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Білім беру бағдарламасының паспорты 
(Ғылыми кеңестің №3 хаттамасы, 28.02.2020 ж. өзгертулерімен) 

 

ББ коды және атауы 6В02301 Қазақ филологиясы 

Білім беру саласының коды 

және классификациясы 

6В02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар 

Дайындық бағыттарының 

коды және 

классификациясы 

6В023 Тілдер және әдебиет 

ББ түрі әрекеттегі 

Білім беру бағдарламасының мақсаты 

Қазақ тілі және әдебиеті салаларындағы іргелі арнайы құзыреттіліктерді және оларды 

оқытудың әдістемесін білетін, білім беру, әдістемелік, зерттеушілік және әлеуметтік-

коммуникативтік қызметтерді жүзеге асыруға қабілетті, сондай-ақ филология 

мамандығының құндылықтарын меңгерген бакалаврларды даярлау. 

Подготовка бакалавров, владеющих фундаментальными специальными компетенциями в 

области казахского языка и литературы, методики их преподавания, способных к 

реализации обучающей, методической, исследовательской и социально-коммуникативной  

функций, а также обладающих ценностями профессии филолога. 

Bachelors, owning fundamental special competence in the field of Kazakh language and literature, 

methods of teaching, are able to implement educational, methodological, research and socio-

communicative functions, and also has values of the profession of a linguist. 

Берілетін дәреже 

«6B02301 Қазақ филологиясы»  білім беру бағдарламасы бойынша тіл білімі бакалавры 

Маман лауазымдарының тізбесі 

Білім беру мекемелеріндегі оқытушы, IT ғаламтор саласындағы филолог-маман, корректор, 

БАҚ саласындағы лингвист-маман 

Кәсіби қызмет объектілері 

Білім беру мекемелері, тілдер бойынша аумақтық басқармалар, БАҚ, мемлекеттік органдар, 

кітапханалар және т.б. 

Кәсіби қызмет түрлері 

  - ғылыми-зерттеушілік; 

- педагогикалық; 

- қолданбалы; 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық. 

Кәсіби қызмет функциялары 

- білім беру мекемелерінде филологиялық пәндерді оқыту; 

- түрлі мекемелерде іскерлік құжаттарды рәсімдеу; 

- аудармаларды жүзеге асыру; 

- білім беру мекемелеріндегі тәрбие жұмысы; 

- кітапханашы болып жұмыс істеу; 

- түрлі мекемелерде тіл мәдениеті, шешендік өнер бойынша тренингтер өткізу. 

Жалпы құзыреттіліктер 

ОК 1 Қазақ, орыс және шетел тілдерінде ауызша және жазбаша формада қарым-қатынас 

жасау; 

ОК 2 Кәсіби қызметте түрлі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану; 

ОК 3 Өзіне жауапкершілік арта білу, өзгелермен бірлесе отыра шешім шығару қабілеттілігі 

және оларды жүзеге асыруға қатысу, түрлі этномәдениеттерге және діндерге төзімділік; 

ОК 4 Компромисс таба білу, өз пікірін ұжым пікірімен сәйкестендіре алу; 

ОК 5 Дәлелдерге негізделген проблемалар мен қорытындыларды анықтау үшін әлемді 

түсіндіретін білім мен әдіснама негіздерін қолдана алады, өз білімін кәсіби міндеттерді 



шешу үшін қолдану; 

ОК 6 Өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмірлік жеке білім беру траекториясын 

құра алу;  

ОК 7 Дене шынықтыру әдістер мен тәсілдері арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби 

қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтына бағдарлану; 

ОК 8 Академиялық адалдық қағидаттары негізінде ғылыми зерттеулер, эксперименттер 

жүргізу, әртүрлі жұмыс түрлерін жазу және таныстыру. 

 

ББ бойынша оқыту нәтижелері 

ON1 Филологиялық ілімдер тарихы, қазіргі жағдайы және даму перспективалары туралы 

түсініктерін көрсете білу қабілетіне ие болу. 

ON2 Тіл білімі, әдебиет теориясы, қазақ әдебиеті тарихы, әлем әдебиеті тарихы саласындағы 

негізгі ережелер мен тұжырымдамаларға қатысты білімін, әдеби және фольклорлық мәтіндердің 

жанры жөніндегі түсініктерін айқын көрсете білу. 

ON3 Тілдік және әдебиеттік фактілерді жинау және талдау бойынша негізгі дағдыларды 

қалыптастыру. 

ON4 Тіл білімі және әдебиеттану саласындағы іргелі білімдері мен дағдыларын білім беру 

мекемелерінде филологиялық пәндерді оқыту кезінде құзыретті шешімдер шығару 

мақсатында қолдану. 

ON5 Түрлі типті мәтіндерді әзірлеудің және өңдеудің (түзету, редаккциялау, комментарий 

жазу, рефераттау) базалық дағдыларын қалыптастыру. 

ON6 Аударма саласындағы теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын түрлі 

мәтіндерді бір тілден екінші тілге аудару мақсатында  жүйелі пайдалану. 

ON7 Жүргізілетін зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми шолулар, аннотациялар дайындау, 

реферат жазу, библиография құрастыру дағдыларын, библиографиялық сипаттау тәсілдерін 

игеру, іздеу жүйелерін білу. 

ON8 Филологиялық талдаулар жүргізу әдістемесі бойынша білімдерін түрлі салаларда 

іскери құжаттармен жұмыс істеу, оларды рәсімдеу, өңдеу мақсатында қолдану. 

ON9 Ақпараттық және библиографиялық мәдениет негізінде ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану арқылы және ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере 

отыра кәсіби қызметтің қалыпты міндеттерін шешу. 

ON10 Тіл және әдебиет теориясы мен тарихы саласындағы озық білім элементтеріне, 

заманауи технологияларға негізделген білімдерін түрлі кәсіби салада, ғылыми-зерттеу 

қызметінде қолдану. 

ON11 Құқықтық, экологиялық білім жүйесін меңгеру, табысты кәсіпкерлік қызметті 

ұйымдастырудың теориялық және практикалық дағдыларын қолдану, адамдардың іс-әрекеті 

мен мінез-құлқын тиімді басқара білу. 

 

Оқытудың нәтижесі 

Білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін түлектер:  

1) неғұрлым озық білім элементтеріне негізделген өздерінің филология саласындағы 

білімдері мен дағдыларын көрсету керек; 

2) тіл және әдебиет саласында білімдер мен дағдыларды кәсіби деңгейде қолдану керек; 

3) лингвистикалық және әдебиеттанулық талдаулардың негізгі әдістерін, кәсіби 

міндеттерді шешу үшін мәтінді рефераттау әдістемесін ғылыми танымдық деңгейде меңгеру 

керек; 

4) аударма теориясы мен практикасының негіздерін меңгеру керек; 

5) филологиялық білім беру саласында озат білім элементтерін қоса отырып, өз білімі 

мен түсініктерін көрсете білу керек; 

6) лингвистика және әдебиеттану саласындағы білімін кәсіби деңгейде қолдана білу 

керек; 



7) тіл білімі, әдебиеттану саласында проблемаларды шешіп, дәлелдерді тұжырымдай алу 

керек. 

