
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 



 

1. БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ 

1.1 Біліктілігі мен кәсіби қызметінің тізімі 

5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша бакалавриатты бітіруші 

түлектерге  «Білім беру бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.  

 

 «5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының  

негізгі мақсаты:  

− кәсіби қызметке қажет іргелі білім, дағды және құзіреттіліктерді қалыптастыру;    

− экологиялық, этикалық, құқықтық және ойлау мәдениетін қалыптастыру;   

− тілтанымдық білім мен білік қалыптастыру;  

− жалпы адами және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру;  

− Қазақстан Республикасы халықтарының достығына, толеранттылыққа, 

ұлтжандылық рухына тәрбиелеу 

 

5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бакалавр: 

– адамзаттың іс-әрекетінің алуан түрлілігі туралы, рухани құндылықтар мен олардың 

маңызы жайлы, дүниеге деген ғылыми, философиялық және теологиялық көзқарасы бойынша 

түсінігі болуы; 

– қоғам дамуы жайлы: мәдениет пен өркениеттің алуан түрлілігі, әлеуметтік тәжірибе 

түрлері, дүниежүзілік тарихи және мәдени кеңістіктегі Қазақстанның орны туралы білімді 

игеруі; 

 – еңбекті ұйымдастырудың ғылыми негіздерін, ақпараттарды жинау және  өңдеу; 

педагогикалық, психологиялық және әдістемелік нормалар мен оқыту және тәрбие берудің 

тәсілдерін, жоғары және орта мектеп бағдарламаларының барлық мәселелері бойынша қазіргі 

ғылыми және оқу материалдарын білуі; 

– әлемдік қауымдастықты тұтастай алғандағы және Қазақстан Республикасына 

қатысты негізгі экономикалық  үрдістер мен бағдарламаларды талдай білуі; 

– мәдениеттің мәнін, оның адамзат іс-әрекетіндегі маңызын білуі, адамзаттың мәдени 

мұрасы мен мәдени құндылықтар туралы түсінігі болуы; 

– өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыра білу, кәсіптік қызмет саласында қажет 

ақпаратты жинау, сақтау мен сұрыптаудың компьютерлік әдістерін меңгеру;  

– өзінің кәсіптік қызметінің түрі мен сипатының өзгеруіне, пән аралық жобалармен 

жұмыс істеуге әдістік және психологиялық жағынан дайын болу. 

– педагогикалық тәжірибесінде жүйелі түрдегі ақпараттарды қолдануды, болып жатқан 

әлеуметтік-тарихи оқиғаларды талдау және қорытындылауды; өзінің кәсіби іс-әрекетінің 

сипаты мен әлеуметтік-экономикалық жағдайлар өзгерістерінде, оған жылдам көндігу және 

бейімделуді; қазіргі ақпараттық және білімдік технологияларды қолданып өз бетінше жаңа 

білім қорларын алу; пәнге деген қызығушылығын тудыру және білімді меңгерудің жоғары 

деңгейін қалыптастыру арқылы тілдік құбылыстар мен заңдылықтарды жазбаша және ауызша 

түрде сауатты,  әрі дұрыс мағынада  жеткізуді;  білімдік үрдісте пәнаралық байланыстар 

жүйесін қолдануды білуі тиіс. 

 

5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша бакалаврлар мынандай 

кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:  

- білім беру; 

- тәрбиелеу, ұйымдастыру жұмыстары; 

- әдеби-мәдени; 

- бұқаралық-ағарту қызметтері салаларында.  

- қазақ тілі мен әдебиеті бойынша білім беру (педагогикалық) – жалпы білім беретін 

орта мектептерде, лицей, гимназияларда;  

- қазақ тілі мен әдебиеті бойынша ғылыми-зерттеу (ғылыми-зерттеу мекемелерінде 

кіші ғылыми қызметкер);  
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- әдеби-шығармашылық (әдеби, мәдени мекемелерде, баспа орындарында);  

- ұйымдастыру-басқару (орта мектептерде, гимназиялар мен лицей, колледждерде 

мамандығына тікелей қатысы бар мекемелерде);   

- өндірістік-басқарушылық (мемлекеттік органдарда, түрлі кәсіпорын, өндіріс 

орындарында іс-қағаздары мен құжаттау бөлімдерінде) 

- әдеби кеңесші. 

 

1.2 Түйінді құзыреттіліктері 

5В011700 - «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының бакалавры келесі салалардағы 

түйінді құзыреттіліктерге ие болады: 

1) ана тілінің (қазақ / орыс тілінің) - ТҚ1 

Қазақ тілі мен әдебиеті саласында өз түсінігі мен пікірін, сезімін, фактілер мен ойын 

жазбаша және ауызша түрде (тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым) білдіре және 

қабылдай алады, сондай-ақ қоғамдық және мәдени контекстерде: оқу кезінде, жұмыста, үйде 

және тиісті ортада сәйкесінше, шығармашылықпен лингвистикалық тұрғыдан өзара 

әрекеттесе алады.  

2) шет тілдердің - ТҚ2 

Шет тілдерде негізгі коммуникациялық дағдыларды меңгереді: өз мамандығы саласында 

өз түсінігі мен пікірін, сезімін, фактілер мен ойын жазбаша да, ауызша да (тыңдалым, 

айтылым, оқылым және жазылым) білдіре, қабылдай және талқылай алады, сондай-ақ 

қоғамдық және мәдени контекстерде: оқу кезінде, жұмыста, үйде және тиісті ортада 

сәйкесінше, шығармашылықпен лингвистикалық тұрғыдан өзара әрекеттесе алады. Медиация 

мен мәдениаралық түсінік дағдыларын меңгереді. 

3) іргелі математикалық, жаратылыстану және техникалық дайындықтың - ТҚ3 

Күнделікті жағдаяттарда кәсіптік міндеттерді шешуде математикалық ойлау жүйесін 

іске қосып, дамыта алады, өзінің кәсіби әрекетінде математикалық ойлау жүйесі (логика мен 

кеңістіктік ойлау) мен ұсынымдарды (формулалар, модельдер, конструктілер, графалар мен 

кестелер) қолдана алады: 

Дәлелдеуді қажет ететін, әлемді түсіндіретін мәселелер мен шешімдерді айқындау үшін 

білімдер мен әдіснамалардың негіздерін қолдана алады, өз білімдері мен әдіснамаларды 

кәсіби міндеттерді шешуде іске қоса алады. 

4) компьютерлік дайындықтың - ТҚ4 

Заманауи ақпараттық технологияларды өз жұмысында, қызметі мен тілдік қарым-

қатынаста сенімді және сыни тұрғыдан қолдана алады, кәсіби әрекеті саласында ақпаратты 

өңдеу, толықтыру, қалпына келтіру, бағалау, сақтау, өндіру, ұсыну және алмасу, ғаламтор 

арқылы серіктес жүйелерде қарым-қатынасқа қатысуда қолдану дағдыларын игереді. 

5) оқу даярлығының - ТҚ5 

Кең ойлау өрісі мен мәдени ойлау жүйесі бар жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына 

ықпал ететін қазақ тілі мен әдебиеті пәндері саласындағы базалық білімдерді игереді: 

Үздіксіз оқудың қажеттілігін саналы түрде түсінеді, қолжетімді мүмкіндіктерді таба 

алады, оқуды табанды түрде жалғастыруға, алдыға ұмтылуға тырысады, 

Өз оқуын ұйымдастыра алады, оның ішінде жеке және топ ішінде уақыты мен ақпаратты 

тиімді түрде басқара алады; кәсіптік және жеке өсуге ұмтылады; кәсіби әрекеті мен 

магистратурада оқуын жалғастыруға аса қажетті жаңа білімдерді игеруге құштарлық 

дағдыларын меңгереді. 

6) әлеуметтік дайындықтың (тұлғалық, мәдениаралық, азаматтық құзыреттіліктер) - 

ТҚ6 
Қоғамдық және еңбек өміріне, атап айтқанда, барлық әртүрлі қоғамдарға тиімді және 

конструктивті түрде араласуға, сондай-ақ қажет болған жағдайда шиеленістерді шешуге 

қажетті барлық мінез-құлық түрлерін игереді, әлеметтік, саяси ұғымдар мен құрылымдар 

жайлы біліміне сүйене отырып, азаматтық өмірге толығымен араласуға, белсенді, 

демократиялы түрде қатысуға дайын болады. 



 

Ұжымда, отбасында, әлеуметтік ортада, әлемде өмір сүре алады, өз бойында басқа 

адамдарды қабылдауды, түсінуді, оған құндылық ретінде қарауды тәрбиелей алады; әлемдегі 

өзарабайланысты түсіну сезімі жетілген, коммуникативтілігі жоғары, шиеленістердің алдын 

алу және шеше алу мүмкіндігі болады; компромисстер таба алады, өз пікірін ұжым пікірімен 

сәйкестендіре алады; 

Іскери этика нормаларын сақтап, мінез-құлықтың этикалық және құқықтық нормаларын 

меңгереді. 

7) кәсіпкерлік экономикалық дайындықтың - ТҚ7 

Менеджмент, маркетинг, қаржы, және т.б. жөнінде ғылыми түсінік беретін 

экономикалық білімдердің негіздерін меңгереді, экономиканы мемлекеттік басқарудың 

мақсаты мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін біледі және түсінеді; 

Идеяларды әрекетке айналдыра алады, кәсіби міндеттерді шешу үшін жобаларды 

жоспарлап, басқара алады, этикалық құндылықтарды түсінеді;  

Адамдармен тіл табысып жұмыс істей аады, тапсырыс беруші, персоналды басқару, 

тұтынушылармен өзара әрекет, рұқсат беруші құзыретті мекемелермен жұмыс, билік 

өкілдерімен жұмыс саласындағы білімдерді меңгереді; Қазақстанның құқықтық жүйесі мен 

заңнамаларының негіздерін, қоғамның әлеуметтік даму үрдісін біледі;  

8) мәдени дайындықтың - ТҚ8 

Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін біледі; 

Идеяларды, тәжірибе мен эмоцияларды түрлі құралдармен шығармашылықпен көрсете 

алудың маңыздылығын түсінеді; 

Әлемнің басқа елдерінің дәстүрлері мен мәдениетіне толерантты, толерантты мінез-

құлықтың, тұрмыстық расизмнің, ксенофобияның, экстремизм мен оларға қарсы тұрудың 

маңыздылығын түсінеді және сезінеді, толерантты тұлға ретінде қалыптасқан, басқа мәдениет 

өкілдерін мойындайды, қабылдайды және түсінеді; 

Білімді жинақтау қабілеті бар, зияткерлік қарым-қатынас саласында жеңіл тіл табысады, 

шовинистік сипаттағы алдын-ала қате пікірге бой алдырмайды; жоғары рухани сапаларға ие, 

иялы тұлға ретінде қалыптасқан. 

9) жалпы құзыреттіліктер - ТҚ9 

Сыни тұрғыдан бақылау, интерпретация жасау, талдау, қорытынды жасау, баға беруге 

қажетті дағдыларды игерген; 

Креативтілік (шығармашылық) сапаға ие: бір аспектіден келесіге өту, жалпыға белгілі, 

жалпылама, жалпыға түсінікті, қарапайым, қалыптасқан идеялардан түбегейлі алшақ жаңа 

идеялар ұсынады, мәселенің түпкі негізін көре біледі, стереотиптерге қарсы шыға алады. 

Белсенді өмірлік ұстанымды берік ұстана алады, басқа индивидтерге қатысты өзінің 

жеке мінез-құлқын көрсете алады, топта, ұжымда басқаларға зиянын тигізбестен және 

нормативтік регламенттер аясында көшбасшы болуға ұмтылады: 

Топта жұмыс істей алады, өз көзқарасын сауатты түрде дәлеледей алады, жаңа шешімдер 

ұсына алады: түрлі әлеуметтік жағдаяттарда адекватты түрде бағдар асай алады. 

 

5В011700 - «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының бакалавры келесі салалардағы 

арнайы құзыреттіліктерге ие болады: 

1. Қазақ тілі мен әдебиеті бойынша негізгі гуманитарлық ұғымдарды, заңдар мен 

құбылыстарды, гуманитарлық ғылымдардың даму заңдылықтарын, тіл білімі, 

әдебиеттану салаларының өзіне тән белгілерін, сөйлесімдегі міндеттерін, тілдік, әдеби 

талдаудың жолдарын үйрету негіздерін, қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың 

технологиялары мен теориялық негіздерін біледі.  – АҚ1 

2. Білім беру мекемелерінде оқу-әдістемелік үрдісті ұйымдастыру жұмыстарын жүзеге 

асырады, білім мен тәрбиенің заңдылықтарын біліп, әртүрлі деңгейлердегі білім беру 

бағдарламаларында қолданады. - АҚ2 



 

3. Тілдік құбылыстардың, әдеби шығармаларды талдаудың ерекшеліктерін түсінеді, 

баспа өнімін түзете алады, редакциялайды. Компьютерлік модельдеуді түсінеді, талдау 

жұмыстарын жүйелі ұйымдастыра алады - АҚ3 

4. Лингвистика, әдебиеттану, фольклористика және текстология салаларында зерттеулер 

жүргізеді, өздігінен зерттеу жасай алады, эксперимент жүргізе алады, талдау жасайды, 

бағалай алады, инновациялық технологияларды қолдана біледі;   экспериментте өзінің 

теориялық білімдерін қолдана алады; оқу - тәрбие жұмысын ұйымдастыра алудың әдіс 

- тәсілдерін біледі, психологиялық-педагогикалық зерттеулер жасай отырып, оқу-

тәрбие жұмысын ары қарай дамытудың тәсілдерін қолданады, инновациялық иде 

яларды жүзеге асырады, стандарттан тыс шешімдер қабылдай алады. – АҚ4 

5. Ресми-іскерлік құжаттарды дайындайды, тіл мен әдебиетке қатысты жаһандық 

мәселелерді талдай алады, педагогикалық шындықты тұтастай қабылдап, жүйелі ойлай 

алады. - АҚ5 

6. Мәдениет саласында ағартушылық жұмыстар жүргізеді, өзінің педагогикалық 

қызметінің мәнін түсінеді, кәсіби этиканы сақтайды, ойдың тәуелсіздігі, сын 

тұрғысынан ойлау, талдау, диагностикалау дағдылары болады. – АҚ6 

7. Ауызша және жазбаша аудармаларды жүзеге асырады, педагогикалық 

ынтымақтастыққа бейім болады, өзінің интеллектуалдық, адамгершілік, 

коммуникативтік дағдыларын дамыта алады. – АҚ7 

8. Білім беру, мәдениет, басқару мекемелерінде, БАҚ-та, мәдениетаралық қатынас 

саласында және әлеуметтік-гуманитарлық қызметтік басқа да салаларында 

филологиялық білімді қажет ететін кәсіптік қызметтерді жүзеге асырады, 

педагогикалық шешендік талаптарына сай сөйлей алады, қарым-қатынас мәдениетін 

меңгереді, озық педагогикалық технологияларды пайдалана алады, өз кәсібіне 

мотивациясы болады, салауатты өмір салтын ұстанады. – АҚ8 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 

 

Название модуля Ожидаемые результаты обучения Объем 
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пет

енц

ии 

1. Общие обязательные модули 

Коммуникативті 1 

Коммуникативный 1 

Communicative 

Білімі және түсінігі: тілдерді ауызша және 

жазбашадиалог жүргізу, монолог, іскерлік хат алмасу; 

білімді қолдану және түсіну: коммуникативтік 

байланысу әдістерді қалыптастыру; 

пікір білдіру: іздеу, іріктеу, жүйелеу, 

талдау,ақпараттарды өңдеу, оның пайдасын бағалау 

және белгіленген оқыту тапсырмаларын шешу үшін 

ұзақмерзімді мақсатты қолдану; 

коммуникативті қабілеттер: қоғаммен, топпен 

әлеуметтік және коммуникативтік қарым-қатынас 

кәсібидағдылары, топта жұмыс істеу дағдылары, 

ынтымақтастық, толеранттылық; 

оқуға қабілеттілігі: өзін-өзі тәрбиелеу саласындағы 

дағдылары мен дағдыларының көрінісі, білімді игеру 

және сақтау қабілеті, оларды қолдануды дамыту және 

ұтымдылығы 

знание и понимание: языков, умение вести устный и 

письменный диалог, монолог, деловую переписку. 

