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Білім беру бағдарламаларының паспорты 
БбБ коды және атауы 7М02302 Аударма ісі (ағылшын тілі) 

Білім беру саласының коды 

және жіктелуі 

7М02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар  

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

7М023 Тілдер және әдебиет 

 

БбБ түрі Қолданыста 

Білім беру бағдарламаласың мақсаты 

Шет тілді білім беру және аударма саласында педагогикалық және ғылыми қызметтегі 

мамандарды дайындау, сондай-ақ шет тілдерін білетін мамандарға мұқтаж 

мемлекеттік/мемлекеттік емес сектор ұйымдарын басқару саласында мамандар даярлау 

Берілетін деңгей  

"7М02302 Аударма ісі (ағылшын тілі)" білім беру бағдарламасы бойынша филология 

ғылымдары магистрі 

Маман лауазымдарының тізбесі 

Аудармашы (ауызша, жазбаша), оқытушы, редактор, хатшы-референт, лингвистика, білім беру 

саласындағы маман.ғылыми қызметкер, зерттеуші, менеджер, іс жүргізуші 

Кәсіби қызмет объектілері 

Түлектің кәсіби қызметінің объектілері ретінде: 

- жоғары оқу орындары, орта білім беретін оқу орындары: гимназиялар мен лицейлер; 

- газет және журнал редакциялары, радио және теледидар, баспа; 

- бейіндік ғылыми ұйымдар, кітапханалар, мәдениет ұйымдары; 

- тиісті бейіндегі ғылыми ұйымдар; 

- халықаралық ұйымдар; 

- қоғаммен байланыс бөлімдері; 

- газет және журнал редакциялары, радио және теледидар, баспалар болып табылады 

Кәсіби қызметінің функциялары 

- аудармашылық; 

- ғылыми-зерттеу; 

- ақпараттық-аналитикалық; 

- шығармашылық; 

- баспа;  

- білім беру;   

- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет 

Кәсіби қызметінің функциялары 

- ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

- аудармаларды орындау; 

- мәтіндерді, соның ішінде шет тілдерінде, редакциялау; 

- білім беру мекемелерінде сабақтар өткізу және дәрістер оқу; 

- білім беру саласында менеджментті жүзеге асыру; 

- халықаралық ұйымдар мен бизнес құрылымдарда шет тілдерінде іскерлік құжаттарды 

жүргізу. 

БбБ бойынша оқу нәтижелері 

ON1 ғылыми коммуникацияны ана тілі мен шет тілінде жүзеге асыру, өз нәтижелерін ұлттық 

және халықаралық деңгейде жариялау 

ON2 заманауи теориялар мен әдістер негізінде дербес ғылыми зерттеу жүргізу, зерттеу 

ақпаратын талдау және өңдеу 

ON3 Табысты педагогикалық қызметке ықпал ететіндей білім алушылармен қарым-қатынас 

жасау және дамыту, педагогикалық қызметті жобалау, білім алушыларға оқылатын пәнді 

түсінікті жеткізу 

ON4 Оқылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын 



дамыту; 

ON5 Анықтамалық әдебиет пен компьютерлік желілердегі ақпаратты іздеуді қоса алғанда, 

аударманы орындаудағы дайындық әдістемесін меңгеру; бастапқы пікірді дәл қабылдауға ықпал 

ететін талдау әдістемесін меңгеру; 

ON6 Лексикалық баламалылық нормаларын, бастапқы мәтіннің стилистикалық және 

темпоралдық сипаттамаларын ескере отырып, аударма мәтінінің грамматикалық, синтаксистік 

және стилистикалық нормаларын сақтай отырып, ауызша жүйелі аударма мен көрнекі-ауызша 

аудармаларды орындауға қабілетті болу 

ON7 әлеуметтік, этникалық, конфессиялық, мәдени және өзге де айырмашылықтарды 

толерантты қабылдай отырып, кәсіби міндеттерді шешу кезінде ынтымақтастықты қамтамасыз 