8) әлеуметтік, этикалық және ғылыми пікірлерді есепке ала отырып пайымдауларды 

қалыптастыру үшін филология саласында ақпарат жинауды және оған түсінік беруді жүзеге 

асыра алу керек; 

9) мамандарға, сонымен қатар маман емес тұлғаларға филология саласындағы 

ақпараттарды, идеяларды, проблемалар мен шешімдерді хабарлай алу керек; 

10) меңгерілетін сала бойынша білім алуды өздігінен жалғастыру үшін қажет 

дағдыларға ие болу керек.  
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Гуманитарлық 

пәндер 

ЖБП МК КKZТ  

1101 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

Пән қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері 

жөнінде объективті тарихи білім береді; 

мемлекеттіліктің және тарихи-мәдени үрдістердің 

қалыптасу және даму проблемаларына студенттердің 

назарын аударады. 

5 2 ОК 3 

ОК 5 

MHK 1101 Modern History of 

Kazakhstan 

The discipline provides objective historical knowledge about 

the main stages of the history of modern Kazakhstan; directs 

students ' attention to the problems of formation and 

development of statehood and historical and cultural 

processes. 

ЖБП  МК Fil 1102 Философия Пән студенттерде дүниені танудың ерекше формасы 

ретінде философия туралы, оның негізгі тараулары 

туралы, оларды болашақ кәсіби қызмет контекстінде 

зерделеу проблемалары мен әдістері туралы біртұтас 

ұғым қалыптастырады. 

5 1 ОК 3 

ОК 5 

Fil 1102 Философия The discipline provides students with a holistic view of 

philosophy as a special form of knowledge of the world, its 

main sections, problems and methods of studying them in 

the context of future professional activities.  Within the 

framework of the discipline, students will study the basics of 

philosophical, worldview and methodological culture in the 

context of understanding the role of philosophy in the 

modernization of public consciousness and solving global 

problems of our time. 



Жалпы пәндер 

ЖБП  МК AKT 2105 Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Пән ақпаратты іздеу, сақтау және өңдеу әдістерін, 

үрдістерін, цифрлік технологиялар арқылы ақпаратты 

жинау және беру тәсілдерін  сын тұрғысынан бағалау 

және талдау қабілеттерін қалыптастырады. Студенттер 

компьютерлік жүйелер, операциялық жүйелер және 

желілер архитектурасының концептуалды негіздерін 

зерделейді; желілік және веб қосымшалар әзірлеу 

концепциялары, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету құралдары   туралы білім алады; заманауи 

ақпараттық – коммуникациялық технологияларды 

қолдану дағдылары қалыптасады.   

5 3 ОК 2 

ICT 2105 Information and 

communication 

technologies 

(English) 

The discipline develops the ability to critically evaluate and 

analyze processes, methods of searching, storing and 

processing information, and methods of collecting and 

transmitting information through digital technologies. 

Students will learn the conceptual foundations of the 

architecture of computer systems, operating systems and 

networks; gain knowledge about the concepts of 

development of network and web applications, information 

security tools; develop skills in the use of modern 

information and communication technologies. 

ЖБП ТК KSZhKMN 

2109 

Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

Пән аясында студенттер мемлекет және құқықтың 

негізгі ұғымдары мен категорияларын, құқықтық 

қатынастарды және Қазақстан Республикасы 

құқығының түрлі салаларының негіздерін зерделейді. 

Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру  бойынша білім 

жүйесін және осы негізде құбылысқа қатысты азаматтық 

ұстанымды қалыптастырады. 

5 3 ON9 

ON 11 

 

BLACC  

2109 

Basics of Law and 

Anti-Corruption 

Culture 

Within the discipline, students will learn the basic concepts 

and categories of state and law, legal relations and the 

foundations of various fields of law of the Republic of 

Kazakhstan. Discipline forms a system of knowledge to 



combat corruption and develop on this basis of citizenship in 

relation to this phenomenon. 

ЖБП ТК ETK 2109 Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

Пән экологияны қорғау туралы ойды және  табиғи 

экожүйелер мен техносфералардың қызмет етуінде 

қауіпті және төтенше жағдайлардың алдын алу қабілетін 

қалыптастырады.  

ELS 2109 Ecology and Life 

Safety 

Discipline forms eco-protective thinking and the ability to 

prevent dangerous and emergency situations in the 

functioning of natural ecosystems and technosphere. 

ЖБП ТК EKN 2109 Экономика және 

кәсіпкерлік 

негіздері 

Пән экономикалық ойлау түрін, бәсекелестік ортада 

кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік қызметін 

ұйымдастырудың теориялық және практиикалық 

дағдыларын қалыптастырады. 

BEB 2109 Basics of 

economics and 

business 

The discipline forms the economic way of thinking, 

theoretical and practical skills of the organization of 

successful business enterprises in a competitive 

environment. 

ЖБП ТК KN 2109 Көшбасшылық 

негіздері 

Бұл пәнді зерделеу кезінде студенттер  кәсіпорын, аймақ 

және ел деңгейінде әсер ету әдістерін, стильдерін, 

көшбасшылық қасиеттерін қолдану жолымен 

адамдардың мінез-құлығын және өзара әрекеттесуін  

тиімді басқару методологиясы мен практикасын игереді. 

BL  2109 Basics of 

Leadership 

In the study of this discipline, students will master the 

methodology and practice of effective management of 

behavior and interaction of people through the use of 

leadership skills, styles, methods of influence at the level of 

the enterprise, the region and the country as a whole. 

Қазақ (орыс) 

тілі 

ЖБП  МК K(O)T 

1104(1,2) 

Қазақ (Орыс) тілі Пән қазақ тілін шетел тілі ретінде меңгеретіндер үшін 

тілді қолданудың барлық коммуникативтік 

компетенцияларын қалыптастыру арқылы қазақ тілінің 

10 1,2 ON9 

ON 11 

 



әлеуметтік, мәдениаралық, кәсіби қарым-қатынас 

құралы ретінде сапалы игерілуін қамтамасыз етеді. 

K(R)L 

1104(1) 

Kasakh (Russian) 

Language 

The discipline provides high-quality learning of the Kazakh 

language as a means of social, intercultural, professional 

communication through the formation of communicative 

competencies of all levels of language use for students of the 

Kazakh language as a foreign language. 

Шетел тілі ЖБП  МК ShT 

1103(1,2) 

Шетел тілі Пән жеткілікті деңгейде шеттілдік білім алу үрдісінде 

студенттердің мәдениаралық-коммуникативті 

құзыреттіліктерін қалыптастырады. 

10 1,2 ON9 

ON 11 

 

FL 1103  (1, 

2) 

Foreign Language The discipline forms the intercultural and communicative 

competence of students in the process of foreign language 

education at a sufficient level. 

Дене 

шынықтыру 

ЖБП  МК DSh / FK 

1108 (1-2) 

2108 (3-4) 

Дене шынықтыру Пән кәсіби қызметке дайындық үшін денсаулықты 

сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін  дене 

шынықтырудың әдіс-тәсілдерін  мақсатты түрде 

қолдануды; болашақ еңбек қызметінде дене 

жүктемелеріне, жүйке-психикалық шиеленістерге және  

жайсыз факторларға  төтеп беруге үйретеді. 

8 1-4 ОК 7 

Physical Culture Discipline teaches purposefully use the means and methods 

of physical culture, ensuring the preservation, strengthening 

of health to prepare for professional activity; to the 

persistent transfer of physical activity, neuropsychic stress 

and adverse factors in future employment. 

Әлеуметтік-

саяси білімдер 

модулі 

ЖБП МК 

 

 

ASM 1106 Әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану 

Модуль пәндері «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы 

жаңғырту» мемлекеттік бағдарламасымен белгіленген 

қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу 

контекстінде  білім алушылардың әлеуметтік-

гуманитарлық дүниетанымын қалыптастырады. 