12 20 1,2 IYa -
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Қазақ 

(орыс) тілі 

Казахский 

(русский) 

язык 

Kazakh 

(Russian) 
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ООД 

GES 
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С 
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применение знаний и понимания: посредством 

формирования коммуникативных приемов общения; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация,анализ, обработка информации, оценка 

ее полезности ицеленаправленное применение в 

перспективе для решенияпоставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыкисоциально-коммуникативного взаимодействия 

собществом, коллективом, навыки работы в 

группе,сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных умений 

инавыков в области самообразования, умение 

приобретать исохранять знания, а также развивать и 

рационально ихиспользовать 

Knowledge and understanding: languages, ability to 

havespeaking and writing dialogue, monologue, 

businesscorrespondence. 

application of knowledge and understanding: through 

theformation of communicative methods of communication; 

expression of discussions: search, selection, 

systematization,analysis, processing of information, 

evaluation of its usefulnessand purposeful application in the 

future to solve educationaltasks; 

communicative abilities: skills of social and 

communicativeinteraction with society, collective, skills of 

work in group,cooperation, tolerance; 

ability to learn: the manifestation of personal abilities 

andskills in the field of self-education ability to acquire and 

retainknowledge, and to develop and use them rationally 

Білім мен түсінік: экономикалық қызметті түсіну және 

тәжірибелік игеру, ойлаудың кәсіпкерлік мәдениеті, 
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17 
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Құқықнегіз

дері 

ООД 
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Дүниетанымдық 

Мировоззренческий 

Worldview 

экономикалық ақпаратты қабылдау және талдау, 

кәсіпкерлік мақсатты қалыптастыра білу және оны 

жүзеге асыру жолдарын таңдау компетенцияларды 

қалыптастырумен дамытуға бағытталған. 

білімді және түсінушілікті қолдану: заманауи 

экономикалық өзекті мәселелерін шешу, бизнес-

жоспарды және startup-ді сауатты жасай білу. 

пікір білдіру: ақпаратты іздеу, іріктеу, жүйелеу, талдау, 

өңдеу, оның пайдалылығын бағалау және перспективада 

тәжірибелік экономикалық мәселелерді шешу үшін 

мақсатты қолдану. коммуникативті қабілеттер: 

командада жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, 

жаңа шешімдер ұсыну. 

білімге қабілеттілік: жаратылыстану-ғылыми және 

әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласында білім алу 

және жаңа білім алу, осы білім мен түсініктерді кәсіби 

деңгейде қолдану қабілеті. 

Знание и понимание: осмысления и 

практическогоосвоения экономической 

действительности, компетенцийв области 

предпринимательской культуры мышления, 

способности к восприятию, обобщению и анализу 

экономической информации, 

постановкипредпринимательской цели и выбору путей 

её достижения. 

применение знаний и понимания: используя 

накопленные знания, полученные в процессе обучения, 

грамотно ориентироваться в потоке 

современныхэкономических проблем, находить их 

разрешение, уменияграмотно разрабатывать бизнес-

план и startup; 
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выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация,анализ, обработка информации, оценка 

ее полезности ицеленаправленное применение в 

перспективе для решения практических экономических 

проблем; 

коммуникативные способности: работать в 

команде,корректно отстаивать свою точку зрения, 

предлагать новыерешения; 

способности к учебе: способность учиться и 

приобретатьновые знания в области 

естественнонаучных и социально-гуманитарных 

дисциплин, применять эти знания ипонимание на 

профессиональном уровне. 

Knowledge and understanding: understanding and 

practicaldevelopment of economic reality, competencies in 

the field ofentrepreneurial culture of thinking, the ability to 

perceive,generalize and analyze economic information, 

setting an 

entrepreneurial goal and choosing ways to achieve it; 

application of knowledge and understanding: using 

theaccumulated knowledge gained in the learning process, 

tonavigate competently in the flow of modern 

economicproblems, to find their solution, the ability to 

competentlydevelop a business plan and startup; expression 

of judgments: search, selection, systematization,analysis, 

processing of information, evaluation of its usefulness and 

purposeful application in the long term to solve 

practicaleconomic problems; 

communication skills: to work in a team, to correctly 

defendyour point of view, to offer new solutions; 

Bases of eco

nomy and en

terprise 



 

learning abilities: the ability to learn and acquire 

newknowledge in the field of natural Sciences and social 

Sciencesand Humanities, to apply this knowledge and 

understanding ata professional level. 

Ақпаратты -

коммуникациялық 

Информационно-

коммуникационный 

Information and 

communication 

Білімі және түсінігі: әлемнің ғылыми көрінісін 

түсіну,әлеуметтік, әлеуметтік және мәдени 

құбылыстардыңнегіздері; 

білімді қолдану және түсіну: құндылық-мәнді 

әлемдегібағдар: өмірдің, күнделікті өмірдің 

құндылықтары;мәдениет, ғылым құндылықтары; 

өндіріс; өркениеттарихы, өз елі, дін; 

пікір білдіру: іздеу, іріктеу, жүйелеу, талдау, 

ақпараттыөңдеу, оның пайдалылығын бағалау және 

белгіленгеноқыту тапсырмаларын шешу үшін ұзақ 

мерзімді мақсатты қолдану; коммуникативті 

қабілеттер: толеранттылықты қалыптастыру, 

этникалық сәйкестендіру, көп мәдениетті қоғамда 

бейімделу, басқа халықтар мен дін өкілдерінің 

мүдделерін құрметтеу; 

оқуға қабілеттілігі: білімді құрылымдау, білімді 

ситуациялық - дұрыс мәнде жаңғырту, жинақталған 

білімдікеңейту, кеңею. 

знание и понимание: понимание научной картины 

мира,основ социальных, общественных, культурных 

явлений; 

применение знаний и понимания: ценностно-

смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни; 

ценности культуры, науки; производства; истории 

цивилизаций, собственной страны; религии; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация,анализ, обработка информации, оценка 
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ее полезности ицеленаправленное применение в 

перспективе для решенияпоставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: формирование 

толерантности, этнической идентификации, 

умениеадаптироваться в поликультурном обществе, 

уважатьинтересы представителей других народов, 

религий; 

способности к учебе: структурирование знаний, 

ситуативно-адекватной актуализации знаний, 

расширения,приращения накопленных знаний. 

knowledge and understanding: understanding the 

scientificpicture of the world, the foundations of social and 

culturalphenomena; 

application of knowledge and understanding: value 

andsemantic orientation in the world: values of life; values 

ofculture, science; production; history of civilizations, 

owncountry; religion; 

expression of discussions: search, selection, 

systematization,analysis, processing of information, 

evaluation of its usefulnessand purposeful application in the 

future to solve educationaltasks; 

communicative abilities: formation of tolerance, 

ethnicidentity, ability to adapt in a multicultural society, 

respect theinterests of representatives of other peoples and 

religions; abilities to study: structuring of knowledge, 

situationaladequateupdating of knowledge, expansion, 

increment of 

accumulated knowledge. 

Жоғары білім 

берудегі психология 

және педагогика  

Білімі және түсінігі: қажетті көлемде тәрбие 

жұмысының жалпы теориялық және әдістемелік 

негіздері жалпы білім беретін мектепте қазақ тілі мен 

12 20 4 
MO-

2214 

Білім 

берудегі 

менеджмен

БД 

ВS 

А О

К 

2 э ТҚ

6, 



 

Психология и 

педагогика в высшей 

школе 

Psychology and pedag

ogics are athigher scho

ol 

әдебиетін оқытуда және тәрбие жұмысын 

ұйымдастыруда педагогикалық, әдістемелік, 

ұйымдастырушылық және басқарушылық міндеттерді 

шешу. 

Білімді қолдану және түсіну: студенттердің жас 

ерекшеліктері мен жеке типологиялық 

айырмашылықтарын ескере отырып, педагогикалық, 

әдістемелік және ұйымдық және басқару міндеттерін 

шешудегі қазіргі заманғы білім беру және білім беру 

технологияларын, филология және онымен байланысты 

ғылымдар, психологиялық-педагогикалық цикл, білім 

беру міндеттерін анықтау және жоспарлау, 

педагогикалық жағдайлардағы студенттік топтардың 

психологиялық ерекшеліктері. 

Пікір білдіру: «Филология» және жалпы білім беретін 

мектептегі білім беру жүйесі саласындағы білім беру, 

даму, білім беру және  зерттеу мәселелерін шешудің 

филологиялық мектеп білімінің дамуының 

маңыздылығы, жай-күйімен келешегі туралы 

мәліметтерді жинау және интерпретациялау. 

коммуникативті қабілеттер: өзара қарым-қатынас 

жасау дағдыларын меңгеріп, оқушылармен, олардың 

ата-аналарымен, әріптестерімен өзара түсіністік, өзара 

сыйластық, оқыту мен тәрбиелеу процесінің сапасын 

қамтамасыз етуге мүдделі адамдармен өзара әрекеттесу. 

оқуға қабілеттілігі: дербес жоғары дәрежесі бар әрі 

қарай білім алу және интеллектуалдық, жалпы мәдени 

және кәсіби деңгейін жоғарылату үшін логикалық, 

аналитикалық, сыни және тұжырымдамалық ойлау 

дағдыларын көрсету. 
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знание и понимание: общетеоретических и 

методических основ преподавания казахского языка и 

литературы и воспитательной работы в объеме, 

необходимом для решения педагогических, 

методических и организационно управленческих задач 

при обучении казахского языка и литературы и 

организации воспитательной работы в рамках 

общеобразовательной школы. 

применение знаний и понимания: определять и 

планировать учебно-воспитательные задачи, применять 

полученные знания в области филологии и смежных 

наук, психолого-педагогического цикла, современные 

образовательные и воспитательные технологии 

прирешении педагогических, методических и 

организационно-управленческих задач с учетом 

возрастных и индивидуально-типологических 

различийучащихся, социально-психологических 

особенностей ученических коллективов в конкретных 

педагогических ситуациях. 

выражение суждений: сбор и интерпретация данных 

означении, состоянии и перспективах 

развитиябиологического школьного образования, о 

путях решенияобразовательных, развивающих, 

воспитательных иисследовательских задач в предметной 

области «Филология» и воспитательной системы в 

рамках общеобразовательной школы. 

коммуникативные способности: иметь навыки 

построения отношений и взаимодействия сучащимися, 

их родителями, коллегами на основе взаимопонимания, 

взаимоуважения, сотрудничества, заинтересованных 

ного 

оценивания 

Technology 

based 

assessment 
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вобеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса. 

способности к учебе: демонстрация навыков 

логического,аналитического, абстрактного, 

критического и концептуального мышления для 

осуществления дальнейшего обучения с высокой 

степенью самостоятельности и повышения своего 

интеллектуального, общекультурного 

ипрофессионального уровня. 

knowledge and understanding: General theoretical 

andmethodical bases of teaching biology and educational 

work inthe volume necessary for the solution of 

pedagogical,methodical and organizational and managerial 

tasks in theteaching of biology and organization of 

educational work within the framework of secondary school. 

application of knowledge and understanding: to 

determineand plan educational tasks, to apply the acquired 

knowledge inthe field of biology and related Sciences, 

psychological andpedagogical cycle, modern educational 

and educationaltechnologies in solving pedagogical, 

methodological andorganizational and managerial problems, 

taking into accountage and individual-typological 

differences of students, sociopsychologicalcharacteristics of 

student groups in specificpedagogical situations. 

expression of discussions: collection and interpretation of 

dataon the value, state and prospects of biological school 

education,ways of solving educational, developmental, 

educational and research problems in the subject area of 

"Biology" and the 

educational system in the framework of secondary school. 



 

communication skills: have skills of building relationships 

andinteraction with students, their parents, colleagues on the 

basisof mutual understanding, cooperation interested in 

ensuring the 

quality of the educational process. 

learning abilities: demonstration of logical, 

analytical,abstract, critical and conceptual thinking skills to 

carry outfurther learning with a high degree of independence 

andimprove their intellectual, general cultural and 

professionallevel. 

Кәсіби 

коммуникативті және 

оқыту әдістемесі 

Профессионально-

коммуникативный и 

методика 

преподавания 

Professional 

communication and 

teaching methods 

Білімі: Педагогикалық іс-әрекет   туралы  теориялық білімі;    

педагогика ғылымындағы көкейкесті мәселені таңдай білу 

дағдысын қалыптастыру жолдарын; өздігімен  іздену, зерттеу 

және өзекті мәселені шеше білу дағдысын; педагогикалық  

ғылыми болжам  жасай білу  дағдысын; педагогикалық іс-

әрекетке талдау жасай білуі. Қазіргі қазақ әдебиетінің негізгі 

салалары мен әдістемесінен алған теориялық білімдерін 

тереңдету, жаңартылған білім бағдарламасының негізгі 

қағидаларын іс-тәжірибе жүзінде бекіту, қазақ әдебиетін 

оқыту процесінің ерекшеліктерін теориялық және 

практикалық тұрғыдан меңгерту. Қазақ әдебиетін оқытып, 

үйретудің теориясы мен әдістемесін әлеуметтанымдық, 

педагогикалық, психологиялық, лингвистикалық тұрғыдан 

білуі тиіс. Критериалды бағалалау түрлерін білу. 

