
А.БАЙТҰРСЫНОВ АТЫНДАҒЫ ҚОСТАНАЙ ӨҢІРЛІК УНИВЕРСИТЕТІ 

КОСТАНАЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.БАЙТУРСЫНОВА 

KOSTANAY REGIONAL UNIVERSITY NAMED AFTER A.BAITURSYNOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚОСЫМШАБІЛІМБЕРУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ 

(MINOR) 

ТІЛ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(MINOR) 

ЯЗЫК И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 
ADDITIONAL  

EDUCATIONAL PROGRAM 

(MINOR) 

LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ҚОСТАНАЙ, 2022 

 



ӘЗІРЛЕУШІЛЕР/ РАЗРАБОТЧИКИ// DEVELOPERS: 

 
Есиркепова К.К., тіл және әдебиет теориясы кафедрасының меңгерушісі, филология 

ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор. 

Есиркепова К.К., заведующая кафедры теории языков и литературы, кандидат 

филологических наук, ассоцированный профессор. 

Esirkepova K.K.,  Candidate of Philological Sciences, Associate Professor. 

Канапина С.Ғ., филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор. 

Канапина С.Г., кандидат филологических наук, ассоцированный профессор. 

Kanapina S. G., Candidate of Philological Sciences, Associate Professor  

Бекбосынова А.Х., филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор.  

Бекбосынова А.Х., кандидат филологических наук, ассоцированный профессор. 

Bekbosynova A.Х., Candidate of Philological Sciences, Associate Professor  

Искакова Ш.Қ. аға  оқытушы, гуманитарлық ғылымдар магистрі 

Искакова Ш.К. ст. преподаватель, магистр гуманитарных наук.  

Iskakova Sh.K. Senior lecturer, Master of Humanities. 
 

 
А.Байтұрсынов атындағы ҚӨУ-дың оқу-әдістемелік кеңес отырысында бекітілді,    27.01.2022 ж.  №1 

хаттама 

 

Утвержден на заседании учебно-методического совета КРУ имени А.Байтурсынова, протокол от 

27.01.2022 г. №1 

 

Published by decision educational and methodical council of the Kostanay regional university named after A. 

Baitursynov (Protocol №1 from 27.01.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          © А.Байтұрсынов атындағы  

                                                     Қостанай  өңірлік университеті



 Курстың қысқаша сипаттамасы / Краткое описание курса /Brief description of the course:  

       Қазіргі тіл біліміндегі антропоцентристік  бағыт  бойынша  тіл және таным процесі, тілдік 

коммуникация, оның басты белгілері туралы жүйелі ғылыми-теориялық білім  бере отырып,  

болашақ  мамндарға  тілдің танымдық қызметін  ұғындыру көзделген.Тіл біліміне қатысты таным 

теориясының – негізгі  қағидаларын  игеру, оны  қоғамтану  мен  өміртануда дұрыс қолдана білу 

маңызды рөл атқарады. 

 

  Курстың мақсаты / Цель/ Aim: 

    Қазіргі  таңдағы  мәдениетаралық  коммуникацида  қазақ тілібілімі ғылымының теориялық 

негіздерін жан-жақты оқыту, болашақ маманның іскерлік  қабілеттері және  сөйлеу әдебін  

қалыптастыру және сөз байлығыныңмаңызын түсініу. Курс  барысында қазақ әдеби тілінің 

стилистикалық құралдарын, латыннегіздіжаңа қазақ жазуының әліпбиі мен емле ережелерінің 

құрылымын, жаңалықтарын, емле нормаларын меңгерту, сондай-ақ алған тілдік білімін қатысымда 

(іскерлік кездесулерде, қызмет барысында, мәжіліс, жиындарда және т.б.) ұтымды пайдалана алу  

дағдысын  меңгерту, кәсіби дағдыларын қалыптастыру. 