 

8 2 ОК 3 

 ОК 4 

 ОК 5 

 ОК 6 Psi 1107 Психология 



SPSC 1106 Sociology, Political 

science,  

Culturology 

The module discipline forms the social and humanitarian 

Outlook of students in the context of solving the tasks of 

modernization of public consciousness, defined by the state 

program "View to the future: modernization of public 

consciousness". 
Psi 1107 Psychology 

Мамандыққа 

кіріспе 

БП 

ЖООК 

AK 1201 Әдебиеттануға 

кіріспе 

Пән әдебиеттану ғылымы және оның салалары, көркем 

образ түрлері, жасалу жолдары, тақырып пен идея, 

мазмұн мен пішін, сюжет пен композиция жөнінде 

түсінік қалыптастырады. Студенттер әдебиеттегі тек пен 

түрді,  көркем өнердің өмір шындығын бейнелеу 

тәсілдерін (құбылту (троп), айшықтау (фигура) 

ажыратуға дағдыланады. Пән аясында өлең құрылымы 

мен өлшемдерін, әдеби ағымдар мен бағыттарды 

зерделейді. 

3 1 ON 1 

ON 2 

ON 3 

 

ILS 1201 Introduction in 

literature study 

The subject forms an idea of literary science and its spheres, 

types of artistic image, methods of creation, themes and 

ideas, content and form, plot and composition. Students 

learn to distinguish in literature only and types, as well as 

ways to display the action of art (volatility (trope), 

expressiveness (figure). Studies the structure and size of 

poems, literary streams and directions within the discipline. 

БП 

ЖООК 

TBK 1202 Тiл бiлiмiне 

кiрiспе 

Пән аясында тілдің пайда болуы мен дамуы, олардың  

типологиялық және генеологиялық ерекшеліктері және 

олардың түрлері, тілдің мәні, оның семиологиялық 

табиғаты, тілдік бірліктер, тілдің дамуы және оның 

коммуникативтік қызметі, тіл және ойлаудың қарым-

қатынасы, тіл және қоғамның диалектикалық бірлігі 

және т.б. мәселелер қарастырылады. 

5 1 ON 1 

ON 2 

ON 3 

 

 IL 1202 Introduction in 

lexicology 

The discipline deals with the problems of the origin and 

development of language, their typological and geneological 

features and their types, the essence of language, its 

semiological nature, language units, language development 

and its communicative activity, relations of language and 

thinking, dialectical unity of language and society, etc. 



БП 

ЖООК 

KKTF 1203 Қазiргi қазақ тiлi 

фонетикасы 

Бұл пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер 

фонетиканың нысаны, зерттелуі,транскрипция мен 

транслитерация,  дыбыстардың түрлері және 

дыбыстар тіркесі,  дыбыстық құбылыстар, буын, 

бунақ, екпін, буын үндестігі, тіл үндестігі, ерін үндестігі, 

дыбыс үндестігі, бейімдестік үйлестік (ассимиляция) 

жөнінде толық мәлімет алады. 

5 1 ON 1 

ON 2 

ON 3 

 

PhMK  

1203 

Phonetics of 

modern Kazakh 

As a result of studying this discipline, students 

receive detailed information about the form of 

phonetics being studied, transcription and 

transliteration, types of sounds and combinations of 

sounds, sound phenomena, sounds, sounds, syllables,  

riots, accents, syllables, syllables, syllables,  

articulations, language harmony, lip harmony, sound 

harmony, adaptive harmony (assimilation).  

БП 

ЖООК 

KHAA 

1204 

Қазақ халық ауыз 

әдебиетi 

Пән аясында студенттер  қазақ фольклорының 

қалыптасуын, даму кезеңдерін, зерттелуін 

зерделеп, тұрмыс-салт өлеңдері, лирикалық 

өлеңдер,мақал-мәтелдер, жұмбақтар, шешендік 

сөздер, ертегілер, эпостық жырлар,айтыс жөнінде 

мәлімет алады. 

4 2 ON 1 

ON 2 

ON 3 

 

KONCA 

1204 

Kazakh oral 

national creative art 

Within the framework of the discipline, students study the 

formation, stages of development, study of Kazakh folklore, 

get acquainted with customs and traditions, lyrical 

poems,Proverbs, sayings, riddles, oratorical words, fairy 

tales,epics, aitys. 

БП 

ЖООК 

 Оқу практикасы Бұл практиканың барысында студенттер алғашқы кәсіби 

құзыреттіліктерге ие болады, «Мамандыққа кіріспе» 

модулінде алған теориялық білімдерін бекітеді және 

тереңдетеді, зерттеу қызметінің бастапқы дағдыларын 

қалыптастырады, іскерлік корреспонденцияны жүргізуге 

үйренеді.    

1 2 ON 3 

ON 5 

 

Training practice During this practice, students acquire initial professional 

competencies, consolidate and deepen the theoretical 

knowledge obtained in the module "Introduction to the 



specialty", form initial research skills, and learn to conduct 

business correspondence. 

Жалпы тіл 

білімі 

БП ТК  LNKA 

2211 

Латын негізді 

қазақ әліпбиі 

Осы пән аясында студенттер жаңа әліпбиді пайдалана 

отырып еркін түрде оқу-жазуды, қазақ тілі емлесінің 

ережелерін, жаңа емлеге енгізілген жаңалықтарды, емле 

ережесінің құрылымы мен ұстанымдарын, жаңа емлені 

іс жүзінде қолдануды меңгереді 

3 3 ON 8 

ON 9 

ON 10 

 

KABLG  

2211 

Kazakh alphabet 

based on latin 

graphics 

Within the framework of this discipline, students learn to 

read and write freely using the new alphabet, master the 

rules of writing in the Kazakh language, get acquainted with 

the structure and principles of spelling rules, the practical 

application of the new spelling. 

 

KZhT 2211 Қазақ жазуының 

тарихы 

Пәнді меңгеру барысында студенттер қазақ жазуының 

тарихы, жазудың алғашқы түрлері, графикалық 

лингвистика, көне түркі (рун) алфавиті, араб жазуы  

туралы толық мәлімет алады. 

HKW 2211 History of Kazakh 

writing 

During the course of studying the discipline, students 

receive detailed information about the history of Kazakh 

writing, the first types of writing, graphic linguistics, the 

ancient Turkic alphabet (runes), and Arabic writing. 

БП ТК  NKT  2212 Нормативтік қазақ 

тілі 

Бұл пән сөздің формалары, мағыналық қатынасына 

қарай жіктелуі, шығу тегіне қарай бөлінуі, сөздердің 

қолданылу аясына қарай бөлінуі, экспрессивтік-стильдік 

сипатына қарай жіктелуі жөнінде мағлұмат береді.  

5 4 ON 8 

ON 9 

ON 10 

 

SK 2212 Standard Kazakh This discipline gives an idea of the forms of speech, 

classification by semantic relations, distribution by origin, 

division of words into the sphere of application, 

classification by expressive and stylistic character. 

PKT 2212 Практикалық 

қазақ тілі 

Пән аясында студенттер қазіргі қазақ тілінің 

фонетикасы, морфологиясы, синтаксисі турасында алған 

теориялық білімдерін пысықтап, филологиялық 

талдаулар жасауға дағдыланады. 



PKL 2212 Practical Kazakh 

language 

Within the framework of the discipline, students acquire 

theoretical knowledge of phonetics, morphology, syntax of 

the modern Kazakh language, acquire skills of philological 

analysis. 

КП 

ЖООК 

ZhTBZhAR 

3301 

Жалпы тілі білімі 

және жаңа 

ақпараттық 

ресурстар 

Пәннің бағдарламасы лингвистикалық білімдерді, 

лингвистикалық талдаудың тәжірибесі мен біліктілігін 

жүйелеуге, студенттерді ақпараттық ресурстарды тиімді 

қолдана білуді үйретуге теориялық және практикалық 

лингвистикадағы өзіндік ғылыми қызметке дайындауға 

бағытталған. 