Мамандықтар  бойынша қолданылатын терминдердің дұрыс 

қолданыс жүйесі; мамандыққа сәйкес  терминдерді қатыстыра 

отырып, қазақ тіліндегі сөйлеу түрлері, жанрлары, 

стильдерінің әртүрлілігі жөнінде түсініктері болуы; Мұғалім 

теориялық білім беру арқылы оқушының қоршаған ортаға 

көзқарасын қалыптастырады. Сонымен бірге жаңа технология 

мұғалімді педагогиканың қыр-сырымен жете таныстырып 

қана қоймай, мектеп тәжірибесінен сыналған ең тиімді 

оқытудың әдіс - тәсілдерін үйрете білу. Қазіргі қазақ тілінің 

негізгі салалары мен әдістемесінен алған теориялық 

білімдерін тереңдету, жаңартылған білім бағдарламасының 
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негізгі қағидаларын іс-тәжірибе жүзінде бекіту, қазақ тілін 

оқыту процесінің ерекшеліктерін теориялық және 

практикалық тұрғыдан меңгерту. Критериалды бағалалау 

түрлерін білу. Қазақ тілін оқытып, үйретудің теориясы мен 

әдістемесін әлеуметтанымдық, педагогикалық, 

психологиялық, лингвистикалық тұрғыдан білуі тиіс. 

Мамандықтар  бойынша қолданылатын терминдердің дұрыс 

қолданыс жүйесі; мамандыққа сәйкес  терминдерді қатыстыра 

отырып, қазақ тіліндегі сөйлеу түрлері, жанрлары, 

стильдерінің әртүрлілігі жөнінде түсініктері болуы; 

Білігі: мамандыққа сәйкес терминдердің дұрыс 

баламасын; мамандыққа сәйкес экономикалық 

терминдерді студенттердің сөйлеу дағдысында дұрыс 

пайдалануын; кәсіби қызмет саласындағы тілдік, 

стильдік сауаттылықтың болуы, қызметтік келісім сөз, 

іскерлік сөйлесу жүргізуге машықтануы керек. 

Оқытудың жаңа технологиялары – тарихи жағынан 

дамыған, жетілген, теориялық негізі қалыптасқан, 

белгілі бір ғылыми жүйе ретінде меңгеру. Студенттердің 

сөйлеу дағдысында дұрыс пайдалануын; кәсіби қызмет 

саласындағы тілдік, стильдік сауаттылықтың болуы, 

қызметтік келісім сөз, іскерлік сөйлесу жүргізуге 

машықтануы керек. 

Құзыреттілігі: ғылыми, іскерлік, жарияланым 

стиліндегі мәтіндер жаза білуге; ғылыми мақалалар жаза 

білуге; БАҚ көздеріндегі ақпараттар бойынша талдаулар 

жасай білугеикемді болуы; мамандық бойынша кәсіби 

қазақ тілі деңгейінде еркін сөйлеуге;  қызметтік-іскери 

құжаттарды ресми дұрыс рәсімдеугеқабілетті. жалпы 

мәдени құндылықтарды меңгеру, этникалық мәдениетті 

өзара шығармашылықпен байыту бағытында 

студенттердің педагогикалық дүниетанымын, 

педагогикалық мәдениетін және жалпы кәсіби 
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құзыреттеліктерін қалыптастыру. 

-кәсіби-маңызды тұлғалық қасиеттерді, соның ішінде 

педагогикалық ойлау, педагогикалық қарым-қатынас, 

ұтқырлық және т.б.; ұлтаралық қарым-қатынас 

мәдениеті мен толеранттылыққа қабілетті. Білім беру 

саласында ақпараттық – коммуникациялық, 

интерактивті технологияларды қолдану арқылы оны 

жаңаша технологилық сатыға көтеруге мүмкіндік 

тудыруға дағдылану. 

Education: Theoretical knowledge about pedagogical 

activity; ways of choosing the actual problem of pedagogical 

science; Self-study, research and ability to solve the actual 

problem; the ability to create pedagogical scientific 

hypotheses; ability to analyze pedagogical activity. 

Theoretical and practical study of the peculiarities of the 

process of studying of the Kazakh literature, deepening of 

theoretical knowledge gained from the main branches and 

methods of contemporary Kazakh literature. Theoretical and 

methodology of teaching Kazakh literature should be 

sociological, pedagogical, psychological and linguistic. 

Proper use of terms used in specialties; having the 

understanding of the types, types and styles of speech in the 

Kazakh language, involving the terms of the specialty; The 

teacher builds a student's view of the environment through 

theoretical knowledge. At the same time, the technology not 

only introduces pedagogical pedagogy to teacher, but also 

teaches the most effective methods of teaching from school 

practice. Theoretical and practical knowledge of the 

peculiarities of the process of studying the Kazakh language, 

deepening of theoretical knowledge gained from the main 

branches and methods of modern Kazakh language. 

ия 

казахской 

литературы 

Methods of 

teaching 

Kazakh 

literature 



 

Theoretical and methodology of teaching Kazakh language 

should be sociological, pedagogical, psychological and 

linguistic. Proper use of terms used in specialties; having the 

understanding of the types, types and styles of speech in the 

Kazakh language, involving the terms of the specialty; 

Shaft: the correct equivalent of terms in the specialty; 

Correct use of economic terminology according to the 

specialty of students in speaking skills; language skills in the 

field of professional activity, availability of stylish literacy, 

employment agreement, business communication skills. 

New teaching technologies - a developed, mature, theoretical 

basis of learning as a science system. 

Students will be able to use speech skills correctly; language 

skills in the field of professional activity, availability of 

stylish literacy, employment agreement, business 

communication skills. 

Competence: to write texts of scientific, business, 

publication style; to write scientific articles; Be flexible to 

analyze information on media sources; to be fluent in the 

profession at the level of professional Kazakh language; is 

able to formalize official-business documents. formation of 

common cultural values, formation of pedagogical outlook, 

pedagogical culture and general professional competence of 

students in the direction of mutual enrichment of ethnic 

culture. 

- professional-personal qualities, including pedagogical 

thinking, pedagogical communication, mobility, etc .; culture 

of interethnic communication and tolerance. To become 

accustomed to making it possible to upgrade it to a new 

technological level using information and communication, 

interactive technologies in the field of education. 



 

2.1 Обязательные модули по специальности 

Кіріспе курстар 

Вводные курсы 

Introductory courses 

Білімі: Педагогтарға қажетті балалар мен 

жасөспірімдердің, анатомиялық, физиологиялық    

ерекшеліктерін білу керек; 

- Өсу мен дамудың негізгі биологиялық заңдылықтары 

туралы дұрыс түсінік қалыптастыру; - Оқыту мен 

тәрбиелеуде маңызды орын алатын шартты 

рефлекстердің негізін білу; - Балалардың жас 

ерекшелігіне қарай әр-түрлі функциялардың 

физиологиялық негіздерін білу; - Жас ерекшеліктеріне 

байланысты балалар ағзасына қойылатын, гигиеналық 

талаптарды білу; - Жеке мүшелер мен мүшелер 

жүйесінің даму заңдылықтарын білу; 

Тіл дегеніміз қандай құбылыс (биологиялық па, 

психологиялық па, әлде әлеуметтік пе), оның қоғамдағы 

мәні қандай деген сияқты. -тіл білімінің ғылымдар 

жүйесіндегі алатын орны және бақа ғылым салаларымен 

байланысы туралы білуі керек; -тіл білімінің салалары 

туралы, олардың зерттеу нысандары мен зерттеу 

ерекшеліктерінен хабардар болулары тиіс;-тілдің 

құрылымдық және жүйелік қасиеттері, фонема, морфема 

сөз, сөз тіркестері, сөйлем сияқты тілдік бірліктердің 

мәні мен ерекшеліктерін де студент меңгеруге міндетті;-

тіл ғылымының негізгі бөлімдерінің ұғымын оқу,оның 

ішкі структурасы – фонетика және фонология, 

лексикология және лексикография, грамматика және 

оның құрамдық бөлімін оқу;-әлем тілдерінің әртүрлі 

классификациясымен және қалыптасқан жүйесінің 

принциптерімен танысу. Тілдік материалдарға өз 

бетінше талдау жасауға дағдыландыру; 
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«Әдебиеттануға кіріспе» пәнінде ұғымдар мен 

категорияларды эстетика қағидаларымен тамырлас 

алып, жан-жақты терең қамтуға тиіс. Әдебиет туралы 

теориялық ой-пікірлердің қалыптасу кезеңдерін қазіргі 

дәуірге дейінгі аралықта  мейлінше толымды жүйелеп, 

саралау қажет. Дәрістерде әлемдік эстетика 

тұғырнамалары, әдеби тәжірибелер ұлттық әдебиеттану, 

көркем өнер мысалдарымен өзара  ұштастырыла 

негізделмек; 

Білігі: Балалардың жас ерекшелігіне байланысты жеке 

мүшелердің, мүшелер жүйесінің ерекшеліктерін меңгеру; - 

Мүшелер, мүшелер жүйесінің қызметін бір-бірімен және 

сыртқы ортамен байланысын білу керек; - Жас ерекшелігіне 

байланысты балалар мен жасөспірімдер ағзасына қойылатын 

гигиеналық талаптарды білу; 

Құндылық қатынастар: Білімгер педагогтарға қажетті 

балалар мен жасөспірімдердің анатомиялық, 

физиологиялық ерекшеліктерін, өсу мен дамудың негізгі 

биологиялық заңдылықтары  туралы дұрыс түсінікті, 

оқыту және тәрбиелеу жұмыстарында маңызды орын 

алатын шартты рефлекстердің негізін білуі қажет. -

дербес ғылым ретіндегі тіл білімінің салалары 

(фонетика, лексикология және грамматика) туралы, 

олардың зерттеу нысандары мен зерттеу ерекшеліктері 

туралы мағлұматы  болады; -тілдің табиғаты мен мәні, 

қызметі, құрылымы, тілдің жүйелілік және құрылымдық 

сипаты мен таңбалық сипаттары туралы, тілдің даму 

заңдылықтары, тіл дамуына түрткі болатын факторлар, 

тіл дамуында болатын түрлі процестер мен құбылыстар 

т.б. туралы тіл білімінің теориялық мәселелерінен 

толықтай мағлұматы болады.  -әлем тілдерінің әртүрлі 

классификациясымен және қалыптасқан жүйесінің 

принциптерімен танысады; -қазіргі лингвистиканың 



 

өзекті мәселелерімен таныс болады; -теориялық білімді 

практикада қолдана білуді үйренеді; -зерттеу жұмысына 

икем-дағдысы қалыптасады -тілдік материалдарға өз 

бетінше талдау жасауды меңгереді; 

Құндылық құраушылары: 

- Тіл білімінің өзекті мәселелерін білуі керек; - Тілді 

таңдаудың негізгі әдістерін меңгеруі керек; -  теориялық 

талдау жасай алуы керек; - тіл білімі тарихының даму 

және қалыптасу сатылары, бағыттары және концепция 

мәселелерін түсіну; - негізделген және қалыптасқан 

теориялық білімдерін жинақтай білу. – Қазақ 

әдебиеттану ғылымының қалыптасу, даму кезеңдері 

жайлы мағлұмат алады;   

Құндылық құраушылары: 

– Әдебиеттанудың өзге салалары: әдебиет тарихын 

зерттеу аялары мен жолдары,  историография, 

библиография пәндерінің мәні мен сыры, текстология 

мен әдебиет сынының теориялық, практикалық 

ерекшеліктері жайлы жан-жақты білім алады. 

Құзыреттілігі: Тұлғаның білімге қажеттілігін және 

жетістіктерін, даму деңгейін бағалау және диагностика 

жасауға қабілетті және өзінің кәсіби іс-әрекетінде 

шартты нәтижелер негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті. 

- Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің 

жоғарғы әлеуметтік маңызын түсінуге қабілетті. 

Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, 

сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің 

жолын таңдай білуге қабілетті; 

–  Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде 

сөздерді айқын және нақты логикалық дұрыс жеткізе 

алатын 



 

- Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму 

деңгейін бағалау және диагностика жасауға қабілетті 

және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты нәтижелер 

негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

-Ауыз әдебиеті үлгілерінде сақталған құндылықтарды 

талдауға және бағалауға қабілетті; 

– Көркем мәтіннің философиялық, көркемдік табиғатын 

тануға, дәстүр мен жаңашылдық тұрғысынан зерделеуге 

қабілетті; 

– Әдебиет пен фольклорлық құбылыстарды, тіл мен 

әдебиеттегі ұстанымдарды ажырата алады жеке талдай 

білу. 

– Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, 

сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің 

жолын таңдай білуге қабілетті; 

–Кәсіби қызметті мақсаттар мен міндеттерді анықтай 

білу және өзгермелі жағдайларда алға қойған 

міндеттерді шеше білу 

–Тұлғаға әлеуметтік тұрғыдан қарау, оның қалыптасу 

факторлары туралы ғылыми түсініктің болуы 

–Топта жұмыс жасай білу, тұлғааралық қарым-қатынас 

дағдыларына ие болу және әртүрлілік пен мәдени 

әркелкілікті қабылдай білу 

 – Лингвистика және әдебиеттану салаларындағы 

талдаудың негізгі әдістерін меңгеру; 

 – Қазақ тілі мен әдебиетінің тұжырымдамалық және 

теориялық негіздерін, оның жалпы ғылымдар 

жүйесіндегі орны мен құндылығын, даму тарихы мен 

қазіргі жағдайын зерделеуге қабілетті. 



 

–  Жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі дамытуға бағыт 

алу, жеке артықшылықтар мен кемшіліктерді сынды 

көзқараспен бағалай білу 

–Топта жұмыс жасай білу, тұлғааралық қарым-қатынас 

дағдыларына ие болу және әртүрлілік пен мәдени 

әркелкілікті қабылдай білу 

 -Әдебиеттану ғылымының, қазақ әдебиеті  даму 

дәуірлерінің теориялық, практикалық мәселелерін жете 

игерген; 

 – Көркем мәтіннің философиялық, көркемдік табиғатын 

тануға, дәстүр мен жаңашылдық тұрғысынан зерделеуге 

қабілетті; 

– Қазақ әдебиеті тарихындағы кезеңдік жағдаяттардан 

туындайтын ағымдар мен бағыттардың концептуалдық 

негіздерін саралауға қабілетті. 