ету мақсатында мәдениетаралық өзара іс-қимылдың түрлі нысандарын жүзеге асыру 

ON8 Күрделі және экстремалды жағдайларда, соның ішінде бір жұмыс тілінен екіншісіне тез 

ауыса отырып, психологиялық тұрақтылықты көрсету қабілетіне ие болу 

 



Жоғары білім берудің еуропалық кеңістігінің (ЖБЕК-БШ) біліктілік 

шеңберінің шеңберінде үшінші деңгейдегі дескрипторлар 
 

Білім беру бағдарламасын меңгергеннен кейін түлектер: 
1) зерттеу контекстінде идеяларды әзірлеу және (немесе) қолдану кезінде осы саланың 

озық білімдеріне негізделген оқылатын салада дамып келе жатқан білімі мен түсінігін 

көрсету; 

2) жаңа ортада, неғұрлым кең пәнаралық контексте мәселелерді шешу үшін өз білімін, 

түсінігін және қабілетін кәсіби деңгейде қолдану; 

3) әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру;  

4) мамандарға, сондай-ақ маман емес адамдарға ақпаратты, идеяларды, 

қорытындыларды, мәселелер мен шешімдерді нақты және толық хабарлау; 

5) оқылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдылары. 
 

  



Білім беру бағдарламасының мазмұны 
Модульдің 

атауы  

Цикл, 

компон

ент 
(МК, 

ТК, 

ЖООК)  

Пәннің 

коды 

Пәннің 

/практиканың 

атауы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Кредит 

саны 

 

Семестр Қалыптас

атын 

құзыретт
ер 

(кодтар) 

Жалпы кәсіби 

пәндер 

БП 

ЖООК 

GTF 

5201 

 

Ғылым тарихы 

мен философиясы 

Пән ғылым феноменіне арнайы философиялық 

талдау пәні ретінде енгізеді, ғылым негіздері мен 

теориясы туралы, ғылымның даму заңдылықтары 

мен ғылыми білімнің құрылымы туралы, 
мамандық және әлеуметтік институттар ретінде 

Ғылым туралы, ғылыми зерттеулер жүргізу 

әдістері туралы, қоғамның дамуындағы 
ғылымның рөлі туралы білімді қалыптастырады. 

3 1 ON 1 

БП  

ЖООК 

ShT 

5202 

Шет тілі (кәсіби) Пәнді оқу кезінде магистрлер оқытылатын 

лексикалық және грамматикалық тақырыптар 

шегінде шет тілінде ауызша және жазбаша 
қарым-қатынас дағдыларын меңгереді. Кәсіби 

қызмет саласында арнайы және ғылыми әдебиетті 

түсіну дағдыларын дамытуға көп көңіл бөлінеді. 

5 1 ON 1 

ON 3 

ON 7 
ON 8 

БП  

ЖООК 

ZhMP 

5203 

Жоғары мектептің 

педагогикасы 

Пәнді оқу магистранттарда жоғары мектептегі 

оқытушылық қызметке қажетті қазіргі заманғы 

білімнің маңызды салаларының бірі ретінде 

педагогикалық ғылым туралы білім және түсінік 
жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді.   

Пән мазмұнында жоғары мектеп 

педагогикасының орны, рөлі және маңызы 
туралы түсінік беретін педагогикалық теорияның 

ғылыми, теориялық негіздері қарастырылады. 

4 1 ON 2 

ON 3 

ON 4 

БП  

ЖООК 

BP 

5204 

Басқару 

психологиясы 

Пән магистранттардың басқару психологиясының 

теориялық-әдіснамалық негіздерін түсінуін және 
түсінуін, басқару үрдістері жүйесіндегі тұлғаның 

рөлі мен орны туралы түсінігін береді, басқару 

қызметінің және басқару өзара әрекетінің мәнін 
ашады. Магистранттар персоналды басқару 

4 1 ON 2 

ON 3 



принциптері мен әдістерін, мотивация теориясын, 

басқарушылық шешімдерді қабылдауды 
зерттейді, басқару ортасындағы басшылық, 

көшбасшылық және тұлғааралық коммуникация 

дағдыларын алады. 