 

Оқу міндеттері/ Учебные задачи/ Learning Objectives: 

        Қазақ  тіл індегі сөз мәдениетін дамытуда іскерлікқарым-қатынасәдебінүйретудағдыларын 

қалыптастыру, тілдік талғамын, сөйлеу мәдениетін арттыру.Сонымен қатар білім алушылардың 

кәсіби іс-әрекеттегі тиімді қатынас технологиялары мен тілдегі   ұғымдар мен категорияларды 

лексикалық  қағидаларымен  бірге  алып,  жан-жақты  терең  меңгерту. 

 

        Қалыптастыру керек негізгі құзыреттер/ Базовые компетенции, которые предстоит 

сформировать/ Basic competencies to be formed: 

Тіл және мәдениетаралық коммуникация мәселелері және мәдени парадигма тұрғысынан 

теориялық бiлiм  беру  және тәжiрибелiк  тұрғыда  қолдану әдістерін  меңгерту.   

 

Оқытудың нәтижелері / Результаты обучения / Learning outcomes: 

    –   Қоғамның мультимәдениеттілігі және лингвистикалық қажеттілігі негізіндегі ынтымақтастық 

дағдыларын қолдана отырып, әртүрлі қарым-қатынастың кәсіби-этикалық нормаларын  меңгереді;  

   -   Сыни ойлауын дамытуға ықпал ететін оқыту мен бағалау стратегияларын қолданып ,қойылған 

мақсатқа сәйкес оқыту әдістерін саралай отырып,оқу материалы мазмұнын талдау негізінде оқу 

сабақтарын құрастырады.. 

    -   Тілдік  пәндерді оқытуда  негізгі тілдік коммуникация терминдерінің мәні мен маңызын біледі, 

оқытудың құрылымы мен мазмұнын, инновациялық  әдістерін талдайды, оқу үрдісінде қолданады. 

    - Тәжірибелік  сабақтарда концептуалдық талдаудың негізгі  әдістерін  меңгереді, 

мәдениеттердің әлемдік диалогына бағдар жасайды. 

     - Тілдік бірліктерді қолдану дұрыстығы, дәлдігі, орындылығы тұрғысынан талдайды/ 

Анализирует языковые единицы с точки зрения правильности, точности, уместности 

употребления/ Analyzes language units from the point of view of correctness, accuracy, appropriateness 

of usage 
    - Білім беру ұйымдарында қазақ тілін оқытуда академиялық жазу дағдыларын меңгертіп, кәсіби 

құзыреттерді пайдаланады. 
 

            Пәндер /Дисциплины / Disciplines: 

1.Пән атауы: (кредит саны 5, ауызша емтихан ) Латын графикалы қазақ әліпбиінде іс қағаздарын 

жүргізу / (Количество кредитов 5, устный экзамен)  Делопроизводства на новом казахском 

алфавите (латиница)/ Name of the discipline (Number of credits 5, oral exam)Paperwork in the new 

Kazakh alphabet (Latin) 
2. Пән атауы: (кредит саны 5, ауызша емтихан) Іскерлік және коммуникация мәдениеті / / 
Наименование дисциплины: (Количество кредитов 5, устный экзамен)  Деловая коммуникация и 

культура речи современного специалиста/  



Name of the discipline (Number of credits 5, oral exam)Business communication and culture of speech 

of a modern specialist 

3.  Пән атауы: (кредит саны 5, ауызша емтихан) Көркем мәтінді лингвистикалық талдау 

Наименование дисциплины (Количество кредитов 5, устный экзамен) Лингвистический анализ 

художественного текста  

Name of the discipline (Number of credits 5, oral exam) linguistic analysis of artistic text 

4. Пән атауы: (кредит саны 5, ауызша емтихан) Мұғалімнің кәсіби  бағыты  

Наименование дисциплины (Количество кредитов 5, устный экзамен) Профессиональное 

направление учителя  

Name of the discipline: (Number of credits 5, oral exam) Professional direction of the teacher 

 

Еңбек сыйымдылығы / Трудоемкость /Labor intensity: 20 кредитов.    