Education: It is necessary for pedagogues to know the 

anatomical and physiological features of children and 

adolescents; 

- Formation of correct understanding of basic biological laws 

of growth and development; - know the basics of conditional 

reflexes, which are important in education and upbringing; - 

To know physiological bases of different functions 

depending on the age of children; - knowledge of hygienic 

requirements to children's organisms due to their age; - 

Knowledge of the laws of development of individual 

members and members of the system; 

What is language (biological, psychological, or social) is 

what it means in society. - must know about the role of 

language in the scien-tific system and its relationship with 

the science fields; - students should be aware of the areas of 

their knowledge, their research forms and peculiarities; - 



 

students must master the essence and peculiarities of 

language units, such as structural and system properties of 

the phoneme, phoneme, morpheme, word combinations; - to 

read the basic concepts of scientific sciences, its internal 

structure - phonetics and phonology, lexicology and 

lexicography, grammar and its compilation; - acquaintance 

with different classifications of the world languages and the 

principles of the established system. To develop self-study 

analysis of language materials; 

The concept of "Introduction to Literary Studies" should be 

based on aesthetic principles and broader concepts and 

categories. It is necessary to systematize and differentiate the 

stages of formation of theoretical ideas about literature up to 

the present epoch. Lectures will be based on the 

interconnection of world aesthetic platforms, literary 

practices with national literary criticism, artistic arts; 

Profession: To learn the features of individual organs, 

members of the organs depending on the age of children; - 

Members should be able to communicate with each other and 

with the external environment; - Knowledge of hygienic 

requirements for children and adolescents due to their age; 

Values relationships: It is important for pedagogues to have 

an understanding of the basic anatomical, physiological 

peculiarities of children and adolescents, the basic biological 

laws of growth and development, the basics of conditional 

reflexes that are important in teaching and education. - 

Linguistics fields (phonetics, lexicology and grammar) as 

independent science, their research forms and research 

peculiarities; - the nature and essence, function, structure of 

the language, the systematic and structural character and 

characteristic features of the language, the laws of language 



 

development, factors that contribute to language 

development, different processes and phenomena in the 

development of language, etc. and theoretical knowledge of 

linguistics. - will be acquainted with the various 

classifications of the languages of the world and the 

principles of the established system; - will be acquainted with 

topical issues of modern linguistics; - learn how to use 

theoretical knowledge in practice; - develops flexibility in 

research work - will be able to independently analyze 

textbook materials; 

Value components: 

- Know the actual problems of linguistics; - master the basic 

methods of choice of language; - theoretical analysis; - 

Stages of development and formation of linguistics history, 

directions and conceptual issues; - ability to accumulate 

theoretical and justified knowledge. - get information about 

formation and development of Kazakh literary science; 

Value components: 

- Other branches of literary criticism: comprehensive study 

of the theoretical and practical features of the literature and 

ways of studying the history of literature, the essence and 

nature of historiography, bibliography subjects, criticism of 

textology and literature. 

Competence: It is able to evaluate the needs and 

achievements of a person, to evaluate the level of 

development and to diagnose and to self-development on the 

basis of conditional results in his professional activities. - 

Ability to comply with the principle of professional ethics 

and to understand the high social significance of their 

profession. 



 

Ability to think, analyze, analyze, set goals and choose how 

to achieve it; 

- In written and spoken language of the state language can be 

used correctly and clearly logically 

- able to assess and diagnose the needs and achievements of 

a person, the level of development and ability to self-

development on the basis of conditional results in his / her 

professional activities 

- able to analyze and evaluate values stored in oral literature; 

- able to explore the philosophical, artistic nature of the 

literary text, to explore traditions and innovations; 

- The ability to distinguish between literary and folklore 

phenomena, positions in language and literature. 

- Ability to think, analyze, analyze, set goals and choose how 

to achieve it; 

Тілдің дыбыстық 

жүйесі және ежелгі 

әдебиет  

Звуковая система 

языка и древняя 

литература  

The sound system of 

the language and 

ancient literature 

Білімі: тілдің қызметін, өмір сүру формаларын, сөздің 

айтылуы мен жазылуын, дыбыс, әріп, фонема туралы 

түсінік қалыптастыру; үндестік заңы туралы, 

орфография туралы түсінік, олардың ерекшелігін 

айқындай білуі қажет; тіл білімі саласында кәсіби 

біліктілігін дамыту, берілген ақпаратқа талдау жасай 

алу; Қазақ фольклорының зерттелу тарихы, 

фольклортану ғылымының тарихы туралы хабардар 

болады; тіл білімінің негізгі ұғымдары (тілдің табиғаты, 

мәні, қызметі мен құрылымы т.б.) туралы түсінік алуы 

керек. Лингвистикалық ойлау қабілетін 

қалыптастыратын жалпы методологиялық сипаттағы 

күрделі мәселелерді түсінуге, яғни тілдің мәні, тілдің 

және тіл бөлшектерінің  семиологиялық  табиғаты, тілдің 

дамуы мен тілдің коммуникативтік қызметі, тіл- ойлау- 

ақиқат, тіл женә қоғам,  тіл және басқа коммуникативтік 
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құралдар және т.б. мәселелерге негізделген және 

қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу, 

ғылыми идеяларға сын көзбен қарап дәлелдей алу және 

концепция лар мен теорияларды талдау 

Білігі: фонетика ғылымының өзекті мәселелері, алған 

білімдерін практикада қолдана білу, фонетикалық талдау 

жасай алу, теориялық еңбектерге сүйене отырып, өзіндік пікір 

айта білу; 

Құндылық құраушылары: – студенттер фонетика саласының 

зерттелуі мен дамуы, қалыптасуын, дыбыс, әріп, фонема, 

дыбыстардың сипаттамасын, дыбыстар тіркесімі, орфография, 

олардың ерекшелігін айқындай білуі қажет; Қазақ халық ауыз 

әдебиеті мұраларының мәтінімен танысып, олардың идеялық-

эстетикалық құндылықтары туралы өзіндік пікір 

қалыптастырады; 

Құндылық құраушылары: Қазақ фольклорының көркемдік 

ерекшелігі және жазба әдебиеттің қалыптасуына әсер-

ықпалын бағамдай білуге үйренеді. Студенттердің сөйлеу 

дағдысында дұрыс пайдалануын; кәсіби қызмет саласындағы 

тілдік, стильдік сауаттылықтың болуы, қызметтік келісім сөз, 

іскерлік сөйлесу жүргізуге машықтануы керек. Студенттер 

бойына қазақ тілінің тарихы, оның тайпалық тілдерден халық 

тілі, одан ұлт тілі болып қалыптасуы – туыс түркі тілдерінің 

тарихымен тікелей байланыстылығы жайлы сенімді көзқарас 

қалыптастыру; 

Құзыреттілігі: Ауыз әдебиеті үлгілерінде сақталған 

құндылықтарды талдауға және бағалауға қабілетті; 

Лингвистикалық және  әдебиеттану ғылымдарының 

негізгі теориялық ережелерін, әдістемелік қағидаттары 

мен категорияларын біледі. Тіл білімінің теориялық 

және практикалық жақтары. Жалпы және жеке тіл 

білімінің зерттелу арақатынастарын айқындау. Жалпы 

тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысын, тілді 

зерттеудегі озық әдіс - тәсілдірді меңгерту. Тіл дамуына 

өз әсерін тигізген ХІХ ғ. көптеген лингвистикалық 

Основы 

языковой 

коммуника

ции 

Foundations 

of Language 

Communicat

ion 

 

1 

KUNT 

-1206 

Қазақ халық 

ауыз 

әдебиеті 

Казахское 

устное 

народное 

творчество 

Kazakh 

folklore 

БД 

ВS 

В К

В 

S

С 

3 э АҚ

1, 

АҚ

2 

 

2 

KATT

-1306 

Қазақ әдеби 

тілінің 

тарихы 

История 

казахского 

литературн

ого языка  

The history 

of the 

Kazakh 

literary 

language 

ПД 

PS 

В К

В 

S

С 

3 э АҚ

1, 

АҚ

2 

 



 

ағымдар мен мектептердің көрнекті өнімдерін  атап, 

бағыт – бағдармен таныстыру. 

Education: Formation of language, lifestyle, vocabulary and 

writing, voice, letter, phoneme; understand the law of 

conscience, the concept of orthography, their specificity; 

develop professional skills in linguistics, analyze 

information provided; Will be informed about the history of 

the Kazakh folklore, history of folklore science; understand 

the basic concepts of linguistics (nature, meaning, function 

and structure of language, etc.). It is important to understand 

the complex problems of general methodological nature that 

form linguistic thinking, such as the essence of language, the 

semiological nature of language and language components, 

language development and language communication, 

language-speaking, language and society, language and other 

communicative tools. ability to comprehend theoretical 

knowledge based on the problems, to be able to critically 

analyze scientific ideas and to analyze concepts and theories 

Profession: actual problems of phonetics science, ability to 

apply knowledge acquired in practice, to make phonetic 

analysis, to express their own opinions based on theoretical 

works; 

The components of the value: - Students should be able to 

explore and develop phonetics, to define sound, letter, 

phoneme, description of sounds, combination of sounds, 

spelling, peculiarities; Get acquainted with the text of the 

Kazakh folklore heritage and formulate their own ideas about 

their ideological and aesthetic values; 

The components of the value: Learn how to evaluate the 

artistic peculiarities of the Kazakh folklore and the influence 

of the writing on the literature formation. Students will be 



 

able to use speech skills correctly; language skills in the field 

of professional activity, availability of stylish literacy, 

employment agreement, business communication skills. 

Formation of a reliable attitude towards the history of the 

Kazakh language, the language of the tribal languages, the 

formation of the national language - the relationship between 

the history of the native Turkic languages; 

Competence: able to analyze and evaluate values stored in 

samples of oral literature; Knows the basic theoretical 

provisions, methodological principles and categories of 

linguistic and literary sciences. Theoretical and practical 

aspects of linguistics. Determination of research 

relationships in general and individual linguistics. 

Knowledge of general linguistic communication with other 

sciences, the advanced method of language research. The 

influence of language development in the XIX century. a 

wide range of linguistic trends and prominent products of the 

school, with a tour guide. 

3. Модули по выбору для определенной специальности 

3.1 Образовательная траектория: 

Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілі мен әдебиеті 

Казахский язык и литература в инонациональной школе 

«Kazakh language and literature in the non-school 

Әдебиет тарихы 

История литературы 

literary history 

 

Білімі: Түркі халықтарына ортақ әдеби мұралар, оның 

әрқилы нұсқалары, сақталуы мен зерттелу тарихымен 

танысады. Көркем мұраларды талдайды, тұжырым 

жасайды; Жыраудың образ жасаудағы қолданған 

көркемдік элементтерін талдау жасауға үйренеді; 

6 10 3 

EDA -

2201 

Ежелгі дәуір 

әдебиеті 

Литература 

древнего века 

Ancient 

Literature 

БД 

ВS 

В К

В 

S

С 

3 э ТҚ

5, 

АҚ

4 



 

Білігі: - Түркі халықтарына ортақ әдеби мұраларды 

салыстыру, талдау мүмкіндігін игереді. Әдеби мұраларды 

талдау, салыстыру дағдысына ие болады; Әдебиетке сол кезең 

уақытымен үндесе отырып, баға беруге дағдыланады; 

Құндылық құраушылары: 

– Ежелгі дәуір әдебиетінің ауыз әдебиетімен, қазіргі 

дәуір әдебиетімен байланысын игереді. Тарих пен 

әдебиет сабақтастығы, әдебиеттегі тарихи шындық 

жайлы мол мәлімет алады. 

Құзыреттілігі: - Ойлау қабілеті қалыптасқан, 

ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып 

және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті; 

- Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды 

философиялық мәселелерді сараптай білуге қабілетті  

–  Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде 

сөздерді айқын және нақты логикалық дұрыс жеткізе 

алатын 

– Компьютерді ақпаратты басқару құралы ретінде 

пайдалану дағдысы бар, ақпаратты жинау, өңдеу және 

сақтай білудің негізгі әдіс-тәсілдерін білетін және 

әлемдік компьютер желілеріндегі ақпаратпен жұмыс 

істеуге қабілетті; - Кәсіби этика принципін сақтауға және 

өз кәсібінің жоғарғы әлеуметтік маңызын түсінуге 

қабілетті 

- Қазіргі өркениеттің дамуы және сақталуы үшін 

гуманистік құндылықтарды игере білуі. 

- Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, 

сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің 

жолын таңдай білуге қабілетті; 

- Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды 

философиялық мәселелерді сараптай білуге қабілетті; 

4 

LPKH -

2202 

Қазақ хандығы 

дәуіріндегі 

әдебиет 

Литература 

казахского 

ханского 

периода 

Literature of 

Kazakh khanate 

period 

БД 

ВS 

В К

В 

S

С  

3 э ТҚ

5, 

АҚ

4 

 



 

- Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде 

сөздерді айқын және нақты логикалық дұрыс жеткізе 

алатын; 

-  Сөйлесе білуден төмен емес деңгейде бір шет тілін 

меңгерген; 

- Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму 

деңгейін бағалау және диагностика жасауға қабілетті 

және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты нәтижелер 

негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы 

әлеуметтік маңызын түсінуге қабілетті 

– Мемлекеттің әрбір азаматы үшін білім және тәрбиенің 

маңыздылығын түсіндіре білуі керек 

Education: Familiarization with Turkic peoples with their 

common heritage, its various variants, preservation and 

history of research. Analyzes artistic heritage, makes 

conclusions; Learns to analyze the artistic elements used in 

drawing the jute; 

Profession: - Studying the possibility of comparing and 

analyzing the common heritage of the Turkic peoples. The 

ability to analyze and compare literary heritage; Literature is 

accustomed to evaluating the same period of time; 

Value components: 

- Knowledge of the literature of the ancient period literature, 

contemporary literature. The continuity of history and 

literature provides a wealth of information about the 

historical reality in literature. 

Competence: - ability to think, analyze, analyze, set goals 

and choose how to achieve it; 

- able to analyze world-view, social and personal 

philosophical issues 



 

- In written and spoken language of the state language can be 

used correctly and clearly logically 

- Able to use the computer as a tool for information 

management, know the basic methods of collecting, 

processing and storing information and capable of working 

with information on the world's computer networks; - Ability 

to comply with the principle of professional ethics and to 

understand the high social significance of their profession 

- Knowledge of humanistic values for the development and 

preservation of modern civilization. 