Аударма 
әдіснамасы мен 

дидактикасы 

БП /ТК PMN 
5205 

Педагогикалық 
менеджменттің 

негіздері 

Курсты оқу барысында магистранттардың 
менеджмент негіздері туралы білім жүйесін 

меңгеруі арқылы кәсіби қызметте жүзеге асыру 

үшін қажетті ұғымдар, пайымдаулар 
қалыптасады; менеджмент саласында іскерлікті 

меңгеру, бұл оларға педагогикалық және басқа да 

кәсіби қызметті тиімді құруға мүмкіндік береді. 

5 1 ON 1 
ON 2 

ON 3 

 

БП /ТК ZhMSh
TBBK

M 

 5205 

Жоғары мектепте 
шетел тілінде 

білім берудің 

қазіргі 

методологиясы 

Пән шет тілді және шетфилологиялық білім 
берудің қазіргі когнитивті-лингвомәдени 

әдіснамасын және оның реализациялық білім 

беру парадигмасы-мәдениетаралық 

коммуникация теориясын меңгеруге бағытталған. 
Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы жоғары оқу 

орындарының студенттерін оқытудағы тіл 

қырлары мен сөйлеу қызметінің әр түрлі түрлерін 
оқытудың заманауи әдістерін қолдануға; 

Мәдениетаралық коммуникацияның әр түрлі 

регистрін оқыту бағдарламаларын модельдеуге 
құзыретті болады. 

ON 1 
ON 2 

ON 3 

 

КП/ЖО

ОК 

ATPZA

5301 

Аударма теориясы 

мен 

практикасының 
заманауи 

әдіснамасы 

Курс барысында магистранттар аударма теориясы 

мен практикасының қазіргі заманғы 

методологиясының негізгі ережелерін, аудармаға 
когнитивті-коммуникативтік көзқарас негізінде 

қазіргі лингво-аударма зерттеулерінің негізгі 

процедураларын, аударманың негізгі тәсілдері 
мен тәсілдерін терең меңгерту, магистранттардың 

өзіндік ғылыми-зерттеу және тәжірибелік 

жұмыстарына алғышарттар жасау арқылы 

меңгереді. 

5 1 ON 1 

ON 2 

ON 4 
ON 6 

ON 7 

 
 

 

 

"Әдебиеттану және аударма" білім траекториясының модульдері 

Әдеби зерттеу КП/ТК GBShA ХХ-XXI ғасыр  Курс әдеби үрдістің заңдылықтарын 5 2 ON 2 



және аударма KB 

5302 

Батыс және 

Шығыс 
әдебиетінің қазіргі 

бағыты 

қарастырады; тарихи және әлеуметтік-мәдени 

контекстегі Батыс және Шығыс елдеріндегі 
қазіргі әдеби бағыттардағы әртүрлі өкілдердің 

орны мен рөлін қарастырады. Курс 

магистранттарға шетел әдебиетінің қазіргі жай-

күйін сипаттайтын феномендерді қолдануға 
мүмкіндік береді. Пән аясында 

постпостмодернизм және постфеминизм, жаңа 

тарихизм және медиацентризм және т. б. 
қарастырылады. 

ON 4 

ON 5 
 

КП/ТК  ShTBO

M 5303 
Шетел тіл 

білімінің өзекті 

мәселелері 

XXI ғ.аяғы ХХ ғасырдың аяғындағы шетел 

тілтану ғылымының аспектологиясы мен 

әдіснамасының қалыптасуы мен дамуы туралы 
теориялық білім жүйесін, қазіргі заманғы ғылыми 

парадигманы құрайтын базалық білімді 

қалыптастырады. Структурализм, 
когнитивистика, психолингвистика, 

прагмалингвистиканың қазіргі ғылыми 

мәселелерін зерттеу. Тілдік жүзеге асыру 

теорияларының негізгі терминдері, тәсілдері және 
әдіснамасы.   