    

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisite:Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы, Қазіргі қазақ 

тілінің морфологиясы/ Фонетика современного казахского языка, Морфология современного 

казахского языка/Phonetics of the modern Kazakh language, morphology of the modern Kazakh 

language. 
Minimum number of listeners / Минимальное количество слушателей15/ Тыңдаушылардың 

ең аз саны:15 

Maximumnumberoflisteners / Максимальное количество слушателей 

Тыңдаушылардыңмаксималды саны :90 

 

Пән 1 ЛАТЫН ГРАФИКАЛЫ ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІНДЕ ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУ 

Дисциплина 1 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НА НОВОМ КАЗАХСКОМ АЛФАВИТЕ 

(ЛАТИНИЦА) 

Discipline 2 PAPERWORK  IN THENEW  KAZAKH  ALPHABET (LATIN) 
 

Пәннің қысқаша сипаттамасы/ Краткое описание дисциплины/ Discipline Summary:  

        Латын негізді қазақ әліпбиін, орфографиялыққағидаларды 

(фонетикалық,морфологиялық, фонематикалық, айырым, түпнұсқалық, тарихи-дәстүрлі), жаңа 

емле-ережені, қазақ тіліпунктуациясыныңжүйесін қарастырады. Латын негізді қазақ әліпбиінде 

ұйымдық-құқықтық, өкімдік, ақпараттық-анықтамалық, мекеменің жеке құрамы бойынша 

құжаттарды рәсімдеуді меңгертеді.Құжатайналымын ұйымдастыру,тіркеу,орындалуын бақылауды,

 компьютер арқылы іс- қағаздарынжүргізудіигертугебағытталған. 

Краткое описание дисциплины: Рассматривается латинский казахский алфавит, правила 

правописания (фонетический,морфологический, фонематический,отличительный, оригинальный, 

историко-традиционный), новые правила правописания, система пунктуации казахского языка. 

Учится составлять документы по организационно-правовому, административному, 

информационно- справочному, кадровому составу учреждения на основе латинского казахского 

алфавита.Организация документо оборота, Регистрация, контроль за исполнением, освоение 

компьютерного дело производства. 

        Discipline Summary:WeconsidertheLatinKazakhalphabet, spellingrules (phonetic, morphological, 

phonemic,distinctive,original,historicalandtraditional), newspellingrules, theKazakhpunctuationsystem. 

Learns to draw up documents on the organizational and legal, administrative, reference, personnel 

composition of the institution based on the Latin Kazakh alphabet. It is aimed at mastering the 

organization, registration, control over paperwork, computer accounting. 

        Cабақ түрлері білім алушы тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтандырылған білім беру; құзыреттілікке бағытталған оқыту тілдерді меңгерудің 

коммуникативтік-әрекеттік тәсілі. 



Виды занятий :централизованное образование студента, основанное на рефлексивном подходе со 

стороны обучающегося; компетентностно-ориентированное обучение коммуникативно-

деятельностный подход к овладению языками. 
Typesoflesson:centralized education of the student, based on a reflective approach on the part of the 

student;competence-oriented learning communicative-activity approach to language acquisition. 
Оқытушы Искакова Ш.Қ. аға  оқытушы, гуманитарлық ғылымдар магистрі 

Преподаватель Искакова Ш.К. ст. преподаватель, магистр гуманитарных наук.  

TeacherIskakovaSh.K.Art.Lecturer, Master of Arts. 
 

Пән 2 ІСКЕРЛІК ЖӘНЕ СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІ/ 

Дисциплина 2 ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯИ  КУЛЬТУРА  РЕЧИ  СОВРЕМЕННОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

Discipline2 BUSINESS COMMUNICATION AND  SPEECH CULTURE OF A MODERN 

SPECIALIST 

      Пәннің қысқаша сипаттамасы: Қазақ тіл мәдениетінің негіздерін, шешендік өнер тарихын, 

шешен сөйлеудің логикалық-құрылысы, тақырыбы, түрлері, стилі, әдістерін, импровизация, 

сөйлеу мен есте сақтау, сөзді әсерлі жеткізу тәсілдерін қарастырады. Ресми іс-қағаздар стилін, 

ғылыми стиль,сөйлеу мәдениетінің қатысымдық сапасын (байлығы, дәлдігі, тазалығы, 

қысқалығы, көркемдігі), пікірталастыру мәдениетін, жұртшылық алдында сөйлеуді, 

академиялық шешендік; таныстырылым, тұсаукесер өткізу дағдыларын; келіссөз жүргізу әдебін; 

сөйлеу этикетін, сөйлеу техникасы және дикциямен жұмысты; қарым-қатынастың бейвербальды 

амалдарын (ым-ишара, қимыл тілін) меңгертеді. 