5 5 ON 8 

ON 9 

ON 10 

 

GLNIR 

3301 

General linguistics 

and new 

information 

resources 

The program of the discipline is aimed at systematization of 

linguistic knowledge, experience and skills of linguistic 

analysis, preparation of students for independent scientific 

activity in theoretical and practical linguistics, learning to 

use information resources effectively. 

Кәсіби 

сауаттылық 

БП 

ЖООК 

OPP 2205 Орфография және 

пунктуация 

практикумы 

Бұл пән орфография ережелерін, әріптердің емлесін, 

түбір сөздердің,  қосымшалардың, бірге жазылатын,  

дефис арқылы жазылатын  сөздердің  жазылуын,  

шылаулар мен одағайлардың жазылуын, бас әріптің 

қолданылуын қарастырады. Пән аясында 

пунктуацияның зерттеу нысаны, міндеттері, маңызы. 

Тыныс белгілердің қалыптасуы мен даму жолдары, қазақ 

тілі пунктуациясының жүйесі туралы мәлімет беріледі. 

5 4 ON 8 

ON 10 

 

PSP 2205 Practice of Spelling 

and Punctuation 

This subject includes spelling rules, writing letters, writing 

single-root words, applications, words that write together, 

hyphenated, writing noises and allies, and using capital 

letters. The object of study, objectives, importance of 

punctuation within the discipline. Information about the 

punctuation system of the Kazakh language, ways of 

formation and development of punctuation marks. 

БП 

ЖООК 

KMLT 

3206 

Көркем мәтінді 

лингвистикалық 

талдау 

Бұл пәнді игеру нәтижесінде студент шығарманың 

образды құрылысы мен идеялық-көркемдік 

ерекшеліктерін терең түсінеді, көркем әдебиетті оқи 

білуді үйренеді, тілдің әсемдік сипатын меңгереді, 

сөздік қорын молайтып, тіл мәдениетін арттырады. 

5 5 ON 8 

ON 10 

 



LALT  

3206 

Linguistic Analysis 

of Literary Text 

As a result of studying this discipline, the student deeply 

understands the figurative structure and ideological and 

artistic features of the work, is able to read fiction, masters 

the decorative nature of the language, increases the 

vocabulary, and increases the language culture. 

Қазіргі қазақ 

тілі 

БП 

ЖООК 

KKTLL 

2207 

Қазіргі қазақ 

тiлінің 

лексикологиясы 

мен 

лексикографиясы 

Бұл пән жекелеген сөздерді, фразеологизмдерді, 

олардың тобын ғана емес, тілдің қалыптасқан 

лексикалық жүйесін зерттейді. Лексикология мен 

лексикографияның қарастыратын негізгі мәселелері – 

сөздердің, фразеологизмдердің лексикалық жүйеде 

алатын орны, лексикалық және фразеологиялық мағына, 

сөздердің, фразеологизмдердің пайда болуы, даму, 

қолданылу қабілеттілігі, сөздердің мағыналық, 

семантикалық қатынасына қарай жіктелуі, сөздердің 

лексикалық мағыналарының типтері, эмоциялық, 

стильдік сипаты. 

5 3 ON 2 

ON 3 

ON 8 

ON 10 

LLMK 

2207 

Lexicology and 

lexicography of 

modern Lexicology 

and lexicography 

of modern 

This course studies not only individual words, 

phraseological units, and their groups, but also formed 

lexical systems of the language. The main problems of 

lexicography and lexicography-the place of words, idioms in 

the lexical system, lexical and phraseological meaning, 

origin of words, idioms, ability to develop, use, 

classification of words by semantic, semantic relation,types 

of lexical meanings of words, emotional, stylistic. 

БП  

ЖООК 

KKTM 

2208 

Қазіргі қазақ 

тілінің 

морфологиясы 

Бұл пән қазақ тіліндегі грамматикалық мағыналардың 

жасалу жолдары мен амал-тәсілдерін, грамматикалық 

формаларды, грамматикалық категорияларды, сөздердің 

морфологиялық құрылымын, сөз формаларының жасалу 

тәсілдерін, сөздердің грамматикалық сипаттарына қарай 

грамматикалық топтарға, сөз таптарына бөлінуін 

зерттеу, түсіндіру арқылы қазақ тілі грамматикасының 

ұғымдық – категориялық аппаратын студенттердің 

меңгеруіне ыңғайлы етіп құрастырылған. 

5 4 ON 2 

ON 3 

ON 8 

ON 10 

MMK  2208  Morphology of 

modern Kazakh 

This course is intended for students to master the conceptual 

and categorical apparatus of the Kazakh language grammar 



by studying methods and techniques for forming 

grammatical meanings of the Kazakh language, grammatical 

forms, grammatical categories, morphological structure of 

words, ways of forming word forms, word distribution by 

grammatical characteristics, grammatical groups, and words. 

БП 

ЖООК 

KKTZhSS 

3209 

Қазіргі қазақ 

тілінің жай 

сөйлем синтаксисі 

 Бұл пән студенттерге тілдегі барлық фактілерді, 

құбылыс, процестерді дұрыс танып, еркін түсіндіруге 

мүмкіндік береді, сондықтан пән фундаменталды, 

теориялық сипатта оқытылады. Курс теориялық 

біліммен қатар практикалық дағдылар беруді де, 

студенттерге тіл фактілерін нақты танытып, олардың 

сөйлеу мәдениетін, жазу сауатын жетілдіруді де міндет 

етеді, студенттерді ғылыми-зерттеу жұмысына 

бейімдеуді де ескереді. 

5 5 ON 2 

ON 3 

ON 8 

ON 10 

SSMK 3209 Simple sentence of 

modern Kazakh 

This discipline allows students to correctly recognize and 

freely interpret all facts, phenomena, processes in the 

language, so the discipline is studied fundamentally, 

theoretically. The course aims to provide practical skills 

along with theoretical knowledge, reveal the facts of the 

language to students, improve the culture of speech, writing, 

and Orient students to research work. 

БП ТК KKTKSS 

3303 

 

Қазiргi қазақ 

тiлiнiң құрмалас 

сөйлем синтаксисі 

 

 

 

Пән аясында студенттер сөйлем синтаксисі мен сөз 

тіркесі синтаксисінің яғни сөз, сөз тіркесі сөйлемнің 

құрылыс материалы екендігін, құрмалас сөйлем 

түрлерін ажыратуды үйренеді. Пән мәтін синтаксисінің 

өзіндік ерекшеліктерінің элементтерін құрмалас сөйлем 

материалдары негізінде толық  бағдарлауға 

дағдыландырады. 

 

5 6 ON 2 

ON 3 

ON 8 

ON 10 

CSMK 

3303 

Complex sentence 

of modern Kazakh 

Within the discipline students learn the syntax of the 

sentences and the syntax of a phrase, the word, the phrase is 

a building material offers, there are types of complex 

sentences. The discipline instills in the full orientation of 

elements of specific features of the text syntax based on the 



materials of the combined sentence. 

KSSP 3303 

 

Құрмалас сөйлем 

синтаксисінің 

практикумы 

Бұл пәнді игеру нәтижесінде студент құрмалас 

сөйлемдердің синтаксистік жүйесін, құрмалас сөйлемнің 

сипаты мен түрлерін ажыратуды меңгереді, теориялық 

білімді практикамен ұштастыруды, тіл фактілерін нақты 

танып, олардың сөйлеу мәдениетін, жазу сауатын 

қолдануді игереді. Мәтін құрамындағы құрмалас сөйлем 

жүйесін талдай алады. 