5 2 ON 1 

ON 2 

ON 3 
 

 

КП/ТК  AZhZA 

5304 

Әдебиеттану 

жөніндегі зерттеу 
әдіснамасы 

Пән әдебиеттану эволюциясының жалпы 

заңдылықтарын ғылым ретінде және оның негізгі 
зерттеу әдістерін зерттейді. Пәнді оқу барысында 

шетелдік әдебиеттанудың теориялары мен 

концепциялары және оларды кәсіби қызметте 

қолдану қарастырылады. Пәннің мақсаты-
шетелдік әдебиеттанудың ең ықпалды 

теориялары мен тұжырымдамаларын меңгеруге 

бағытталған магистранттардың теориялық 
білімдерін кеңейту және тереңдету болып 

табылады. 

5 2 ON 1 

ON 2 
ON 3 

ON 4 

 

Екінші шет 

тілінде тілдік 
құзыреттілікті 

жетілдіру 

КП/ТК  EShT 

MT 
6305 

Екінші шетел 

тілінде мәтін 
түсіндіру 

Пәнді оқу барысында магистранттардың тілдік 

дамуы, екінші шет тілінде сөйлеу қызметін одан 
әрі меңгеруі қарастырылған: мәтінді талдау, 

тиімді оқу, дыбысты сөйлеуді толыққанды 

5 3 ON 1 

ON 4 
 



қабылдау, авторлық ұстанымды білдіру және т. б. 

КП/ТК  EShTA 

6306 

Екінші шетел тілі 

әдебиеті 

Курс әр түрлі елдердегі әдеби үдерістердің 

қарқынды дамуымен, мәдени-тарихи ахуалдың 
күрделілігімен және әлеуметтік өзгерістердің 

жаһандығымен негізделген жан-жақты 

материалды қамтиды. Бұл курстың мақсаты 
студенттерді екінші шетел әдебиеті тарихымен, 

аса көрнекті жазушылардың шығармашылығымен 

және өткен және қазіргі шетел әдебиетінің үздік 
үлгілерімен таныстыру болып табылады. 

5 3 ON 1 

ON 2 
ON 4 

 

Лингвистика 

және 

аударматану 

КП/ТК  ASKB 

6307 

Аударма 

стилистикасы 

және көркем 
билингвизм 

Курс Қазақстандағы аударма қызметінің тарихы 

бойынша материалды қамтиды және 

аударматанудың негізгі даму кезеңдерін ашады. 
Курстың негізгі мақсаты: магистранттарды 

көркем билингвизм және аударма мәселелерімен 

таныстыру. 

5 3 ON 1 

ON 2 

ON 4 
 

КП/ТК  KTMK
KKM 

6308 

Коммуникация 
теориясы және 

мәдениетаралық 

қарым-
қатынастың 

қазіргі мәселелері 

Курс әр түрлі мәдениетке жататын жеке тұлғалар 
мен топтар арасындағы қарым-қатынас пен 

қарым-қатынастың әртүрлі формаларының 

жиынтығын қарауға арналған.Бұл пәннің 
мақсаты-қазіргі коммуникативистикада 

қолданылатын негізгі теориялық концепциялар 

мен терминдердің мазмұнын жан-жақты ашу, 

магистранттарда әлеуметтік мәдениетаралық 
коммуникация феноменімен байланысты 

мәселелерді зерделеудің негізгі зерттеу тәсілдері 

туралы түсінік қалыптастыру. 

4 3 ON 1 
ON 2 

ON 4 

 

«Қазіргі аударматану» білім траекториясының модульдері 

Аударма 

стилистикасы 

КП/ТК  GSMA 

5302 

Ғылыми стильдегі 

мәтіндерді аудару 

Курс арнайы мәтіндерді бастапқы тілден (шетел 

тілі) аударылатын тілге (АТ) аудару мәселелерін 

қарастыруға арналған. Курстың мақсаты-
агристранттарды ғылыми-техникалық 

аударманың негізгі мәселелерімен таныстыру, 

ұсыныстар беру және екі тіл (орыс және 
ағылшын) мәтіндерін салыстыру негізінде 

ғылыми мәтіндерді аудару кезінде барабарлыққа 

5 2 ON 2 

ON 4 

ON 5 
 



жету әдістерінің практикалық дағдыларын 

үйрету. 

