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Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 
6В02 Өнер жəне гуманитарлық ғылымдар  

Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6В023 Тілдер мен əдебиет 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы  

6В02301 Аударма ісі  

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

В036 Аударма ісі 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

Білім беру бағдарламасының ерекшелігі: 

1. шет тілдерін меңгерудің халықаралық стандарттарына 

жəне мəдениетаралық коммуникация саласындағы 

құзыреттерге сəйкес келетін жоғары білікті маман - 

аудармашыларға өңірдің қажеттіліктерін қанағаттандыру; 

2. кəсіби қызметті жоғары деңгейде жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін талап етілетін жеке жəне кəсіби 

құзыреттерді дамыту; 

3. аудармашы-мамандарды даярлаудың қазіргі заманғы 

отандық жəне əлемдік тəжірибесін ескере отырып 

əзірленген; 

4. білім беру қызметін жүзеге асыру барысында заманауи 

технологиялар мен əдістемелерді пайдалану. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Халықаралық стандарттарға жəне тұрақты кəсіби өсуге, 

əлеуметтік жəне кəсіби ұтқырлыққа дайын мəдениетаралық 

коммуникация саласындағы құзыреттерге сəйкес келетін 

шетел тілдерінің білікті аудармашыларын дайындау. 

БББ міндеттері 

1. Еңбек нарығында сұранысқа ие, жалпы мемлекеттік 

"Рухани жаңғыру" бағдарламасына сəйкес құндылықтарға 

ие жəне өзін-өзі белсендіруге, өзін-өзі дамытуға қабілетті 

білікті көптілді тұлғаны дамыту. 

2. Жоғары кəсіби деңгейде аударма қызметін жүзеге асыру 

үшін қажетті құзыреттіліктерді дамыту, кешенді білімді 

қалыптастыру. 

3. Аударма ісі мен аударма технологиялары саласында 

теориялық жəне қолданбалы білім мен дағдылардың кең 

ауқымын ұштастыру негізінде кəсіби құзыреттілікті 

дамыту.  

4. Аудармашылардың кəсіби қызметі үшін негіз болып 

табылатын коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру. 

5. Кəсіби жəне өзге де қызметте тиімді пайдалану 

мақсатында заманауи технологиялар мен əдістерді меңгеру. 

БББ оқыту нəтижелері 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтағаннан кейін 

бітіруші:  

- мəдениетаралық коммуникация саласындағы кəсіби 

қызметін көрсету; 

- ресми жəне ресми емес қарым-қатынас жағдайында тілдік 

қызметтің барлық түрлері бойынша алған білімдерін 

қолдану; 
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- кəсіби қызметте аударма трансформациясының барлық 

түрлерін қолдану; 

- мəдениетаралық қарым-қатынас жағдайында патриоттық 

көзқарасты көрсету; 

- туыс емес тіл мен мəдениетті игерудің негізгі 

заңдылықтарын, тұлғааралық жəне мəдениетаралық 

деңгейлерде шет тілде қарым-қатынас жасау қабілетінің 

даму заңдылықтарын пайдалану; 

- тіл мен мəдениетке өзара байланысты оқытудың оңтайлы 

тəсілдері мен жолдарын таңдай отырып, аударма теориясы 

мен тəжірибесін үйренуші үшін қиындықтар мен тіректерді 

құрылымдау; 

- деректерді компьютерлік өңдеуді қолдану, мəтіндік 

редакторлардың əр түрлі типтерімен жұмыс істеу; 

- əр түрлі түрдегі мəтіндерді аудару (экономикалық, саяси, 

кəсіби жəне басқа тақырыптағы) ерекшеліктеріне сүйену ; ); 

- бастапқы тілдің лексикалық, фразеологиялық, 

грамматикалық жəне стилистикалық ерекшеліктеріне 

байланысты мəселелерді басқару; 

- аударматану саласында зерттеу есептерін қою жəне шешу 

үшін жүйелендірілген теориялық жəне практикалық білімді 

қолдану; 

- экология жəне тіршілік қауіпсіздігі талаптарына сəйкес 

мінез-құлық пен қызметті көрсету; 

- экономикалық білімді, кəсіби жəне қоғамдық қызметтегі 

менеджмент туралы ғылыми түсініктерді пайдалану. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже 
Білім беру бағдарламасы бойынша гуманитарлық білім 

бакалавры 6В02301 Аударма ісі 

Лауазымдарының тізімі Аудармашы-референт 

Кəсіби қызмет объектісі  

Мəдениет мекемелері, халықаралық ұйымдар, ақпараттық-

талдау қызметтері, елшіліктер мен өкілдіктер, 

министрліктер, туризм жөніндегі агенттіктер, баспалар, 

аударма жөніндегі бюролар жəне басқа да ұйымдар мен 

кəсіпорындар. 

 