PSS 3303 Practical sentence 

syntax 

As a result of studying this discipline, the student must 

master the syntactic system of combined sentences, 

distinguish the nature and types of combined sentences, 

combine theoretical knowledge with practice, clearly 

recognize the facts of speech, use their speech culture, and 

written literacy. Able to analyze the system of combined 

sentences in the text. 

Түркі 

филологиясы 

және қазақ 

әдебиетінің 

бастаулары 

БП ТК TFK 2213 Түркi  

филологиясына 

кiрiспе 

Бұл пән студенттерге түркі филологиясының танымдық, 

тәрбиелік  мәні, қазіргі түркі халықтары олардың тілдері 

туралы мәліметтерді, түркі тілдерінің классификациясы, 

түркі тілдерінің даму, қалыптасу кезеңі жайында толық 

мәлімет алуға көмектеседі. 

5 3 ON 2 

ON 3 

ON 5 

 

IIT 2213 Introduction in 

turkology 

This course will help students learn about cognitive, 

educational value Turkic languages, contemporary Turkic 

peoples, their languages, on the classification of Turkic 

languages on the development of Turkic  

languages, the periods of formation and development of the 

Turkic languages. 

Tur 2213 Түркітану Бұл пән студенттерге түркі  жазуы  мен тіл  мәдениеті   

тарихының  кезеңдері, жеке-жеке ұлт тілдерінің 

қалыптасуы, көне  түркі  Орхон-Енесей, Талас  жазба  

мұраларының мәні, Қазақстан  эпиграфикасы  және  

мәдени  мұралар жайында толық мәлімет алуға 

көмектеседі. 

Tur 2213 Turkology This course will help students learn about the stages of the 

history of Turkic writing and language culture, the formation 



of languages of individual nationalities, the meaning of the 

ancient Turkic Orkhon-Enesey, Talas writing, epigraphy of 

Kazakhstan and cultural heritage. 

БП ТК KAT 2214 XҮ-ХҮІІІ  ғ. қазақ 

әдебиетiнiң 

тарихы 

Пән аясында ХV ғасырдан басталатын қазақтың тек 

өзіне ғана меншікті төл әдебиетіне дейінгі дәуірдегі 

рухани мұралары. ХY-ХYІІІ ғасырлардағы қазақ 

жұртының ресейліктерге басыбайлы отар болмай тұрған 

кезіндегі әдебиеті зерделенеді. 

5 4 ON 2 

ON 3 

ON 5 

 

HKL 2214  History of Kazakh 

literature of XҮ-

ХҮІІІ c. 

Within the framework of the discipline, the spiritual heritage 

of the Kazakh people, starting from the XV century, to their 

own own literature. We study the literature of the Kazakh 

people of the XU-XII centuries, when the Russians did not 

have basybai flocks. 

HDKA 

2214 

Хандық дәуірдегі 

қазақ әдебиеті 

Пән аясында  студенттер қазақ әдебиетінің хандық 

дәуірі болып саналатын кезең өкілдерінің 

шығармашылығымен танысады,  жыраулық поэзияның 

қалыптасу жолдарын қарастырады, жыраулардың 

шығармашылығын тақырыптық-идеялық тұоғыдан 

талдауға дағдыланады. 

KLKhE 

2214 

Kazakh literature 

of the khan era 

Within the framework of the discipline, students get 

acquainted with the works of representatives of the khanate 

era of Kazakh literature, study the ways of forming the 

poetry of Zhyrau, acquire the skills of thematic and 

ideological analysis of Zhyrau's creativity. 

БП 

ЖООК 

 Өндірістік 

практика 

Бұл практика барысында студенттер кәсіби 

құзыреттіліктерін бекітеді, кәсіби қызметке қажетті 

практикалық дағдыларды қалыптастырады және 

тәжірибе жинақтайды. 

3 4 ON 2 

ON 3 

ON 5 

 

Specialized 

practice 

During this practice, students consolidate professional 

competencies, acquire practical skills and experience 

necessary for professional activity. 

Қазақ 

әдебиетінің 

тарихы 

БП 

ЖООК 

EDKA 

2210 

Ежелгі дәуірдегі 

қазақ әдебиеті 

Бұл пәнді  оқу арқылы студент төл әдебиетіміздің 

тарихын, даму кезеңдерін және зерттелуі мен 

зерделенуін қарастырады. Осы күнге шейін өзінің 

көркемдік мәнін, эстетикалық сипатын жоймаған, 

5 3 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 



айрықша жаратылған жазба ескерткіштердің табылуы 

мен аударылуын, олардың мазмұн-мағынасын, әдеби 

ерекшеліктерін, көркемдік мұратын біліп, меңгеріп 

шығады.  

KLAT 2210 Kazakh literature 

aincient times 

The study of this discipline involves the history, stages of 

development, study and study of our own literature. Until 

now, it has not lost its artistic significance and aesthetic 

character. it is studying the detection and translation of 

specially created written monuments, their content-meaning, 

literary features, and artistic ideal. 

БП ТК KAT 2215 XIX  ғасырдағы 

қазақ әдебиетiнiң 

тарихы 

Бұл пәнді игеру барысында студент ХІХ ғасыр 

әдебиетінің аса көрнекті өкілдері: бостандық рухты, ұлт 

азаттығын жырлаған ақындар, зар заман әдебиетінің 

ақындары; айтыс ақындары; сал-серілер; қиссашыл 

ақындар; жаңа жазба әдебиеті өкілдері жайында толық 

мәлімет алады. 

5 4 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

HKL 2215 History of Kazakh 

literature of XIX c. 

In the course of studying this discipline, the student receives 

full information about the outstanding representatives of the 

literature of the NINETEENTH century: poets who sing the 

spirit of freedom, national unity, poets of zarar literature; 

poets of aitys; Sal-seriler; poets, writers, poets, writers, 

representatives of new written literature. 

OGKA 

2215 

Орта 

ғасырлардағы 

қазақ әдебиеті 

Бұл пән ХІҮ-ХІХ ғасырлар аралығында  жасаған ақын-

жыраулар шығармашылығын, сол кезеңде туған 

шығармалардың тарихи маңызын, әдеби құңдылығын 

зерделеуге арналған.  

KLMA 

2215 

Kazakh literature 

of the Middle Ag 

This subject is devoted to the study of the works of Zhyrau 

poets produced during the XIX-XIX centuries, the historical 

significance of works, and literary values that were born 

during this period. 

Қазақ 

әдебиетінің 

алтын ғасыры 

және әдеби сын 

БП ТК KAT  3216 ХХ ғасыр 

басындағы қазақ 

әдебиеті тарихы 

(1900-1930ж) 

Пән аясында студенттер 1900-1930 жылдар 

аралығындағы әдеби-көркем шығармалар мен көрнекті 

ақын-жазушылардың шығармашылығын жан-жақты 

қарастырады, әдебиетімізде бар дәстүрлердің дамуы мен 

жаңашылдықтың негіздерін таниды, кейінгі әдебиеттің 

5 5 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 



өркендеуінің түрлі реңктерін айқындайды, бұрынғы-

кейінгі әдебиеттің жетістіктерін терең зерделейді. 

 

HKL 3216 Нistory of Kazakh 

literature of XX c. 

(Initial period: 

1900-1930) 

Within the framework of the discipline, students thoroughly 

study literary and artistic works and works of outstanding 

poets and writers of 1900-1930, recognize the foundations of 

innovation and development of traditions existing in our 

literature, determine various shades of further development 

of literature, and deeply study the achievements of previous 

literature. 