КП/ТК  ALGA 
5303 

Аударманың 
лексикалық және 

грамматикалық 

аспектілері 

 Пәнді оқу студенттерді екі тілді коммуникация 
актісі ретінде аударма процесінің ерекшелігімен, 

аудармалылық және мәтіннің баламалылығы 

мәселелерімен, аударма бірліктерімен, 
аударманың түрлері мен формаларының 

жіктелуімен, аударманың лексикалық, 

грамматикалық аспектілерімен таныстыруға, 
сонымен қатар тиімді мәдениетаралық қарым-

қатынас мақсаттары үшін қажетті аударма 

құзыреттілігін қалыптастыру үшін теориялық 

негіз құруға бағытталған. 

5 2 ON 2 
ON 4 

ON5 

 

КП/ТК  KLN 

5304 

Когнитивті 

лингвистиканың 

негіздері 

Курс пәні когнитивті лингвистиканың негізгі 

теориялық аспектілерін, оның пәнаралық 

когнитивті ғылымдағы орнын, сананың тілімен 

байланыс мәселелерін,бейбітшілікті 
концептуализациялауды, тілдің көмегімен 

білімнің ментальды репрезентациясының 

тәсілдерін оқу болып табылады. 

5 2 ON 1 

ON 2 

ON 4 

 

 

Ауызша аударма КП/ТК  ARA 

6305 

Ауызша ретті 

аударма 

Курсты меңгеру барысында ағылшын тілінен 

орыс тіліне және орыс тілінен орыс тіліне ресми 

сөздерінің мәтіндерін, сұхбаттарды, 

баяндамаларды, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-
экономикалық және жалпы мәдени бағыттағы 

сөздерін орфографиялық, орфоэпиялық, 

лексикалық және грамматикалық бастапқы тіл 
мен аударма тілінің нормаларын есепке ала 

отырып, ауызша түрде аудару дағдылары 

мақсатты түрде дамиды. 

5 3 ON 1 

ON 5 

ON 6 

ON 7 
ON 8 

 

КП/ТК  EShTA 
6306 

Екінші шетел 
тілінде аудару 

Курсты оқу барысында неміс /француз тілінен 
орыс тіліне және орыс тілінен неміс/француз 

тілдеріне неміс-саяси, әлеуметтік-экономикалық 

және жалпы мәдени бағыттарға бастапқы тіл мен 
аударма тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, 

лексикалық және грамматикалық нормаларын 

5 3 ON 1 
ON 5 

ON 6 

ON 7 
ON 8 

 



есепке ала отырып, аударма дағдысы дамиды. 

Аударма 

дидактикасы  

КП/ТК  AOA 

6307 

Аударма оқыту 

әдісі 

Пәнді оқыту пәні ЖОО-да аударма пәнін оқыту 

әдістерінің жиынтығы, аударманы оқытуды 
ұйымдастыру принциптері, аудармашы және 

аударма оқытушысының кәсіби құзыреттілігінің 

критерийлері, ауызша және жазбаша аударманы 
оқыту үшін жаттығуларды құру негіздері болып 

табылады. 

5 3 ON 1 

ON 2 
ON 3 

ON 4 

 

 

КП/ТК  TA 

6308 

Тіл аналазі Курс жалпылама синтездеуші сипатқа ие. Ол 

мәселелерді лингвистикалық және 
әдебиеттанушылық бағыттар тоғысында 

қарастырады,білім алушылардың тілдік және 

әдебиеттанушылық дайындығына негізделген. 

4 3 ON 1 

ON 2 

 

Вариативтік модуль- 10 кр (5206-5207) 

Жалпы базалық 

пәндер 

БП/ТК AMASh

T  

Арнайы 

мақсаттарға 
арналған шет тілі 

Пән арнайы лексикаға бағытталған шет тілін 

оқытуға бағытталған. Шетелдік әріптестермен 
кәсіби деңгейде диалог жүргізуге, құжаттама мен 

іскерлік хат алмасу жүргізуге көңіл бөлінеді. 