- Ability to think, analyze, analyze, set goals and choose how 

to achieve it; 

- able to analyze world-view, social and personal 

philosophical issues; 

- can communicate in written and oral form in the official 

language in a clear and clear logic; 

- Knowledge of one foreign language at a level not less than 

speaking ability; 

- able to assess and diagnose the needs and achievements of 

a person, the level of development and ability to self-

development on the basis of conditional results in his / her 

professional activities 

- Ability to comply with the principle of professional ethics 

and to understand the high social significance of their 

profession 

- Every citizen of the state should be able to explain the 

importance of education and upbringing 

Әдебиет теориясы 

мен тарихы 

Теория и история 

литературы 
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Тіл білімінің тарихы  

История языкознания 

The history of 

linguistics 

Білімі: – тілдің қызметін, өмір сүру формаларын, сөздің 

айтылуы мен жазылуын, дыбыс, әріп, фонема туралы 

түсінік қалыптастыру; үндестік заңы туралы, 

орфография туралы түсінік, олардың ерекшелігін 

айқындай білуі қажет; тіл білімі саласында кәсіби 

біліктілігін дамыту, берілген ақпаратқа талдау жасай 

алу; 

Білігі: – лексикология ғылымының өзекті мәселелері, алған 

білімдерін практикада қолдана білу, фонетикалық талдау 

жасай алу, теориялық еңбектерге сүйене отырып, өзіндік пікір 

айта білу; 

Құндылық құраушылары: – студенттер лексикология 

саласының зерттелуі мен дамуы, қалыптасуын, дыбыс, әріп, 

фонема, дыбыстардың сипаттамасын, дыбыстар тіркесімі, 

орфография, олардың ерекшелігін айқындай білуі қажет; 

Құзыреттілігі: – Ойлау қабілеті қалыптасқан, 

ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып 

және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті; 

Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды 

философиялық мәселелерді сараптай білуге қабілетті; 

–  Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде 

сөздерді айқын және нақты логикалық дұрыс жеткізе 

алатын 

– Компьютерді ақпаратты басқару құралы ретінде 

пайдалану дағдысы бар, ақпаратты жинау, өңдеу және 

сақтай білудің негізгі әдіс-тәсілдерін білетін және 
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әлемдік компьютер желілеріндегі ақпаратпен жұмыс 

істеуге қабілетті; 

–Кәсіби қызметті мақсаттар мен міндеттерді анықтай 

білу және өзгермелі жағдайларда алға қойған 

міндеттерді шеше білу 

- Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму 

деңгейін бағалау және диагностика жасауға қабілетті 

және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты нәтижелер 

негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы 

әлеуметтік маңызын түсінуге қабілетті. 

- Ақпарат желілерінен болашақ мамандығына қатысты 

ақпараттармен жұмыс істеу қабілеті 

– Лингвистика және әдебиеттану салаларындағы 

талдаудың негізгі әдістерін меңгеру; 

-  Кәсіби сала бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын іске 

асыруға қабілетті. 

Education: - Formation of language, lifestyle, vocabulary 

and writing, audio, letter, phoneme; understand the law of 

conscience, the concept of orthography, their specificity; 

develop professional skills in linguistics, analyze 

information provided; 

Profession: - actual problems of lexicology science, ability 

to apply knowledge acquired in practice, to make phonetic 

analysis, to express their own opinions based on theoretical 

works; 

The components of the value: - Students should be able to 

define and develop lexicology, to define sound, letter, 

phoneme, description of sounds, combination of sounds, 

spelling, peculiarities; 



 

Competence: - ability to think, analyze, analyze, set goals 

and choose how to achieve it; Able to analyze world-view, 

social and personal philosophical issues; 

- In written and spoken language of the state language can be 

used correctly and clearly logically 

- Able to use the computer as a tool for information 

management, know the basic methods of collecting, 

processing and storing information and capable of working 

with information on the world's computer networks; 

- To be able to define goals and objectives of professional 

activity and to solve problems in changing situations 

- able to assess and diagnose the needs and achievements of 

a person, the level of development and ability to self-

development on the basis of conditional results in his / her 

professional activities 

- Ability to comply with the principle of professional ethics 

and to understand the high social significance of their 

profession. 

- Ability to communicate with information about the future 

profession 

- mastering the basic methods of analysis in the field of 

linguistics and literature; 

- able to carry out research work in the field of 

professionalism. 

Қазақ әдебиетінің 

тарихы 

История казахской 

литературы 

The history of Kazakh 

literature 

Білімі: Қазақ әдебиетінің қалыптасу, даму, тарихы, 

зерттелуі, әдеби байланыс, әдебиеттегі дәстүр мен 

жаңашылдық, балаларға арналған мерзімді басылымдар, 

бүгінгі таңда әдебиеттану саласының өзекті мәселелері, 

қазіргі кезеңдегі балалар әдебиетінің дамуы, балалар 

әдебиетін жасаушылар туралы. 18-19 ғасырлар ақын- 

жырауларының шығармаларындағы дәстүр жалғастығы, 
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шығармашылық табиғи байланыстар. 20 ғасырдағы 

қазақ әдебиеті дамуының мазмұнындағы реализм, 

романтизм көркемдік әдістерінің көріністері. Жаңа 

жазба әдебиет мазмұнындағы лирикалық, сатиралық 

өлең, поэма, проза / әңгіме, очерк, ғылыми-көсемсөздік 

мақала/ жанрларының, философиялық трактат, 

аудармалық және назиралық шығармалардың 

қалыптасуы, дамуы туралы білуі тиіс. 

Білігі: 18-19 ғасырлар ақын- жырауларының 

шығармаларындағы дәстүр жалғастығы, 

шығармашылық табиғи байланыстар және 19 ғасырдағы 

қазақ әдебиеті дамуының мазмұнындағы реализм, 

романтизм көркемдік әдістерінің көріністерін танып 

білу. 

Құзіреттілігі: – Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты 

қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол 

жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті; 

–  Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде 

сөздерді айқын және нақты логикалық дұрыс жеткізе 

алатын 

- Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму 

деңгейін бағалау және диагностика жасауға қабілетті 

және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты нәтижелер 

негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Ауыз әдебиеті үлгілерінде сақталған құндылықтарды 

талдауға және бағалауға қабілетті; 

– Көркем мәтіннің философиялық, көркемдік табиғатын 

тануға, дәстүр мен жаңашылдық тұрғысынан зерделеуге 

қабілетті; 
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– Әдебиет пен фольклорлық құбылыстарды, тіл мен 

әдебиеттегі ұстанымдарды ажырата алады жеке талдай 

білу. 

– Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, 

сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің 

жолын таңдай білуге қабілетті; 

–Кәсіби қызметті мақсаттар мен міндеттерді анықтай 

білу және өзгермелі жағдайларда алға қойған 

міндеттерді шеше білу 

 –Тұлғаға әлеуметтік тұрғыдан қарау, оның қалыптасу 

факторлары туралы ғылыми түсініктің болуы 

–Топта жұмыс жасай білу, тұлғааралық қарым-қатынас 

дағдыларына ие болу және әртүрлілік пен мәдени 

әркелкілікті қабылдай білу 

 – Лингвистика және әдебиеттану салаларындағы 

талдаудың негізгі әдістерін меңгеру; 

 – Қазақ тілі мен әдебиетінің тұжырымдамалық және 

теориялық негіздерін, оның жалпы ғылымдар 

жүйесіндегі орны мен құндылығын, даму тарихы мен 

қазіргі жағдайын зерделеуге қабілетті. 

 –  Жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі дамытуға бағыт 

алу, жеке артықшылықтар мен кемшіліктерді сынды 

көзқараспен бағалай білу 

–Топта жұмыс жасай білу, тұлғааралық қарым-қатынас 

дағдыларына ие болу және әртүрлілік пен мәдени 

әркелкілікті қабылдай білу 

 - Әдебиеттану ғылымының, қазақ әдебиеті  даму 

дәуірлерінің теориялық, практикалық мәселелерін жете 

игерген; 



 

 – Көркем мәтіннің философиялық, көркемдік табиғатын 

тануға, дәстүр мен жаңашылдық тұрғысынан зерделеуге 

қабілетті; 

– Қазақ әдебиеті тарихындағы кезеңдік жағдаяттардан 

туындайтын ағымдар мен бағыттардың концептуалдық 

негіздерін саралауға қабілетті. 

Education: The formation, development, history, research, 

literary communication, tradition and innovation in the 

literature, periodicals for children, actual problems of literary 

criticism, development of children's literature at the present 

stage, children's literature creators. The continuity of 

traditions in the 18th-19th century poetry works, creative 

natural ties. Realism of the content of the development of the 

Kazakh literature of the 20th century and the artistic methods 

of romanticism. The new record should know about the lyric, 

satirical poem, poem, prose / essay, sketchbooks, essays / 

genres of genres, philosophical tracts, translation and 

prescriptions. 

Profession: The continuity of traditions in the works of poets 

of 18-19 centuries, creative natural relations and the realism 

of the content of the development of the Kazakh literature of 

the 19th century, the ability to recognize the manifestations 

of the artistic methods of romanticism. 

Competence: - ability to think, analyze, analyze, set goals 

and choose how to achieve it; 

- In written and spoken language of the state language can be 

used correctly and clearly logically 

- able to assess and diagnose the needs and achievements of 

a person, the level of development and ability to self-

development on the basis of conditional results in his / her 

professional activities 



 

- able to analyze and evaluate values stored in oral literature; 

- able to explore the philosophical, artistic nature of the 

literary text, to explore traditions and innovations; 

- The ability to distinguish between literary and folklore 

phenomena, positions in language and literature. 

- Ability to think, analyze, analyze, set goals and choose how 

to achieve it; 

- To be able to define goals and objectives of professional 

activity and to solve problems in changing situations 

 - To have a sociological approach to a person, to have 

scientific understanding of factors of its formation 

Ability to work in the group, to have interpersonal 

communication skills and to be able to perceive diversity and 

cultural diversity 

 - mastering the basic methods of analysis in the field of 

linguistics and literature; 

 - Theoretical and theoretical basis of the Kazakh language 

and literature, its place and value in the system of general 

sciences, the history of development and the current 

situation. 

 - Being guided by personal and professional self-esteem, 

being able to judge personal preferences and disadvantages. 

Ability to work in the group, to have interpersonal 

communication skills and to be able to perceive diversity and 

cultural diversity 

 - mastered the theoretical and practical problems of the 

science of literary criticism, the development of the Kazakh 

literature; 

 - able to explore the philosophical, artistic nature of the 

literary text, to explore traditions and innovations; 



 

- able to analyze the conceptual bases and trends of the 

periodic situations in the history of the Kazakh literature. 

Лингвистика 

теориясы  

Теория лингвистики 

Theory of linguistics 

Білімі: Филолог-студенттердің жалпы лингвистикалық 

дайындығын тереңдету, тіл теориясының өзекті 

мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, тіл білімі 

ғылымының қалыптасуы және дамуын, сонымен қатар 

лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгерту. Тіл 

теориясының өзекті мәселелері бойынша білімдерін 

жинақтау, тіл білімі ғылымының қалыпттасу және 

дамуын, сонымен қатар лингвистикалық талдаудың 

әдістерін меңгеру. 

- Лингвистикалық ойлау қабілетін қалыптастыратын 

жалпы методологиялық сипаттағы күрделі мәселелерді 

түсінуге, яғни тілдің мәні, тілдің және тіл бөлшектерінің  

семиологиялық  табиғаты, тілдің дамуы мен тілдің 

коммуникативтік қызметі, тіл- ойлау- ақиқат, тіл женә 

қоғам,  тіл және басқа коммуникативтік құралдар және 

т.б. мәселелерге негізделген және қалыптасқан 

теориялық білімдерін жинақтай білу, ғылыми идеяларға 

сын көзбен қарап дәлелдей алу және концепция лар мен 

теорияларды талдау 

Білігі: - Студенттер бойына қазақ тілінің тарихы, оның 

тайпалық тілдерден халық тілі, одан ұлт тілі боып қалыптасуы 

– туыс түркі тілдерінің тарихымен тікелей байланыстылығы 

жайлы сенімді көзқарас қалыптастыру; 

Құндылық құраушылары: 

Студенттер түркі тілдерінің зерттелуі мен дамуы, 

қалыптасуы жайынан түсінік алады; түркологияның 

негізгі проблемалары және оның қазіргі міндеттерімен 

танысады. Бұл курсты тыңдаушылар түркі тобына 

қандай халықтар мен тілдер жататыны, ондағы ірі 

тілдердің (не тілдік топтардың) өзіндік ерекшеліктері 
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мен қалыптасуы жөнінде мағлұмат алуға тиісті; 

Құзыреттілігі: - Кәсіби қызмет түрлерінде әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдардың әдістерін қолдана білу; 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас 

жасауға қабілеттілігі; 

– Лингвистикалық және  әдебиеттану ғылымдарының 

негізгі теориялық ережелерін, әдістемелік қағидаттары 

мен категорияларын біледі. Тіл білімінің теориялық 

және практикалық жақтары. Жалпы және жеке тіл 

білімінің зерттелу арақатынастарын айқындау. Жалпы 

тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысын, тілді 

зерттеудегі озық әдіс - тәсілдірді меңгерту. Тіл дамуына 

өз әсерін тигізген ХІХ ғ. көптеген лингвистикалық 

ағымдар мен мектептердің көрнекті өнімдерін  атап, 

бағыт – бағдармен таныстыру. 

Education: The philologist is deepening of the general 

linguistic readiness of students, accumulation of knowledge 

on topical issues of language theory, formation and 

development of linguistics science, as well as methods of 

linguistic analysis. Collection of knowledge on topical issues 

of language theory, development of linguistic science's 

formation and development, as well as linguistic analysis. 

- To understand the complex problems of general 

methodological nature that form the linguistic thinking, such 

as the meaning of language, the semiological nature of 

language and language components, language development 

and communicative language, language-communication, 

language and society, language and other communicative 

tools. ability to comprehend theoretical knowledge based on 

the problems, to be able to critically analyze scientific ideas 

and to analyze concepts and theories 



 

Profession: - Formation of a reliable attitude towards the 

history of the Kazakh language, the language of the tribal 

languages, the formation of the national language - the 

relationship between the history of the native Turkic 

languages; 

Value components: 

Students will be able to get acquainted with the study and 

development of Turkic languages; the basic problems of 

Turkology and its modern problems. This course is intended 

to provide the audience with information about the languages 

and languages of the Turkic people, about the identity and 

the formation of major languages (or language groups); 

Competence: - to apply methods of social and human 

sciences in professional activities; 

- ability to communicate in the native language verbally and 

in writing; 

- Knows the basic theoretical rules, methodological 

principles and categories of linguistic and literary science. 

Theoretical and practical aspects of linguistics. 

Determination of research relationships in general and 

individual linguistics. Knowledge of general linguistic 

communication with other sciences, the advanced method of 

language research. The influence of language development 

in the XIX century. a wide range of linguistic trends and 

prominent products of the school, with a tour guide. 

Қазақ 

лингвистикасының 

тарихы История 

казахской 

лингвистики 

Білімі: Филолог-студенттердің жалпы лингвистикалық 

дайындығын тереңдету, тіл теориясының өзекті 

мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, тіл білімі 

ғылымының қалыптасуы және дамуын, сонымен қатар 

лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгерту. Тіл 
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The history of Kazakh 

linguistics 

теориясының өзекті мәселелері бойынша білімдерін 

жинақтау, тіл білімі ғылымының қалыпттасу және 

дамуын, сонымен қатар лингвистикалық талдаудың 

әдістерін меңгеру. 