AA  3216 ХХ ғасыр 

басындағы 

ағартушылық 

әдебиет 

Бұл пәнді меңгеру арқылы студенттер ағартушылық 

бағыттың қалыптасу кезеңдерін, басты өкілдерінің 

шығармашылығын зерделейді, тақырыптық–идеялық 

ерекшеліктерін айқындайды.  

EL 3216 Educational 

literature of the 

early twentieth 

century 

Studying this discipline, students study the stages of 

formation of educational orientation, creativity of the main 

representatives, determine the thematic and ideological 

features. 

БП ТК KA 3217 ХХ  ғасырдың ІІ-

жартысындағы 

қазақ әдебиеті 

ХХ ғасырдың ІІ-жартысындағы қазақ әдебиеті (1941-

2000) қазақ елі үшін ғана емес, адамзат қоғамы үшін де 

санаға сансыз өзгерістер, сілкіністер алып келген кезең 

болғандығы жөнінде және ақын-жазушылардың 

туындыларының тууы, дамуы, тақырыбы мен идеясы 

жөнінде толық жан-жақты қарастырылады. 

5 6 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

KL 3217 Kazakh literature 

of the second half 

of XX centure 

Kazakh literature in the second half of the twentieth century 

(1941-2000) is considered in detail not only for the Kazakh 

country, but also for human society, that there was a period 

during which there were inevitable changes, shocks, as well 

as the appearance, development, theme and idea of the 

works of poets and writers. 

TP 3217 ХХ ғасырдағы 

тарихи проза 

Бұл пән аясында ХХ ғасырдың екінші жартысында 

жарық көрген прозалық шығармалар талданып, олардың 

көркемдік, жанрлық, тақырыптық-идеялық 

ерекшеліктері сөз болады. 



HP 3217 Historical prose of 

the twentieth 

century 

Kazakh literature in the second half of the twentieth century 

(1941-2000) is considered in detail not only for the Kazakh 

country, but also for human society, that there was a period 

during which there were inevitable changes, shocks, as well 

as the appearance, development, theme and idea of the 

works of poets and writers. 

КП 

ЖООК 

ККАAS 

4302 

Қазiргi қазақ 

әдебиетi және 

әдеби сын 

Бұл пән аясында көркемдік қуаты ерен, парасат-пайымы, 

ой толғамы терең ерекше шығармалардың генезисі, 

стилистикасы, поэтикасы, сөз өнерпазының көркемдік-

философиялық дүниетанымы, жанрлық-тақырыптық, 

тілдік-стильдік, ғылыми-танымдық ерекшеліктері, адам-

қоғам-табиғат қарым-қатынастары жаңаша талданып, 

студент алда тұрған өзекті мәселелерді айқындап, 

зерттеудің жаңа әдістемелері мен әдіс-тәсілдерін 

үйренеді. 

5 7 ON 1 

ON 2 

ON 3 

MKLLC 

4302 

Modern Kazakh 

literature and 

literary criticism 

Within the framework of this discipline, new genre-

thematic, language-stylistic, scientific-cognitive features, 

Genesis, stylistics, poetics, artistic and philosophical 

worldview of speech art, genre-thematic, language-stylistic, 

scientific-cognitive features, human-society-nature relations 

are studied. the student studies new methods and research 

methods, identifies actual problems facing them. 

Қазіргі орыс 

тілі және әлем 

әдебиеті 

БП ТК KOT 2218 Қазіргі орыс тілі Пән қазіргі орыс тілінің барлық салалары бойынша 

толық мәлімет беруге бағытталған. Студенттерге қазіргі 

орыс тілі фонетикасы, морфологиясы, синтаксисі 

бойынша білімдерін теориялық тұрғыдан толықтыра, 

тереңдете түсу мүмкіндігі    қарастырылған. 

5 5 ON 1 

ON 3 

MR 2218 Modern Russian The course aims to provide complete information on all 

branches of the modern Russian language. Students have the 

opportunity to deepen and theoretically Supplement their 

knowledge of phonetics, morphology, and syntax of the 

modern Russian language 

NOT 2218 Нормативтік орыс 

тілі 

Студенттер пәнді игеру барысында орыс тілінің сөз 

тіркесі синтаксисін, сөздердің байланысу түрлерін, 

сөйлемнің айтылу мақсатына, интонациясына қарай 



бөлінуін, жай сөйлем,  құрмалас сөйлем  түрлерін, 

сөйлем мүшелерін меңгереді. 

RR 2218 Regulatory Russian In the course of studying the discipline students learn the 

syntax of a phrase of the Russian language, kinds of 

communication words, the division proposals for the 

purpose of pronunciation, intonation, form simple sentences, 

complex sentences, parts of the sentence. 

БП ТК AAT 2219 Әлем әдебиетінің 

тарихы 

Пән мәдениеттанымдық пәндерде берілген білім 

мазмұнын тереңдетеді, студенттердің ғылыми-

теориялық көзқарасын жетілдіреді, қоғамдық-әлеуметтік 

өмір мен ғылым-білімді ұштастыра келіп, болашақ 

маманның дүниетанымын жетілдіріп, өзінше ой-пікір 

түйіндеуге үйретеді. 

5 5 ON 2 

ON 3 

 

HWL 2219 History of world 

literature 

The subject deepens the content of knowledge presented in 

cultural disciplines, improves the scientific and theoretical 

Outlook of students, combines scientific and social life and 

science-knowledge, improves the Outlook of the future 

specialist, and teaches them to think independently. 

OAT 2219 Орыс әдебиетінің 

тарихы 

Пәнді игеру барысында студенттер орыс  әдебиеті 

процестерінің заңдылығын түсініп, шығармалардың 

көркемдік маңызын қоғамдық жағдайлармен, заман 

мәдениетімен байланыстыра білуге үйренеді. Пән 

мәдениеттанымдық пәндерде берілген білім мазмұнын 

тереңдетеді, студенттердің ғылыми-теориялық 

көзқарасын жетілдіреді, қоғамдық-әлеуметтік өмір мен 

ғылым-білімді ұштастыра келіп, болашақ маманның 

дүниетанымын жетілдіріп, өзінше ой-пікір түйіндеуге 

үйретеді. 

HRL 2219 History of Russian 

Literature 

During the course of studying the discipline, students should 

know the laws of the processes of Russian literature, be able 

to link the artistic value of works with social conditions, 

culture of modernity. The subject deepens the content of 

knowledge presented in cultural disciplines, improves the 

scientific and theoretical Outlook of students, combines 



scientific and social life and science-knowledge, improves 

the Outlook of the future specialist, and teaches them to 

think independently. 

Педагогикалық 

модуль 

КП ТК КТОА 3304 

 

Қазақ тiлiн 

оқытудың 

әдiстемесi 

Пән аясында студенттер көрнекті ғалым-әдіскерлердің 

мұрасымен, қазақ тілін оқыту әдістемесінің ғылыми-

зерттеу әдістерімен, сынақ жұмыстарымен, оның 

түрлерімен, қазақ тілін оқыту құралдарымен танысып, 

болашақ ұстаз ретінде қалыптасу мүмкіндігіне ие 

болады. 

5 6 ON 4 

ON 8 

 

MTK 3304 

 

Methods of 

teaching Kazakh 

Within the framework of the discipline, students will be able 

to get acquainted with the heritage of prominent 

methodologists, methods of research methods of teaching 

the Kazakh language, test work, its types, means of teaching 

the Kazakh language and become a future teacher. 