5 2 ON 1 

ON 2 
ON 4 

БП/ТК  IKT  Іскерлік қазақ тілі Пән магистранттардың сөйлеу мәдениетін 

қалыптастыруға, іскерлік қазақ тілінің 
грамматикасын, іскерлік қарым-қатынасқа 

байланысты лексикалық минимумдарды оқытуға 

бағытталған. Магистранттар жұмыс, жұмыс 
уақыты, жұмыс күнін қазақ тілінде жоспарлау 

туралы баяндамалар жасауды үйренеді. 

5 2 ON 1  

ON 2 
ON 4 

БП/ТК  IR  Іскерлік риторика Пән қазіргі заманғы жалпы риторика заңдарымен, 

коммуникативтік ынтымақтастық 
принциптерімен, көпшілік алдында сөз сөйлеу 

құрылымымен таныстырады. Магистранттар 

ғылыми және іскерлік коммуникацияда әр түрлі 
жанрлардағы мәтіндерді дайындау үшін 

ақпаратты жүйелеуді және жинақтауды; ғылыми 

және іскерлік коммуникацияда өз көзқарасын 

қисынды, дәлелді және анық баяндауды үйренеді. 

5 2 ON 1 

ON 2 
ON 4 

БП/ТК  IBBT  Инновациялық 

білім беру 

Білім берудің заманауи парадигмасы. ЖОО-дағы 

білім беру ортасын технологияландыру. 

5 2 ON 2 

ON 3 



технологиялары Оқытудың инновациялық технологиялары. Оқыту 

технологиясының жіктелуі. Оқытудың баламалы 
технологиялары. 

ON 4 

БП/ТК  PShN  Педагогикалық 

шеберлік негіздері 

Пән кәсіби-педагогикалық қызметке қажетті 

педагогикалық шеберлік негіздерін 

қалыптастырады. Магистранттар педагогикалық 
шеберлікті қалыптастыру үшін қажетті білімді 

меңгереді, педагогикалық шындық 

құбылыстарын талдап, оны рефлексирлеуді 
үйренеді, педагогикалық жағдайларды нәтижелі 

шешу тәсілдерін меңгереді. 

5 2 ON 2 

ON 3 

ON 4 

БП/ТК  KKKP  Конструктивті 

қарым-қатынас 
психологиясы 

Конструктивті қатынас түсінігі. Межличностное 

общение. Коммуникацияның ерекшелігі. 
Коммуникативтік құзыреттілік. Қарым-қатынас 

барысында адамдардың бір-бірін тануы және 

түсінуі.Қарым-қатынас процесіндегі өзара іс-

қимыл.Әлеуметтік-психологиялық жанжалдың 
сипаттамасы. 

5 2 ON 2 

ON 4 

БП/ТК  IT  Интернет 

технологиялар 

Пәнді оқу кезінде магистранттар Интернетті 

ұйымдастыру және қызмет ету технологияларын, 
Интернет ортасында қолдану үшін 

қосымшаларды жобалау әдістерін үйренеді, 

Интернетте іздеу технологияларымен, 

сервистермен, интернет технологияларын дамыту 
перспективаларымен танысады. 

5 2 ON 2 

ON 4 

БП/ТК  ZBZT  Жобаларды 

басқарудың 
заманауи 

технологиялары 

АҚШ үкіметтері мен Еуроодақ елдері қабылдаған 

ISO 21500 халықаралық стандартының 
анықтамасына сәйкес жобаларды басқаруды 

анықтау. Жобаға әдістерді, құралдарды, 

техникаларды және құзыреттілікті қолдану. ANSI 

ұлттық стандартына сәйкес жобаларды басқару. 
Жоспарды анықтау, тәуекел мен жоспардан 

ауытқуларды азайту, өзгерістерді тиімді басқару. 

Жобаның кәсіби салаларындағы жобаларды 
басқару. Техникалық және басқару әдістерін 

тиімді үйлестіретін жоба өнімін құру. 

