, 

методологиялық принциптерді меңгереді,    зерттеу   

нәтижелерін   жариялайды,   тақырыптары  бойынша 

ғылыми   тұжырымдар   жасайды,  есеп  береді. 

13 2 ON4 

ON5 

ON6 

ON7 

 

Қорытынды 

аттестация / 

Итоговая  ат-

тестация/ 

Final 

certification 

МЖРҚ   Магистрлік  жобаны  

рәсімдеу  және  қорғау 
 12 2 ON4 

ON5 

ON7 

 

     60   

 