KTOPT 

3304 

 

Қазақ тілін 

оқытудың 

педагогикалық 

технологиялары 

Бұл пән студенттерге дәстүрлі және заманауи 

интерактивті педагогикалық технологияларды 

меңгертуді көздейді. Пән аясында студенттер 

технологияларды ұтымды және орнымен қолдану 

дағдыларын қалыптастырады. 

PTTK 3304 Pedagogical 

technologies of 

teaching the 

Kazakh 

This course involves students studying traditional and 

modern interactive teaching technologies. Within the 

discipline, students develop skills for rational and efficient 

use of technologies. 

КП ТК КАОА 

4305 

Қазақ әдебиетiн 

оқытудың 

әдiстемесi 

Пәнді меңгеру барысында студенттер көркем 

шығарманы оқытудың, әдебиетті оқытудың әдіс-

тәсілдерін, оқушылардың әдеби-теориялық білімдерін 

қалыптастырудың    маңызын зерделейді, әдебиет 

бойынша педагогикалық технологиялардың түрлерімен, 

көркем шығарманы жанрлық ерекшеліктеріне қарай 

оқыту әдістерімен, әдеби-теориялық ұғымдармен, жазба 

жұмыстарына қойылатын талаптармен танысады. 

5 7 ON 4 

ON 8 

 

MTKL 

4305 

Methods of 

teaching Kazakh 

literature 

During the course of studying the discipline, students study 

methods and techniques for teaching fiction, teaching 

literature, the importance of forming literary and theoretical 

knowledge of students, get acquainted with the types of 



pedagogical technologies in literature, methods of teaching a 

work of art in accordance with genre features, literary and 

theoretical concepts, and requirements for writing. 

KAOPT 

4305 

 

Қазақ әдебиетін 

оқытудың 

педагогикалық 

технологиялары 

Пән аясында студенттер әдебиет пәні бойынша 

педагогикалық технологиялардың түрлерімен, көркем 

шығарманы жанрлық ерекшеліктеріне қарай оқыту 

әдістерімен, әдеби-теориялық ұғымдармен, жазба 

жұмыстарына қойылатын талаптармен танысады,  

көркем шығарманы оқытудың, әдебиетті оқытудың әдіс-

тәсілдерін, оқушылардың әдеби-теориялық білімдерін 

қалыптастырудың    маңызын зерделейді. 

PTTKL 

4305 

Pedagogical 

technologies of 

teaching 

Within the framework of the discipline, students get 

acquainted with the types of pedagogical technologies in 

literature, methods of teaching works of art in accordance 

with genre characteristics, literary and theoretical concepts, 

requirements for writing, study methods and techniques of 

teaching fiction, teaching literature, the importance of 

forming literary and theoretical knowledge of students. 

БП ТК PZhEP 

4220 

Педагогика және 

жас ерекшелік 

психологиясы 

Пән студенттердің болашақ ұстаз ретінде қалыптасуына 

қажетті теориялық білім беріп, практикалық дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар  пәнді 

оқыту барысында психикалық даму мәселелері бойынша 

негізгі теориялар мен тұжырымдамалар туралы 

студенттерде жүйелі түсініктерді қалыптастыруды 

көздейді. 

5 7 ON 4 

ON 9 

PARP 4220 Pedagogy and age-

related psychology 

The subject is aimed at developing theoretical knowledge 

and practical skills necessary for the formation of students as 

future teachers. In addition, the study of the discipline 

involves the formation of students ' system ideas about the 

main theories and concepts on mental development. 

BKTP 4220 Бәсекеге қабілетті 

тұлға 

психологиясы 

Пән аясында студенттер жеке тұлға ұғымы мен оның 

құрылымы, конструктивтік қарым-қатынас, жанжалдың 

алдын алу іс-шаралары, пікірталас өнері жөнінде 

мәлімет алып,  жұмыс іздеу технологиясы, өзін-өзі 

таныстыру стратегиясы мен техникасын игереді.  



PCP 4220 Psychology of 

competitive 

personality 

Within the discipline, students receive information about the 

concept of personality and its structure, constructive 

relationships, conflict prevention activities, discussions, job 

search technology, strategies, and self-presentation 

techniques. 

 

БП ТК ZhS 4221 Жастар саясаты Бұл пән аясында студенттер жастардың қазіргі 

қоғамдағы ролі, ҚР жастар саясатының негізгі 

бағыттары, бизнес пен кәсіпкерлік саласындағы 

Қазақстаның  жастары, ҚР жастарының зорлық-

зомбылық мәселелері, деструктивті құбылыстар, діни 

саясат, неке мен отбасы мәселесі, әлеуметтік мәселелер, 

халықаралық қатынастардағы ынтымақтастық туралы 

мәлімет алады. 

3 7 ON 9 

ON 10 

 

YuP 4221 Youth policy Within this discipline, students will learn about the role of 

youth in modern society, the main directions of youth policy 

of Kazakhstan, youth of Kazakhstan in the field of business 

and entrepreneurship, problems of violence in the youth of 

Kazakhstan, destructive phenomena, religious policy, 

problems of marriage and family, social problems, 

cooperation in international relations. 

KRDS 4221 ҚР діни саясаты Бұл пән студенттерді қазіргі қоғамдағы актуальды 

проблемаларды шешу үшін алған дінтанулық білімдерін, 

әдістерін, теориялық концепцияларын қолдана алуға,  

діни-философиялық жүйелеріне логикалық, 

әдіснамалық, дінтанушылық талдау жасауға және баға 

беруге, түрлі діни ілімдердің дүниетанымдық, 

адамгершілік, әлеуметтік, саяси астарын ажырата білуге 

үйретеді.  

 

RPK 4221 Religious policy in his course teaches students the ability to apply their 



Kazakhstan knowledge, methods, and theoretical concepts of religious 

studies to solve current problems of modern society, to 

provide logical, methodological, and religious studies 

analysis and evaluation of religious and philosophical 

systems, and to distinguish between worldview, moral, 

social, and political aspects of various religious teachings. 

КП 

ЖООК   

 Педагогикалық 

практика 

Жалпы ғылыми,  мәдениеттанушылық, психологиялық-

педагогикалық, әдістемелік және арнайы пәндер 

бойынша алған білімдерін бекітеді және тереңдетеді, 

сонымен қатар теориялық білімдері негізінде 

педагогикалық дағдылар мен құзыреттіліктерді 

қалыптастырады.  

5 8 ON 4 

ON 8 

Pedagogical 

practice 

Strengthens and deepens the acquired knowledge in General 

professional, cultural, psychological and pedagogical, 

methodological and special disciplines, as well as forms 

pedagogical skills and competencies based on theoretical 

knowledge. 

Аударматану КП ТК SG 3306 Салыстырмалы 

грамматика 

Бұл пәнде  агглютинативті қазақ тілі мен флективті орыс 

тілінің фонетикасы,  морфологиясы салғастырмалы 

түрде қарастырылған.  Екі тілдің құрылымындағы 

айырмашылықтарға байланысты ерекшеліктер әр сала 

бойынша салыстырылады. 

5 6 ON 6 

ON 8 

CG 3306 Contrastive 

grammar 

In this discipline we study the phonetics, the morphology of 

the Kazakh language is agglutinative and highly inflected 

Russian language.  Features related to differences in the 

structure of the two languages are compared for each 

industry. 

КП ТК ATP 4307 Аударманың 

теориясы мен 

практикасы 

Бұл пән аударматану ғылымының теориялық 

мәселелерін, аударма жасаудың техникасын, әдіс-

тәсілдері мен аудармаға және аудармашыға қойылатын  

талаптарды, аударма саласының жанрлық түрлерін, 

қазақ ісқағаздарын және олардың аударылуын, термин 

және терминология мәселелерін қарастырады.  