5 2 ON 2 

ON 4 



БП/ТК  RIKK  Риторика. Іскерлік 

қарым-қатынас 

Маманның кәсіби қызметіндегі риторикалық 

мәдениет.  Сөйлеу мәдениеті және оның іскерлік 
қарым-қатынастағы рөлі. Сөйлеу этикеті. Тілдік 

қарым-қатынастың психологиялық аспектілері. 

Риторикалық тәсілдер. Сөздік білдіру сөйлеу. 

Сендіру, іскерлік әңгіме, дау жүргізу шеберлігі. 
Дәлелдемелердің аргументация түрлері және 

құрылымы. Қарым-қатынастың бейвербальды 

құралдары. Іскерлік жазбаша сөйлеу. Жоғары 
мектеп оқытушының риторикасы. 

5 2 ОN 1 

ОN 2 
ОN 4 

БП/ТК  BTP  Бұлтты 

технологияларды 

пайдалану 

Пән магистранттарда бұлтты технологиялар 

саласындағы білім мен дағдыларды 

қалыптастыруға бағытталған. Магистранттар 
бұлтты технологияларды және оларды жұмыста 

пайдалану аспектілерін, бұлтты құжат 

айналымын, Google құжаттарын зерттейді. 
SkyDrive (office.com), бірлескен қызметке 

арналған құралдар. Бұлтты деректер қоймасын 

пайдалануды үйренеді Dnevnik.ru және Dropbox, 

Яндекс. Диск. 

5 2 ON 2 

ON 4 

Кәсіби 

практикалар 

БП 

ЖООК 

 Педагогикалық 

практика 

Педагогикалық тәжірибе Шетел филологиясы мен 

шетел тілдерін оқытудағы практикалық дағдылар 

мен әдістемелерді қалыптастыру, "Жоғары 
мектептегі қазіргі заманғы әдіснамалық тілдік 

білім беру" курсын оқу кезеңінде алған 

теориялық білімдерді бекіту, сонымен қатар 

педагогика мен психология, қажетті кәсіби 
дағдылар мен іскерліктерді меңгеру мақсатында 

жүргізіледі. 

4 3 ON  1 

ON  2 

ON  3 
ON  4 

ON  7 

КП 
ЖООК 

 Зерттеу 
практикасы 

Практика барысында "Аударма ісі" бағыты 
бойынша кәсіби білімді қалыптастыру мен 

дамытуға, магистрлік бағдарламалардың 

бағыттары мен арнайы пәндері бойынша алынған 

теориялық білімді бекітуге; қажетті кәсіби 
құзыреттілікті меңгеруге, бірақ 

мамандандырылған даярлықтың таңдалған 

10 4 ON  1 
ON  2 

ON  3 

ON  4 

ON  7 



бағытын меңгеруге; магистрлік диссертацияның 

бітіру біліктілік жұмысын дайындау үшін нақты 
материалдарды жинауға назар аударылды. 

Ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

МҒЗЖ  Тағылымдамада

н өту мен 

магистрлік 

диссертацияны 

орындауды 

қамтитын 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

Ғылыми-зерттеу жұмысын магистрант ғылыми 

жетекшінің басшылығымен орындайды. Ғылыми 

- зерттеу жұмыстарының бағыты магистрлік 
диссертацияның тақырыбына сәйкес анықталады. 

Ғылыми-зерттеу жұмысының мақсаты-білім беру 

процесін зерттеу жүргізу кезінде және кәсіби 
міндеттерді шешу үшін қажетті ғылыми-зерттеу 

құзыреттерін қалыптастыруды қамтамасыз ету 

үшін магистрлерді даярлау басқармалары 

бойынша қызметтің кәсіби саласын дамытумен 
интеграциялау болып табылады. 

24 1-4 ON 1 

ON 2 

ON 3 
ON 4 

ON 7 

Қорытынды 

аттестаттау 

КА  Магистрлік 

диссертацияны 

ресімдеу және 

қорғау (МДРҚ) 
 

 12 4 ON 1 

ON 2 

ON 3 
ON 4 

ON 7 

    Барлығы 120   

 

 