        Краткоеописаниедисциплины: Изучает основы культуры казахского языка, историю 

ораторского искусства, логико-строение, тема, виды, стиль, методы ораторского искусства, 

способы импровизации, речевой и запоминающейсяречи,способвнеконкурсной передачи речи. 

Стиль официальных дел, научный стиль, коммуникативныекачества культуры речи (богатство, 

точность, чистота, краткость, художественность), культурудискуссии,публичную речь, 

академическую ораторскую речь; навыки проведенияпрезентаций, презентаций; тактику ведения 

переговоров; речевой этикет,работустехникойречиидикцией.; изучает невербальные приемы 

общения (жесты). 

        Discipline Summary: Studies the basics of the Kazakh language culture, the history of oratory, 

logical 

structure, theme, types, style, methods of oratory, methods of improvisation, speech and memorable 

speech, the method of non- competitive speech transmission. Style of official Affairs, scientific style, 

communicative qualities of speech culture (richness, accuracy, purity, brevity, artistry), discussion 

culture, public speech, academic oratory; skills of conducting presentations, presentations; negotiating 

tactics; speech etiquette,workingwithspeechtechniqueand diction.; studies nonverbal communication 

techniques (gestures). 

         Cабақ түрлері: мәтіннің мазмұнын когнитивті модельдеу негізінде оның мағынасын түсіну 

және түсіндіру;сөйлеу коммуникациясын конверсиялық талдау; сөйлеу барысында сөйлеушінің 

мақсатын анықтау және прагматикалық талдау жасау. 

         Виды занятий: понимание и интерпретация смысла текста на основе когнитивного 

моделирования его содержания; конверсионный анализ речевой коммуникации;/ 

Types of lesson: understanding and interpretation of the meaning of the text based on cognitive modeling 

of its content;  определение цели говорящего в речи и прагматический анализ. 

ОқытушыЕсиркепова К.К. қауымдастырылған профессор 

Преподаватель Есиркепова К.К. ассоцированный профессор 

Teacher Esirkepova K.K. Associate professor 

 

 

 



Пән 3 КӨРКЕМ МӘТІНДІ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ 

Дисциплина 3 ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА  

Discipline 3 LINGUISTIC ANALYSIS OF ARTISTIC TEXT 

         

       Пәннің қысқаша сипаттамасы: «Көрем мәтінді лингвистикалық талдау» пәні теориялық 

білім беруде ерекше маңызды рөл атқарады.  Ғылыми зерттеу жүргізудің алғашқы күнінен бастап, 

соңғы нүктесі қойылғанға дейінгі аралықта қандай жұмыс түрлері атқарылатыны, істі  неден 

бастап, қалай жүргізу керектігі түсіндіріледі. Бұл пән - мәтінтану және оның белгілері туралы 

түсініктерін қалыптастырады, белгілерін айқындап алуға дағдыландырады және студенттерге 

ғылыми зерттеудің әдіс-тәсілдері туралы таныстырады. 

        Краткое описание дисциплины: Особо важную роль в теоретическом образовании играет 

предмет «Лингвистический анализ визуального текста». С первого дня исследования и до конца 

будут объясняться виды работ, с чего начать и как проводить работу. Данный курс формирует 

понятие текстологии и ее особенностей, выявляет особенности и знакомит студентов с методами 

научного исследования.        

        Discipline Summary: The subject "Linguistic analysis of visual text" plays a particularly important 

role in theoretical education. From the first day of the study to the end, the types of work will be 

explained, where to start and how to carry out the work. This course forms the concept of textology and 

its features, reveals the features and introduces students to the methods of scientific research. 