5 7 ON 6 

ON 8 



TPT 4307 Theory and 

practice of 

translation 

This course examines the theoretical problems of translation 

science, techniques, methods and requirements for 

translation and translator, genre types of the translation 

industry, the Kazakh language and their translation, 

problems of the term and terminology. 

КП ТК AZhIT 

4308 

Аудармашы 

жұмысындағы 

Интернет-

технология 

Пән аясында аудармашы ақпараттық-коммуникативтік 

кеңістіктегі қызмет субъектісі және объектісі ретінде, 

тәжірибе-аудармашының кәсіби өсу мүмкіндігі ретінде 

ақпараттық-коммуникативтік және коммуникациялық 

технологиялар, аудармашы мен ақпараттық 

технологиялардың тәжірибелік қызметінде шешім 

ретінде тривиалды емес міндеттер, ақпараттық-

коммуникациялық ортадағы қызмет ретіндегі аударма, 

антиплагиат жүйесінде жұмыс мәтінінің бірегейлігін 

тексеру және жоғарылату мәселелері қарастырылады. 

5 7 ON 6 

ON 8 

ON 9 

 ITWT 4308 The Internet - 

technologies in 

work of the 

translator 

In the discipline of the translator as the subject and object of 

activities in the information and communication space as an 

opportunity for professional growth experienced translator 

as information and communication and communication 

technology are not trivial tasks as solutions to the practical 

activity of the interpreter and information technology, 

translation as an activity in the information and 

communications environment, the issues and improve the 

identity of the text in the system of Antiplagiat. 

КП ТК FS 4309 Функционалдық 

стилистика 

Бұл пән студенттерге стилистика ғылымының 

теориялық негіздерімен таныстырып, қазақ әдеби тілінің 

стилистикалық құралдары, стильдік тармақтары туралы 

мағлұмат беріп, оларды ажыратудың жолдарын 

көрсетеді. Студенттерге стилистикалық норманы 

меңгертеді, сөздердің, басқа да тілдік тұлғалардың 

қолданылуына қарай туындайтын мағыналық реңктерін, 

стильдік қырларын ажырата білуге үйретеді. 

3 7 ON 5 

ON 8 

FS 4309 Functional stylistic This course introduces students to the theoretical 



foundations of stylistic science, gives an idea of stylistic 

means, stylistic lines of the Kazakh literary language, and 

reveals the ways of their separation. Students master the 

stylistic norm,are able to distinguish between semantic 

shades, stylistic aspects that arise as words and other 

language faces are used. 

КП 

ЖООК   

 Өндірістік 

практика 

Диплом алды 

практикасы 

Бұл практика барысында алған білімдерін кәсіби іс-

әрекетте қолдануға дағдыланады, кәсіби және 

әлеуметтік маңызды мазмұнды мәтіндерді аудару, 

дайындау және редакциялау қабілеттерін 

қалыптастырады. 

5,7 7,8 ON 4 

ON 6 

ON 8 

Specialized 

practice 

Undergraduate 

practice 

 

This practice instills the skills to use the acquired knowledge 

in professional activities, forms the ability to translate, 

prepare and edit texts of professional and socially significant 

content. 

Филологиялық 

модуль* 

КП ТК KTTG 3306 Қазақ тілінің 

тарихи 

грамматикасы 

Пән қазақ тілінің тарихи дамуын, зерттелуін   

қарастырады. Студенттерді қазіргі қазақ тілі 

заңдылықтарының қалыптасу кезеңдері жайында 

мәлімет береді. 

5 6 ON 1 

ON 4 

 

HGKL 

3306 

Historical grammar 

of the Kazakh 

language 

The subject provides for the study and historical 

development of the Kazakh language. Students talk about 

the stages of formation of the modern Kazakh language. 

КП ТК KTF 4307 Қазақ тілінің 

фразеологиясы 

Пән аясында студенттер фразеологизмдердің теориялық 

негізімен, зерттелуімен, фразеологизмдерге ұйытқы 

сөздермен, оларды  топтау мәселесімен танысады. 

Фразеологиялық норма және одан мақсатты, мақсатсыз 

ауытқудың түрлерін,  көркем шығарма тіліндегі тұрақты 

тіркестерді, фразеологизмдердің пленастикалық, 

элипсистік тәсілімен жұмсалу ерекшелігін зерделейді.  

5 7 ON 1 

ON 4 

 

PKL 4307 Phraseology of  

Kazakh language 

Within the discipline students get acquainted with 

theoretical foundations of phraseology, the study of words 

beginning idioms, with the problems of their classification. 

Studies the phraseological norm and forms of purposeful, 

non-targeted deviations from it, constant combinations in the 



language of a work of art, the specifics of using 

phraseological units in a plenastic, ellipsistic way. 

КП ТК KBA 4308 Қазақ балалар 

әдебиеті 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер қазақ балалар 

әдебиетінің қалыптасу, даму тарихымен, өкілдерімен, 

олардың шығармашылық мұрасымен танысып, бұл 

саланың амуына үлес қосқан әдебиетші ғалымдардың 

еңбектерін зерделейді. 

5 7 ON 1 

ON 4 

 

KCL 4308 Kazakh children's 

literature 

As a result of studying the discipline, students get 

acquainted with the history of formation, development, 

representatives of the Kazakh children's literature, their 

creative heritage, study the works of literary scholars who 

have contributed to the development of this field.  

КП ТК KATT 4309 Қазақ әдеби 

тілінің тарихы 

Пән аясында қазақ халқының рухани өмірінің көрінісі 

боп саналатын ақындар мен жыраулардың 

шығармашылық болмысы турасында белгілі бір жүйеге 

түскен сындарлы ұғым, білім қоры қалыптастырылады. 

Халықтың ауыз әдебиеті мен жеке авторлар 

шығармашылығының рухани үндестік табуы арқылы 

жасалған ұлт әдебиеті тілдік тұрғыдан зерделенеді. 

3 7 ON 1 

ON 4 

 

HKLL  

4309 

History of the 

Kazakh Literary 

Language 

Within the framework of the discipline, a Fund of 

knowledge is formed, a constructive approach to a certain 

system of creative life of poets and Zhyrau, which is a 

reflection of the spiritual life of the Kazakh people. 

Language literature created through oral folk art and 

spiritual harmonious search for the creativity of private 

authors is studied in terms of language. 

КП 

ЖООК   

 Өндірістік 

практика 

Диплом алды 

практикасы 

Бұл практика барысында алған білімдерін кәсіби іс-

әрекетте қолдануға дағдыланады, кәсіби және 

әлеуметтік маңызды мазмұнды мәтіндерді аудару, 

дайындау және редакциялау қабілеттерін 

қалыптастырады. 

5,7 7,8 ON 4 

ON 6 

ON 8 

Specialized 

practice 

Undergraduate 

practice 

This practice instills the skills to use the acquired knowledge 

in professional activities, forms the ability to translate, 

prepare and edit texts of professional and socially significant 

content. 



 

 

 

Вариативтік 

модульдер 

(Minor) 

БП ТК 3222 Пән 1  5 6  

БП ТК 3223 Пән 2  5 6  

Қорытынды 

аттестаттау 

ҚА  Дипломдық 

жұмысты, 

дипломдық 

жобаны жазу 

және қорғау 

немесе кешенді 

емтихан тапсыру 

 12 8 ON 7 

ON 8 

ON 10 

ОК1 

ОК2 

ОК5 

ОК8 

    Барлығы: 240   
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