
Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 
6В02 Ӛнер және гуманитарлық ғылымдар  

Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6В023 Тілдер мен әдебиет 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы  

6В02301 Аударма ісі  

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

В036 Аударма ісі 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

«Аударма ісі»  білім беру бағдарламасының бірегейлігі шет 

тілдердің (қытай, түрік, неміс, француз) кең спектрлі 

қамтамасыз етуімен, мамандандырылған ауызша 

аударманың болуымен, отандық және халықаралық еңбек 

нарығында бәсекеге қабілетті және білікті мамандар 

даярлауға мүмкіндік беретін аударма ісінде заманауи 

тәсілдерді қолдануымен байланысты. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

БББ мақсаты 

Халықаралық шетел тілдерін меңгеру стандарттарына және 

мәдениетаралық коммуникация саласындағы 

құзыреттілікке сәйкес келетін білікті шетел тілдерінің 

аудармашысын дайындау. 

БББ міндеттері 

1.Білімалушыларды оқыту және дамыту, оқу процесі мен 

тәрбиені ұйымдастыру, жаңартылған білім мазмұнын 

ескере отырып, педагогикалық процестерді жоспарлау және 

басқару; 

2.Еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, білікті, жауапты, 

аударма технологияларын жетік білетін және сабақтас 

қызмет салаларына бағдарланған, әлемдік стандарттар 

деңгейінде мамандығы бойынша тиімді жұмыс істеуге 

қабілетті, тұрақты кәсіптікке дайын қазіргі заманғы 

аудармашыны кӛп деңгейлі даярлау негізінде аудармашы 

кадрларын даярлаудың жаңа тәсілін қалыптастыру. ӛсу, 

әлеуметтік және кәсіптік ұтқырлық; 

3.Оқу процесінде инновациялық және цифрлық 

технологияларды қолдана отырып, тілдік білім мен 

дағдыны қалыптастыру. 

БББ оқыту нәтижелері 

1. Кәсіби, әлеуметтік және жеке ӛмірде патриоттық 

қатынасты кӛрсету 

2. Алынған білімді ресми және ресми емес қарым-қатынас 

жағдайында сӛйлеу әрекетінің барлық түрлері бойынша 

қолдану; 

3. Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде ауызша 

және жазбаша түрде тиімді мәдениетаралық байланысты 

ұйымдастыру; 

4. Кәсіби қызметте аударма түрлендірулерінің барлық 

түрлерін қолдану; 



5.Мәдениетаралық қарым-қатынас жағдайында патриоттық 

кӛзқарастарды кӛрсету; 

6. Аударма ісі саласында терең білім беру; 

7.Шет тілі мен мәдениетін дамытудың негізгі 

заңдылықтарын, тұлғааралық және мәдениетаралық 

деңгейлерде шет тілінде сӛйлеу қабілетін дамыту 

заңдылықтарын қолдану; 

8. Студент үшін аударма теориясы мен тәжірибесін, тіл мен 

мәдениетті ӛзара байланысты оқытудың оңтайлы тәсілдері 

мен тәсілдерін таңдай отырып, қиындықтар мен тіректерді 

қалыптастыру; 

9.Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, ақылды 

және технологиялық технологияларды, сонымен қатар 

цифрлық сауаттылықты қолдану; 

10.Әр түрлі типтегі (экономикалық, саяси, кәсіби 

тақырыптағы мәтіндер) мәтіндерді аудару 

ерекшеліктерімен жұмыс істеу; 

11.Тілдің лексикалық, фразеологиялық, грамматикалық 

және стилистикалық ерекшеліктерімен байланысты 

мәселелерді басқару; 

12. Аударма саласындағы зерттеу мәселелерін тұжырымдау 

және шешу үшін жүйелі теориялық және практикалық 

білімді қолдану; 

13. Экологиялық және қауіпсіздік талаптарына сәйкес 

мінез-құлық пен әрекеттерді кӛрсету; 

14. Кәсіби және әлеуметтік қызметте басқару туралы 

экономикалық білімді, ғылыми идеяларды қолдану. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дәреже:  
6В02301 Аударма ісі  білім беру бағдарламасы бойынша 

Гуманитарлық ғылымдар бакалавры  

Лауазымдарының тізімі  Аудармашы-референт, техникалық аудармашы 

Кәсіби қызмет объектісі  

мәдени мекемелер, халықаралық ұйымдар, ақпараттық-

талдамалық қызметтер, елшіліктер мен ӛкілдіктер, 

министрліктер, туристік агенттіктер, баспалар, аударма 

агенттіктері және басқа ұйымдар мен кәсіпорындар. 

 