Cабақ түрлері: Біліктілікке бағытталған оқыту, кейс-стади, жобалар әдісі, мәселелік дәріс, 

пікірталастық дәріс,  дәріс-кеңес, "Сұрақ-жауап-талқылау" дәрісі, "Мәселені анықтау" семинары, 

"Мәселені шешу" семинары, "Мәселенің шешімін қолдану" семинары, семинар тренинг.  

  Виды занятий: Квалификационно-ориентированное обучение, кейс-стади, проектный метод, 

проблемная лекция, дискуссионная лекция, лекция-консультация, лекция «Вопрос-ответ-

дискуссия», семинар «Постановка задачи», семинар «Решение задачи», семинар «Решение 

задачи», семинар-тренинг. 

 Types of lesson: Qualification-oriented training, case study, project method, problem lecture, 

discussion lecture, lecture-consultation, lecture "Question-answer-discussion", seminar "Problem 

Statement", seminar "Problem Solving", seminar "Problem Solving", seminar –training. 

Оқытушы: Бекбосынова А.Х.,.,қауымдастырылған профессор 

Преподаватель: Бекбосынова А.Х., ассоцированный профессор  

Teacher: Bekbosynova A.Х.,  Associate professor 

 

ПӘН 4 МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ  БАҒЫТЫ  

 ДИСЦИПЛИНА 4 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ УЧИТЕЛЯ  

 DISCIPLINE 4 PROFESSIONAL DIRECTION OF THE TEACHER 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: әдістемелік жұмыстың тиімділігін қамтамасыз ететін 

білім берудегі инновациялық үдерістерге қолдау көрсету, болашақ  мұғалімдерді 

оқушылардың бойында өз бетімен білім алу, өзін-өзі реттеу дағдыларын қалыптастыруға, 

түрлі адамдармен тиімді диалог жүргізе алатын, сандық технологияларда құзырлылық 

танытатын белсенді азамат, болашақ маман ретінде қалыптасуға көмектесетін оқу үдерісін 

ұйымдастыру үшін қажетті білім мен және практикалық дайындықпен қамтамасыз етуге 

жағдай жасау, жеті модуль мәнмәтінінде, оқыту мен оқу үдерістерін жетілдіру мақсатында 

тыңдаушыларды мектеп көшбасшылығы тұжырымдамасымен және мұғалімнің 

көшбасшылық қасиеттерін дамыту қағидаттарымен таныстыру.     

 Краткое описание дисциплины: оказание поддержки инновационным процессам в 

образовании, обеспечивающих эффективность методической работы, оказание помощи 

будущим учителям в формировании у учащихся навыков самообразования, саморегуляции, 

организации учебного процесса как активного гражданина, будущего специалиста 



способного вести эффективный диалог с различными людьми, проявляющего 

компетентность в цифровых технологиях я и создание условий для обеспечения 

практической подготовки, в контексте семи модулей, ознакомление слушателей с 

концепцией школьного лидерства и принципами развития лидерских качеств учителя с 

целью совершенствования преподавания и учебного процесса. 

DisciplineSummary: providing support to innovative processes in education that ensure the 

effectiveness of methodological work, assisting future teachers in the formation of students' 

self-education skills, self-regulation, organization of the educational process as an active 

citizen, a future specialist capable of conducting an effective dialogue with various people, 

demonstrating competence in digital technologies, and creating conditions for providing 

practical training, in the context of seven modules, familiarization of students with the concept 

of school leadership and the principles of lide development. 

Cабақ түрлері/ Виды занятий/ Types of lesson: кейс-стади (нақтыжағдайлардыталдау); 

жоба әдісі (өз тәжірибесімен құзыреттілігін, әсіресе кәсіби тілді қолдану саласында 

жасау және түрлендіру). 

Виды занятий: кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); проектный метод (создание и 

преобразование собственного опыта и компетенций, особенно в области применения 

профессионального языка). 

Types of lesson: case study (analysis of specific situations);project method (creation and transformation 

of own experience and competencies, especially in the field of professional language application). 

Оқытушы: Канапина С.Ғ. қауымдастырылған профессор 

Преподаватель: Канапина С. Г. ассоциированный профессор 

Teacher:  Kanapina S.G.  Associate professor 



 