- Лингвистикалық ойлау қабілетін қалыптастыратын 

жалпы методологиялық сипаттағы күрделі мәселелерді 

түсінуге, яғни тілдің мәні, тілдің және тіл бөлшектерінің  

семиологиялық  табиғаты, тілдің дамуы мен тілдің 

коммуникативтік қызметі, тіл- ойлау- ақиқат, тіл женә 

қоғам,  тіл және басқа коммуникативтік құралдар және 

т.б. мәселелерге негізделген және қалыптасқан 

теориялық білімдерін жинақтай білу, ғылыми идеяларға 

сын көзбен қарап дәлелдей алу және концепция лар мен 

теорияларды талдау. Түркі тілдерінң тарихын, тілін, 

этнографиясын т.б. білу, түркологтардың зерттеулерін 

меңгеру; 

Білігі: - Студенттер бойына қазақ тілінің тарихы, оның 

тайпалық тілдерден халық тілі, одан ұлт тілі боып қалыптасуы 

– туыс түркі тілдерінің тарихымен тікелей байланыстылығы 

жайлы сенімді көзқарас қалыптастыру; 

Құндылық құраушылары: 

Студенттер түркі тілдерінің зерттелуі мен дамуы, 

қалыптасуы жайынан түсінік алады; түркологияның 

негізгі проблемалары және оның қазіргі міндеттерімен 

танысады. Бұл курсты тыңдаушылар түркі тобына 

қандай халықтар мен тілдер жататыны, ондағы ірі 

тілдердің (не тілдік топтардың) өзіндік ерекшеліктері 

мен қалыптасуы жөнінде мағлұмат алуға тиісті; 

Құзыреттілігі: - Кәсіби қызмет түрлерінде әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдардың әдістерін қолдана білу; 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас 

жасауға қабілеттілігі; 
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– Лингвистикалық және  әдебиеттану ғылымдарының 

негізгі теориялық ережелерін, әдістемелік қағидаттары 

мен категорияларын біледі. Тіл білімінің теориялық 

және практикалық жақтары. Жалпы және жеке тіл 

білімінің зерттелу арақатынастарын айқындау. Жалпы 

тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысын, тілді 

зерттеудегі озық әдіс - тәсілдірді меңгерту. Тіл дамуына 

өз әсерін тигізген ХІХ ғ. көптеген лингвистикалық 

ағымдар мен мектептердің көрнекті өнімдерін  атап, 

бағыт – бағдармен таныстыру. 

Education: The philologist is deepening of the general 

linguistic readiness of students, accumulation of knowledge 

on topical issues of language theory, formation and 

development of linguistics science, as well as methods of 

linguistic analysis. Collection of knowledge on topical issues 

of language theory, development of linguistic science's 

formation and development, as well as linguistic analysis. 

- To understand the complex problems of general 

methodological nature that form the linguistic thinking, such 

as the meaning of language, the semiological nature of 

language and language components, language development 

and communicative language, language-communication, 

language and society, language and other communicative 

tools. ability to comprehend theoretical knowledge based on 

the problems, to be able to critically analyze scientific ideas 

and to analyze concepts and theories. History, language, 

ethnography of Turkic languages. knowing, studying 

Turkologist's researches; 

Profession: - Formation of a reliable attitude towards the 

history of the Kazakh language, the language of the tribal 

languages, the formation of the national language - the 



 

relationship between the history of the native Turkic 

languages; 

Value components: 

Students will be able to get acquainted with the study and 

development of Turkic languages; the basic problems of 

Turkology and its modern problems. This course is intended 

to provide the audience with information about the languages 

and languages of the Turkic people, about the identity and 

the formation of major languages (or language groups); 

Competence: - to apply methods of social and human 

sciences in professional activities; 

- ability to communicate in the native language verbally and 

in writing; 

- Knows the basic theoretical rules, methodological 

principles and categories of linguistic and literary science. 

Theoretical and practical aspects of linguistics. 

Determination of research relationships in general and 

individual linguistics. Knowledge of general linguistic 

communication with other sciences, the advanced method of 

language research. The influence of language development 

in the XIX century. a wide range of linguistic trends and 

prominent products of the school, with a tour guide. 

Әдебиет теориясы 

мен сыны 

Теория и критика 

литературы 

Theory and Criticism 

of literature 

Білімі: - Көркем  шығармадағы  кейіпкерлер өмір  

сүретін, әрекет ететін қоғамдық ортаны, олардың іс-

әрекетінің, мінез-құлқының белгілі тарихи жағдаймен 

байланысын айқындау, әдебиеттің пәні мен әдебиеттегі 

мазмұнның сәйкестігі мен айырмасын, ара-жігін дұрыс 

ажырату, жекелеген жағдайлар, сан түрлі адамның 

тағдыры арқылы жазушының қоғамдық заңдылықтарды, 
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әлеуметтік құбылыстардың сырын меңгеру. Сынның 

ғылыми, идеялық-көркемдік дәрежесін, пәрмендігін, 

әдеби процесте атқаратын рөлін күшейту дегенде 

сынның өзін-өзі танып-білудің, оның теориясы мен 

методологиялық  мәселелерін зерттеудің аса қажеттілігі 

қатар қойылуға  тиіс. Әдеби сынды дамыту істері 

алдымен, оның өзін зерттеп білуден басталуға тиіс.  

Білігі: - Қазақ әдебиетінің 1920 жылдардан бүгінге дейінгі 

даму деңгейін бағамдап, шолу жасау және әдеби жанрлардың 

түр, мазмұн жаңалығын жан-жақты талдауға, пәнді оқытқанда 

студенттерге прозалық, поэзиялық, драмалық туындылардың 

тақырыбы мен идеясын, көркемдік дәрежесін, мазмұнын білу. 

Сынсыз әдеби даму процесін бағдарлау қиын. Сын әдебиет 

бар жерде бар да, онымен бірге дамиды. Сын әдебиетке 

көмекші сала ретінде, В.Г.Белинский айтқандай, әдебиетті әр 

кезеңде өзін-өзі танып отыру қажеттілігінен пайда болды. 

«Қазақ әдебиеті сынының тарихы» - жалғыз қазақ әдебиетінде 

ғана емес, басқа әдебиеттерде де барынша аз зерттелген 

творчестволық сала. Әсіресе оның теориясы методологиялық 

негіздері жайындағы ой-пікірлерде нақтылықтан гөрі 

жалпылық басым. ". 

Құзыреттілігі: - Қазақ әдебиетіне келген ақын-

жазушылардың шығармашылығымен толық танысу, талдау 

жасау, яғни, әрбір ақын-жазушының қазақ әдебиетіне әкелген 

жаңалығы, қаламгерлік шеберлігі, дәстүр және жаңашылдық 

мәселесі туралы ой өрбітуге дағдылану. Қазақ әдебиеті 

сынының тарихы пәні - әдебиеттану ғылымының негізгі 

салаларының бірі. Сыншыл көзқарастар тарихи - әлеуметтік 

жағдайлар, ішкі қайшылықтар тұрмыс – тіршілікке 

байланысты туындайтыны белгілі. Соның мәні мен әлеуметтік  

қызметі халық өмірімен тікелей байланысты. 

Education: - Determining the social environment in which the 

heroes of the art work live, their relationships with the particular 

historical situation, the relevance and the distinction between the 

content of the literature and the literature, the individual 

circumstances, the destiny of a diverse person the acquaintance of 

the writer with the public law, the secrets of social phenomena. The 

need to explore critical self-knowledge, its theory and 

History of 

Kazakh Literary 

critics 
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methodological issues should be combined with strengthening the 

role of the critical scientific, ideological and artistic level, strength 

and role of the literary process. The development of literary 

criticism must first begin with self-examination. 

Knowledge: - To evaluate the level of development of the Kazakh 

literature from the 1920s till nowadays and to analyze the content 

of the literary genres, to study the subject, to acquaint students with 

the theme and idea, artistic degree and content of prose, poetry and 

drama. It is difficult to focus on the process of uncritical literary 

development. Critical literature exists and develops with it. As an 

adjunct to criticism, VGBelinskii argued that literature had to be 

self-evident at every stage. "The history of the Kazakh literature 

criticism" is the creative study of the least studied not only in the 

Kazakh literature, but also in other literature. Particularly in his 

theory the methodological bases are more general than the reality. 

". 

Competence: - To get acquainted with the works of poets and 

writers who came to the Kazakh literature, to analyze the novelty 

of novelty, writing skills, tradition and innovation that brought to 

each Kazakh poet and writer. The history of Kazakh literature 

criticism is one of the main branches of literary criticism. Critical 

views of historical - social situations, internal contradictions arise 

due to the existence of life. The essence and the social activity of 

the people are directly related to the life of the people. 

Қазіргі әдебиет пен 

тіл мәдениеті 

мәселелері 

Проблемы 

современной 

литературы и 

культуры речи 

The problems of 

modern literature and 

culture of speech 

Білімі:  Қазіргі қазақ тіл мәдениеті мен стилистиканың 

жүйесіндегі маңызды мәселелерді ғылыми тұрғыдан зерттеу 

ісімен, оқытудың жаңа технологиясын меңгертуге көңіл 

бөлінеді; тіл ярустарының стилистикасының қызметі 

меңгертіледі; іс қағаздарының, ғылыми еңбектер және баспасөз 

бетіндегі материалдарға тілдік тұрғыдан талдау жасап, әр 

стильге материалдар жазуға дағдыланады.Теориялық және 

практикалық мәселелерді, аталмыш жылдар аралығында қазақ 

әдебиетіне келген ақын-жазушылардың шығармашылығымен 

толық танысу, талдау жасау,  әрбір ақын-жазушының қазақ 

әдебиетіне әкелген жаңалығы, қаламгерлік шеберлігі, дәстүр 

және жаңашылдық мәселесі, қазақ әдебиетінің 1920 жылдан 

бүгінге дейінгі даму деңгейі, әдеби жанрлардың түр, мазмұн 

жаңалығы, осы аралықтағы прозалық, поэзиялық, драмалық 

туындылардың тақырыбы мен идеясы, көркемдік деңгейі, 

ақын-жазушылардың қаламгерлік шеберлігі, шығармашылық 
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жолы, дүниетанымы, өзіндік жаңалығы, қазақ әдебиетінде 

алатын орны туралы, ауызша және жазбаша көркем сөзді 

меңгеруіне, жазушының эстетикалық мұраттары мен 

талғамын дұрыс танып, ұғына білуі тиіс. 

Білігі: Грамматиканың  өзекті саласы морфологиядан  

сөз таптары мен сөз тұлғаларын, олардын  жасалу жолы 

мен амал- тәсілдерін  білуі керек. Тіл білімінің өзекті 

саласы  синтаксистен  сөз тіркесі синтаксисі, сөйлем 

синтаксисі, жай сөйлем мен  құрмалас сөйлем  

синтаксисін, сөздердің байланысу тәсілдері, түрлері, сөз 

тіркесі, оның түрлері, сөйлем, сөйлем мүшесі, жай 

сөйлемнің құрамы мен түрлері сарланады. Құрмалас 

сөйлемнің ерекшелігі, салалас пен сабақтастың түрлері, 

аралас құрмаластың түрі мен ерекшеліктері кеңінен 

оқып білуі тиіс. Қазақ тіліндегі туынды сөздердің жасалу 

жолдары және тәсілдерімен, олардың жасалу барысында 

орындалатын негізгі заңдылықтармен, түбір және 

қосымша морфема, жұрнақтар ұғымдарымен, түбірлес 

сөздердің мағыналық даму сипатымен, жеке сөз 

таптарының сөзжасамдық ерекшеліктерімен терең, жан-

жақты таныстыру мақсат етіледі. 

Құзыреттілігі: Мәтіндегі фонетикалық немесе 

грамматикалық қателерді болдырмаудың жолдарын 

көрсете білуге үйрету, ауызша және жазбаша 

жұмыстарды орындау үстінде шәкірттердің тіл 

тазалығын, анықтығын, дәлдігін сақтап, әр сөз, сөйлемді 

өз орынмен жұмсап, қазақ тіл мәдениетін көтеруді үлес 

қосуды мақсатқа алады. 

Education: Special attention is paid to scientific research of 

the most important problems in the modern Kazakh language 

culture and stylistics, the development of new teaching 

technologies; the function of language stylistics is learned; to 

беру 

технологиялары  

Современные 

образовательны

е технологии 

в преподовании 

казахского 

языка и 

литературы 

Modern 

educational 

technology 

and in teaching 

the Kazakh 

language and 

literature 



 

analyze and analyze material and materials in newspapers 

and magazines, and to write materials for each style. 

Theoretical and practical issues, acquaintance with the works 

of poets and writers who came to the Kazakh literature during 

the years, novelty of each poet and writer to the Kazakh 

literature, writing skill, tradition and innovation, the level of 

development of Kazakh literature from the 1920s to the 

present, the kind of literary genres, content novelty, prose, 

poetry The theme and idea of dramatic works should be 

properly understood and understood by the writer's aesthetic 

ideals and tastes, the artistic level, skills of poet-writers, 

creativity, world outlook, originality of the novelty, place in 

Kazakh literature, oral and written word of mouth. 

Knowledge: The main area of grammar is knowledge of 

morphology and speech, their way of thinking and their 

methods. The key areas of linguistics are syntax, word 

syntax, syntax of sentences, simple sentences and compound 

syntax, methods of communication, types, phrases, their 

types, sentences, sentences, composition and types of 

sentences. The distinctive feature of the phrase is that it 

should be able to read more about the types and types of 

relationships, the type and the peculiarities of the mixed race. 

The aim of the course is to provide a deep, comprehensive 

presentation of the ways and means of derivative words in 

the Kazakh language, the basic laws that are being executed, 

the concept of root and additional morphemes, suffixes, the 

meaningful nature of the related words, word-for-word 

peculiarities of individual speech. 

Competence: To teach the students how to avoid phonetic 

or grammatical errors in the text, to perform oral and written 

works, to preserve the purity, accuracy, accuracy of the 



 

pupils, and to contribute to the development of the Kazakh 

language culture. 

3.2 Образовательная траектория: 

Қазақ тілі мен әдебиеті, түркітану 

Тюркология, казахский язык и литература 

Turkic, Kazakh language and literature 

Әдебиет тарихы 

История литературы 

literary history 

 

Білімі: Түркі халықтарына ортақ әдеби мұралар, оның 

әрқилы нұсқалары, сақталуы мен зерттелу тарихымен 

танысады. Көркем мұраларды талдайды, тұжырым 

жасайды; Жыраудың образ жасаудағы қолданған 

көркемдік элементтерін талдау жасауға үйренеді; 

Білігі: - Түркі халықтарына ортақ әдеби мұраларды 

салыстыру, талдау мүмкіндігін игереді. Әдеби мұраларды 

талдау, салыстыру дағдысына ие болады; Әдебиетке сол кезең 

уақытымен үндесе отырып, баға беруге дағдыланады; 

Құндылық құраушылары: 

– Ежелгі дәуір әдебиетінің ауыз әдебиетімен, қазіргі 

дәуір әдебиетімен байланысын игереді. Тарих пен 

әдебиет сабақтастығы, әдебиеттегі тарихи шындық 

жайлы мол мәлімет алады. 

Құзыреттілігі: - Ойлау қабілеті қалыптасқан, 

ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып 

және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті; 

- Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды 

философиялық мәселелерді сараптай білуге қабілетті  

–  Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде 

сөздерді айқын және нақты логикалық дұрыс жеткізе 

алатын 

– Компьютерді ақпаратты басқару құралы ретінде 

пайдалану дағдысы бар, ақпаратты жинау, өңдеу және 

сақтай білудің негізгі әдіс-тәсілдерін білетін және 

әлемдік компьютер желілеріндегі ақпаратпен жұмыс 
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істеуге қабілетті; - Кәсіби этика принципін сақтауға және 

өз кәсібінің жоғарғы әлеуметтік маңызын түсінуге 

қабілетті 

- Қазіргі өркениеттің дамуы және сақталуы үшін 

гуманистік құндылықтарды игере білуі. 

- Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, 

сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің 

жолын таңдай білуге қабілетті; 

- Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды 

философиялық мәселелерді сараптай білуге қабілетті; 

- Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде 

сөздерді айқын және нақты логикалық дұрыс жеткізе 

алатын; 

-  Сөйлесе білуден төмен емес деңгейде бір шет тілін 

меңгерген; 

- Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму 

деңгейін бағалау және диагностика жасауға қабілетті 

және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты нәтижелер 

негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы 

әлеуметтік маңызын түсінуге қабілетті 

– Мемлекеттің әрбір азаматы үшін білім және тәрбиенің 

маңыздылығын түсіндіре білуі керек 

Education: Familiarization with Turkic peoples with their 

common heritage, its various variants, preservation and 

history of research. Analyzes artistic heritage, makes 

conclusions; Learns to analyze the artistic elements used in 

drawing the jute; 

Profession: - Studying the possibility of comparing and 

analyzing the common heritage of the Turkic peoples. The 

ability to analyze and compare literary heritage; Literature is 

accustomed to evaluating the same period of time; 



 

Value components: 

- Knowledge of the literature of the ancient period literature, 

contemporary literature. The continuity of history and 

literature provides a wealth of information about the 

historical reality in literature. 

Competence: - ability to think, analyze, analyze, set goals 

and choose how to achieve it; 

- able to analyze world-view, social and personal 

philosophical issues 

- In written and spoken language of the state language can be 

used correctly and clearly logically 

- Able to use the computer as a tool for information 

management, know the basic methods of collecting, 

processing and storing information and capable of working 

with information on the world's computer networks; - Ability 

to comply with the principle of professional ethics and to 

understand the high social significance of their profession 

- Knowledge of humanistic values for the development and 

preservation of modern civilization. 

- Ability to think, analyze, analyze, set goals and choose how 

to achieve it; 

- able to analyze world-view, social and personal 

philosophical issues; 

- can communicate in written and oral form in the official 

language in a clear and clear logic; 

- Knowledge of one foreign language at a level not less than 

speaking ability; 

- able to assess and diagnose the needs and achievements of 

a person, the level of development and ability to self-

development on the basis of conditional results in his / her 

professional activities 



 

- Ability to comply with the principle of professional ethics 

and to understand the high social significance of their 

profession 

- Every citizen of the state should be able to explain the 

importance of education and upbringing 

Тіл білімінің тарихы  

История языкознания 

The history of 

linguistics 

Білімі: – тілдің қызметін, өмір сүру формаларын, сөздің 

айтылуы мен жазылуын, дыбыс, әріп, фонема туралы 

түсінік қалыптастыру; үндестік заңы туралы, 

орфография туралы түсінік, олардың ерекшелігін 

айқындай білуі қажет; тіл білімі саласында кәсіби 

біліктілігін дамыту, берілген ақпаратқа талдау жасай 

алу; 

Білігі: – лексикология ғылымының өзекті мәселелері, алған 

білімдерін практикада қолдана білу, фонетикалық талдау 

жасай алу, теориялық еңбектерге сүйене отырып, өзіндік пікір 

айта білу; 

Құндылық құраушылары: – студенттер лексикология 

саласының зерттелуі мен дамуы, қалыптасуын, дыбыс, әріп, 

фонема, дыбыстардың сипаттамасын, дыбыстар тіркесімі, 

орфография, олардың ерекшелігін айқындай білуі қажет; 

Құзыреттілігі: – Ойлау қабілеті қалыптасқан, 

ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып 

және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті; 

Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды 

философиялық мәселелерді сараптай білуге қабілетті; 

–  Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде 

сөздерді айқын және нақты логикалық дұрыс жеткізе 

алатын 

– Компьютерді ақпаратты басқару құралы ретінде 

пайдалану дағдысы бар, ақпаратты жинау, өңдеу және 

сақтай білудің негізгі әдіс-тәсілдерін білетін және 

әлемдік компьютер желілеріндегі ақпаратпен жұмыс 

істеуге қабілетті; 
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–Кәсіби қызметті мақсаттар мен міндеттерді анықтай 

білу және өзгермелі жағдайларда алға қойған 

міндеттерді шеше білу 

- Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму 

деңгейін бағалау және диагностика жасауға қабілетті 

және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты нәтижелер 

негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы 

әлеуметтік маңызын түсінуге қабілетті. 

- Ақпарат желілерінен болашақ мамандығына қатысты 

ақпараттармен жұмыс істеу қабілеті 

– Лингвистика және әдебиеттану салаларындағы 

талдаудың негізгі әдістерін меңгеру; 

-  Кәсіби сала бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын іске 

асыруға қабілетті. 

Education: - Formation of language, lifestyle, vocabulary 

and writing, audio, letter, phoneme; understand the law of 

conscience, the concept of orthography, their specificity; 

develop professional skills in linguistics, analyze 

information provided; 

Profession: - actual problems of lexicology science, ability 

to apply knowledge acquired in practice, to make phonetic 

analysis, to express their own opinions based on theoretical 

works; 

The components of the value: - Students should be able to 

define and develop lexicology, to define sound, letter, 

phoneme, description of sounds, combination of sounds, 

spelling, peculiarities; 

Competence: - ability to think, analyze, analyze, set goals 

and choose how to achieve it; Able to analyze world-view, 

social and personal philosophical issues; 

of the Kazakh 

language 



 

- In written and spoken language of the state language can be 

used correctly and clearly logically 

- Able to use the computer as a tool for information 

management, know the basic methods of collecting, 

processing and storing information and capable of working 

with information on the world's computer networks; 

- To be able to define goals and objectives of professional 

activity and to solve problems in changing situations 

- able to assess and diagnose the needs and achievements of 

a person, the level of development and ability to self-

development on the basis of conditional results in his / her 

professional activities 

- Ability to comply with the principle of professional ethics 

and to understand the high social significance of their 

profession. 

- Ability to communicate with information about the future 

profession 

- mastering the basic methods of analysis in the field of 

linguistics and literature; 

- able to carry out research work in the field of 

professionalism. 

Қазақ әдебиетінің 

тарихы 

История казахской 

литературы 

The history of Kazakh 

literature 

Білімі: Қазақ әдебиетінің қалыптасу, даму, тарихы, 

зерттелуі, әдеби байланыс, әдебиеттегі дәстүр мен 

жаңашылдық, балаларға арналған мерзімді басылымдар, 

бүгінгі таңда әдебиеттану саласының өзекті мәселелері, 

қазіргі кезеңдегі балалар әдебиетінің дамуы, балалар 

әдебиетін жасаушылар туралы. 18-19 ғасырлар ақын- 

жырауларының шығармаларындағы дәстүр жалғастығы, 

шығармашылық табиғи байланыстар. 20 ғасырдағы 

қазақ әдебиеті дамуының мазмұнындағы реализм, 

романтизм көркемдік әдістерінің көріністері. Жаңа 
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жазба әдебиет мазмұнындағы лирикалық, сатиралық 

өлең, поэма, проза / әңгіме, очерк, ғылыми-көсемсөздік 

мақала/ жанрларының, философиялық трактат, 

аудармалық және назиралық шығармалардың 

қалыптасуы, дамуы туралы білуі тиіс. 

Білігі: 18-19 ғасырлар ақын- жырауларының 

шығармаларындағы дәстүр жалғастығы, 

шығармашылық табиғи байланыстар және 19 ғасырдағы 

қазақ әдебиеті дамуының мазмұнындағы реализм, 

романтизм көркемдік әдістерінің көріністерін танып 

білу. 

Құзіреттілігі: – Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты 

қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол 

жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті; 

–  Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде 

сөздерді айқын және нақты логикалық дұрыс жеткізе 

алатын 

- Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму 

деңгейін бағалау және диагностика жасауға қабілетті 

және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты нәтижелер 

негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Ауыз әдебиеті үлгілерінде сақталған құндылықтарды 

талдауға және бағалауға қабілетті; 

– Көркем мәтіннің философиялық, көркемдік табиғатын 

тануға, дәстүр мен жаңашылдық тұрғысынан зерделеуге 

қабілетті; 

– Әдебиет пен фольклорлық құбылыстарды, тіл мен 

әдебиеттегі ұстанымдарды ажырата алады жеке талдай 

білу. 

Literature of the  

ХХ century 

 



 

– Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, 

сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің 

жолын таңдай білуге қабілетті; 

–Кәсіби қызметті мақсаттар мен міндеттерді анықтай 

білу және өзгермелі жағдайларда алға қойған 

міндеттерді шеше білу 

 –Тұлғаға әлеуметтік тұрғыдан қарау, оның қалыптасу 

факторлары туралы ғылыми түсініктің болуы 

–Топта жұмыс жасай білу, тұлғааралық қарым-қатынас 

дағдыларына ие болу және әртүрлілік пен мәдени 

әркелкілікті қабылдай білу 

 – Лингвистика және әдебиеттану салаларындағы 

талдаудың негізгі әдістерін меңгеру; 

 – Қазақ тілі мен әдебиетінің тұжырымдамалық және 

теориялық негіздерін, оның жалпы ғылымдар 

жүйесіндегі орны мен құндылығын, даму тарихы мен 

қазіргі жағдайын зерделеуге қабілетті. 

 –  Жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі дамытуға бағыт 

алу, жеке артықшылықтар мен кемшіліктерді сынды 

көзқараспен бағалай білу 

–Топта жұмыс жасай білу, тұлғааралық қарым-қатынас 

дағдыларына ие болу және әртүрлілік пен мәдени 

әркелкілікті қабылдай білу 

 - Әдебиеттану ғылымының, қазақ әдебиеті  даму 

дәуірлерінің теориялық, практикалық мәселелерін жете 

игерген; 

 – Көркем мәтіннің философиялық, көркемдік табиғатын 

тануға, дәстүр мен жаңашылдық тұрғысынан зерделеуге 

қабілетті; 



 

– Қазақ әдебиеті тарихындағы кезеңдік жағдаяттардан 

туындайтын ағымдар мен бағыттардың концептуалдық 

негіздерін саралауға қабілетті. 

Education: The formation, development, history, research, 

literary communication, tradition and innovation in the 

literature, periodicals for children, actual problems of literary 

criticism, development of children's literature at the present 

stage, children's literature creators. The continuity of 

traditions in the 18th-19th century poetry works, creative 

natural ties. Realism of the content of the development of the 

Kazakh literature of the 20th century and the artistic methods 

of romanticism. The new record should know about the lyric, 

satirical poem, poem, prose / essay, sketchbooks, essays / 

genres of genres, philosophical tracts, translation and 

prescriptions. 

Profession: The continuity of traditions in the works of poets 

of 18-19 centuries, creative natural relations and the realism 

of the content of the development of the Kazakh literature of 

the 19th century, the ability to recognize the manifestations 

of the artistic methods of romanticism. 

Competence: - ability to think, analyze, analyze, set goals 

and choose how to achieve it; 

- In written and spoken language of the state language can be 

used correctly and clearly logically 

- able to assess and diagnose the needs and achievements of 

a person, the level of development and ability to self-

development on the basis of conditional results in his / her 

professional activities 

- able to analyze and evaluate values stored in oral literature; 

- able to explore the philosophical, artistic nature of the 

literary text, to explore traditions and innovations; 



 

- The ability to distinguish between literary and folklore 

phenomena, positions in language and literature. 

- Ability to think, analyze, analyze, set goals and choose how 

to achieve it; 

- To be able to define goals and objectives of professional 

activity and to solve problems in changing situations 

 - To have a sociological approach to a person, to have 

scientific understanding of factors of its formation 

Ability to work in the group, to have interpersonal 

communication skills and to be able to perceive diversity and 

cultural diversity 

 - mastering the basic methods of analysis in the field of 

linguistics and literature; 

 - Theoretical and theoretical basis of the Kazakh language 

and literature, its place and value in the system of general 

sciences, the history of development and the current 

situation. 

 - Being guided by personal and professional self-esteem, 

being able to judge personal preferences and disadvantages. 

Ability to work in the group, to have interpersonal 

communication skills and to be able to perceive diversity and 

cultural diversity 

 - mastered the theoretical and practical problems of the 

science of literary criticism, the development of the Kazakh 

literature; 

 - able to explore the philosophical, artistic nature of the 

literary text, to explore traditions and innovations; 

- able to analyze the conceptual bases and trends of the 

periodic situations in the history of the Kazakh literature. 

Лингвистика 

теориясы  

Білімі: Филолог-студенттердің жалпы лингвистикалық 

дайындығын тереңдету, тіл теориясының өзекті 
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Теория лингвистики 

Theory of linguistics 

мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, тіл білімі 

ғылымының қалыптасуы және дамуын, сонымен қатар 

лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгерту. Тіл 

теориясының өзекті мәселелері бойынша білімдерін 

жинақтау, тіл білімі ғылымының қалыпттасу және 

дамуын, сонымен қатар лингвистикалық талдаудың 

әдістерін меңгеру. 

- Лингвистикалық ойлау қабілетін қалыптастыратын 

жалпы методологиялық сипаттағы күрделі мәселелерді 

түсінуге, яғни тілдің мәні, тілдің және тіл бөлшектерінің  

семиологиялық  табиғаты, тілдің дамуы мен тілдің 

коммуникативтік қызметі, тіл- ойлау- ақиқат, тіл женә 

қоғам,  тіл және басқа коммуникативтік құралдар және 

т.б. мәселелерге негізделген және қалыптасқан 

теориялық білімдерін жинақтай білу, ғылыми идеяларға 

сын көзбен қарап дәлелдей алу және концепция лар мен 

теорияларды талдау. Түркі тілдерінң тарихын, тілін, 

этнографиясын т.б. білу, түркологтардың зерттеулерін 

меңгеру; 

Антика әдебиеті, Ежелгі Греция мифтері мен аңыздары, 

Эсхил, Софокл, Эврипид – ұлы Грек трагиктері, Рим 

ақындары, Орта ғасырдың әдебиеті, Данте Алигьерн 

шығармашылығы, Ренессанс дәуірі, 14-16 ғғ. ағылшын 

әдебиеті, У.Шекспир – ұлы драматург,  Испан әдебиеті, 

М.Сервантес шығармашылығы, «Дон Кихот», ағартушылық 

дәуір, Джонотан Свифт шығармашылығы, Даниель Дефо 

шығармашылығы, Француз әдебиетіне шолу, Герман әдебиеті, 

ХІХ ғ. әдебиетіндегі романтизм, ағылшын романтизмі, 

Д.Г.Байрон шығармашылығы, француз романтизмі, В.Гюго 

шығармашылығы, АҚШ романтизмі,  реализм, сыншыл 

реализм, француз әдебиетіндегі реализмді меңгерту. 

Білігі: -  Студенттер бойына қазақ 

тілінің тарихы, оның тайпалық тілдерден халық тілі, одан ұлт 

тілі боып қалыптасуы – туыс түркі тілдерінің тарихымен 

тарихы 

История 

зарубежной 

литературы 

History of 

foreign literature 
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тікелей байланыстылығы жайлы сенімді көзқарас 

қалыптастыру; 

Құндылық құраушылары: 

Студенттер түркі тілдерінің зерттелуі мен дамуы, 

қалыптасуы жайынан түсінік алады; түркологияның 

негізгі проблемалары және оның қазіргі міндеттерімен 

танысады. Бұл курсты тыңдаушылар түркі тобына 

қандай халықтар мен тілдер жататыны, ондағы ірі 

тілдердің (не тілдік топтардың) өзіндік ерекшеліктері 

мен қалыптасуы жөнінде мағлұмат алуға тиісті; 

Шетел әдебиетінің туындыларына талдау жасаудың 

ғылыми принциптерін игерту, әдеби шығарманың 

мазмұны мен пішіні арақатынасының сырын ұғындыру,  

шетел әдебиетін құрайтын ұғымдармен, 

категориялармен таныстырып, әдеби даму процесі, оның 

заңдылықтары, көркемдік тәжірибе дәстүрі мен 

жаңашылдық мәселелерін көркемдік тұрғыда қабылдай 

білуге дағдыландыру. 

Құзыреттілігі: - Кәсіби қызмет түрлерінде әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдардың әдістерін қолдана білу; 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас 

жасауға қабілеттілігі; 

– Лингвистикалық және  әдебиеттану ғылымдарының 

негізгі теориялық ережелерін, әдістемелік қағидаттары 

мен категорияларын біледі. Тіл білімінің теориялық 

және практикалық жақтары. Жалпы және жеке тіл 

білімінің зерттелу арақатынастарын айқындау. Жалпы 

тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысын, тілді 

зерттеудегі озық әдіс - тәсілдірді меңгерту. Тіл дамуына 

өз әсерін тигізген ХІХ ғ. көптеген лингвистикалық 

ағымдар мен мектептердің көрнекті өнімдерін  атап, 

бағыт – бағдармен таныстыру. 



 

Education: The philologist is deepening of the general 

linguistic readiness of students, accumulation of knowledge 

on topical issues of language theory, formation and 

development of linguistics science, as well as methods of 

linguistic analysis. Collection of knowledge on topical issues 

of language theory, development of linguistic science's 

formation and development, as well as linguistic analysis. 

- To understand the complex problems of general 

methodological nature that form the linguistic thinking, such 

as the meaning of language, the semiological nature of 

language and language components, language development 

and communicative language, language-communication, 

language and society, language and other communicative 

tools. ability to comprehend theoretical knowledge based on 

the problems, to be able to critically analyze scientific ideas 

and to analyze concepts and theories. History, language, 

ethnography of Turkic languages. knowing, studying 

Turkologist's researches; 

Antique literature, Myths and myths of Ancient Greece, 

Eschil, Sophocles, Hebrew - great Greek trailers, Roman 

poets, Medieval literature, Dante Alligier's work, 

Renaissance era, 14-16th centuries. English literature, U. 

Shakespeare - great playwright, Spanish literature, 

M.Servantes creativity, Don Quixote, educational era, 

creativity of Jonotan Swift, creativity of Daniel Defoe, 

French literature review, German literature, XIXth century. 

romanticism in the literature, English romanticism, creativity 

of DG Bairon, French romanticism, creativity of V. Gyugo, 

romanticism in the US, realism, critique of realism, realism 

in French literature. 



 

Profession: - Formation of a reliable attitude towards the 

history of the Kazakh language, the language of the tribal 

languages, the formation of the national language - the 

relationship between the history of the native Turkic 

languages; 

Value components: 

Students will be able to get acquainted with the study and 

development of Turkic languages; the basic problems of 

Turkology and its modern problems. This course is intended 

to provide the audience with information about the languages 

and languages of the Turkic people, about the identity and 

the formation of major languages (or language groups); 

To master the scientific principles of analysis of works of 

foreign literature, to acquaint students with the concepts of 

the content and the form of literary works, to familiarize 

them with the concepts and categories constituting foreign 

literature, to teach the artistic process of the literary 

development process, its regularities, artistic traditions and 

innovation issues. 

Competence: - to apply methods of social and human 

sciences in professional activities; 

- ability to communicate in the native language verbally and 

in writing; 

- Knows the basic theoretical rules, methodological 

principles and categories of linguistic and literary science. 

Theoretical and practical aspects of linguistics. 

Determination of research relationships in general and 

individual linguistics. Knowledge of general linguistic 

communication with other sciences, the advanced method of 

language research. The influence of language development 



 

in the XIX century. a wide range of linguistic trends and 

prominent products of the school, with a tour guide. 

Қазақ 

лингвистикасының 

тарихы  

История казахской 

лингвистики 

The history of Kazakh 

linguistics 

Білімі: - тіл теориясының өзекті мәселелері бойынша 

білімдерін жинақтау, тіл білімі ғылымының қалыпттасу 

және дамуын, сонымен қатар лингвистикалық 

талдаудың әдістерін меңгеру. 

- Лингвистикалық ойлау қабілетін қалыптастыратын 

жалпы методологиялық сипаттағы күрделі мәселелерді 

түсінуге, яғни тілдің мәні, тілдің және тіл бөлшектерінің  

семиологиялық  табиғаты, тілдің дамуы мен тілдің 

коммуникативтік қызметі, тіл- ойлау- ақиқат, тіл женә 

қоғам,  тіл және басқа коммуникативтік құралдар және 

т.б. мәселелерге негізделген және қалыптасқан 

теориялық білімдерін жинақтай білу, ғылыми идеяларға 

сын көзбен қарап дәлелдей алу және концепция лар мен 

теорияларды талдау 

Түркі тілдерінң тарихын, тілін, этнографиясын т.б. білу, 

түркологтардың зерттеулерін меңгеру; 

Білігі: - Студенттер бойына қазақ тілінің тарихы, оның 

тайпалық тілдерден халық тілі, одан ұлт тілі боып қалыптасуы 

– туыс түркі тілдерінің тарихымен тікелей байланыстылығы 

жайлы сенімді көзқарас қалыптастыру; 

Құндылық құраушылары: 

Студенттер түркі тілдерінің зерттелуі мен дамуы, 

қалыптасуы жайынан түсінік алады; түркологияның 

негізгі проблемалары және оның қазіргі міндеттерімен 

танысады. Бұл курсты тыңдаушылар түркі тобына 

қандай халықтар мен тілдер жататыны, ондағы ірі 

тілдердің (не тілдік топтардың) өзіндік ерекшеліктері 

мен қалыптасуы жөнінде мағлұмат алуға тиісті; 
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Құзыреттілігі: - Кәсіби қызмет түрлерінде әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдардың әдістерін қолдана білу; 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас 

жасауға қабілеттілігі; 

– Лингвистикалық және  әдебиеттану ғылымдарының 

негізгі теориялық ережелерін, әдістемелік қағидаттары 

мен категорияларын біледі. 

Education: - accumulation of knowledge on topical issues 

of language theory, development of linguistic science 

formation and development, as well as methods of linguistic 

analysis. 

- To understand the complex problems of general 

methodological nature that form the linguistic thinking, such 

as the meaning of language, the semiological nature of 

language and language components, language development 

and communicative language, language-communication, 

language and society, language and other communicative 

tools. ability to comprehend theoretical knowledge based on 

the problems, to be able to critically analyze scientific ideas 

and to analyze concepts and theories 

History, language, ethnography of Turkic languages. 

knowing, studying Turkologist's researches; 

Profession: - Formation of a reliable attitude towards the 

history of the Kazakh language, the language of the tribal 

languages, the formation of the national language - the 

relationship between the history of the native Turkic 

languages; 

Value components: 

Students will be able to get acquainted with the study and 

development of Turkic languages; the basic problems of 

Turkology and its modern problems. This course is intended 
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to provide the audience with information about the languages 

and languages of the Turkic people, about the identity and 

the formation of major languages (or language groups); 

Competence: - to apply methods of social and human 

sciences in professional activities; 

- ability to communicate in the native language verbally and 

in writing; 

- Knows the basic theoretical rules, methodological 

principles and categories of linguistic and literary science. 

Әдебиет теориясы 

мен сыны 

Теория и критика 

литературы 

Theory and Criticism 

of literature 

Білімі: Әдеби шығарма тіл арқылы жасалатындықтан, 

өнердің бір түрі ретіндегі оның өзіндік көркем 

болмысын танып түсіну, әсте тілін талдамай мүмкін 

емес. Екінші жағынан, көркем шығарманың тілі – 

жалпыхалықтық тілдің, әдеби тілдің ең мәнді де сапалы 

қасиетерін өз бойына жинақтаған тіл. Бейнелі де дәл, 

икемді де оралымды, аса қуаты бай тіл керек болса, 

көркем әдебиетті білу керек. Демек, көркем тексті 

лингвистикалық талдау, туысас екі үлкен ғылым 

саласының-әдебиеттану және тіл білімінің 

объектілерімен тығыз байланысты. Бұл бір жағынан, 

студенттердің тілден жиған білімдерін өмірде қолдана 

білуге үйретсе, екінші жағынан, көркем әдебиеттің, яғни 

мәтіннің құрылысын дұрыс түсінуді меңгеру. 

Сондықтан алғашқы сабақтар мәтінді тануға, 

құрылысын меңгеруге арналады. Содан кейін барып 

нақты бір көркем шығарманы талдауға дағдыландыру. 

Білігі: Қазақ әдебиеті сынының тарихы пәні - 

әдебиеттану ғылымының негізгі салаларының бірі. 

Сыншыл көзқарастар тарихи - әлеуметтік жағдайлар, 
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ішкі қайшылықтар тұрмыс – тіршілікке байланысты 

туындайтыны белгілі. Соның мәні мен әлеуметтік  

қызметі халық өмірімен тікелей байланысты. 

Құзыреттілігі: Сынның ғылыми, идеялық-көркемдік 

дәрежесін, пәрмендігін, әдеби процесте атқаратын рөлін 

күшейту дегенде сынның өзін-өзі танып-білудің, оның 

теориясы мен методологиялық  мәселелерін зерттеудің 

аса қажеттілігі қатар қойылуға  тиіс. Әдеби сынды 

дамыту істері алдымен, оның өзін зерттеп білуден 

басталуға тиіс. Сынсыз әдеби даму процесін бағдарлау 

қиын. Сын әдебиет бар жерде бар да, онымен бірге 

дамиды.  

Education: As a literary work is done by language, it is 

impossible to recognize and understand its originality as a 

form of art. On the other hand, the language of artistic work 

is the language that is the most important quality of the 

nation's language and literary language. If fictitious, flexible, 

and versatile, and more powerful, you need to know fiction. 

Thus, the linguistic analysis of art texts is closely related to 

two major science-literary studies and objects of linguistics. 

On the one hand, it teaches students how to use language 

skills in life, and on the other hand, to understand the 

figurative literacy - the correct understanding of text. 

Therefore, the first lessons will be devoted to learning the 

text, learning the text. Then you have to go straight to the 

analysis of specific artworks. 

Knowledge: The history of Kazakh literature criticism is one 

of the main branches of literary criticism. Critical views of 

historical - social situations, internal contradictions arise due 

to the existence of life. The essence and the social activity of 

the people are directly related to the life of the people. 
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Competence: The need to explore critical self-knowledge, 

its theory and methodological issues should be combined 

with strengthening the role of scientific, ideological-artistic 

degree, strength and role of the critic in the literary process. 

The development of literary criticism must first begin with 

self-examination. It is difficult to focus on the process of 

uncritical literary development. Critical literature exists and 

develops with it. 

Қазіргі әдебиет пен 

тіл мәдениеті 

мәселелері 

Проблемы 

современной 

литературы и 

культуры речи 

The problems of 

modern literature and 

culture of speech 

Білімі: - тіл мен әдебиет теориясының өзекті мәселелері 

бойынша білімдерін жинақтау, тіл білімі ғылымының 

қалыпттасу және дамуын, сонымен қатар 

лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгеру. 

- Лингвистикалық ойлау қабілетін қалыптастыратын 

жалпы методологиялық сипаттағы күрделі мәселелерді 

түсінуге, яғни тілдің мәні, тілдің және тіл бөлшектерінің  

семиологиялық  табиғаты, тілдің дамуы мен тілдің 

коммуникативтік қызметі, тіл- ойлау- ақиқат, тіл женә 

қоғам,  тіл және басқа коммуникативтік құралдар және 

т.б. мәселелерге негізделген және қалыптасқан 

теориялық білімдерін жинақтай білу, ғылыми идеяларға 

сын көзбен қарап дәлелдей алу және концепция лар мен 

теорияларды талдау 

Теориялық және практикалық мәселелерді, аталмыш 

жылдар аралығында қазақ әдебиетіне келген ақын-

жазушылардың шығармашылығымен толық танысу, 

талдау жасау,  әрбір ақын-жазушының қазақ әдебиетіне 

әкелген жаңалығы, қаламгерлік шеберлігі, дәстүр және 

жаңашылдық мәселесі, қазақ әдебиетінің 1920 жылдан 

бүгінге дейінгі даму деңгейі, әдеби жанрлардың түр, 

мазмұн жаңалығы, осы аралықтағы прозалық, 

поэзиялық, драмалық туындылардың тақырыбы мен 
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идеясы, көркемдік деңгейі, ақын-жазушылардың 

қаламгерлік шеберлігі, шығармашылық жолы, 

дүниетанымы, өзіндік жаңалығы, қазақ әдебиетінде 

алатын орны туралы, ауызша және жазбаша көркем сөзді 

меңгеруіне, жазушының эстетикалық мұраттары мен 

талғамын дұрыс танып, ұғына білуі тиіс. 

Білігі: - Студенттер бойына қазақ тілінің тарихы, оның 

тайпалық тілдерден халық тілі, одан ұлт тілі боып қалыптасуы 

– туыс түркі тілдерінің тарихымен тікелей байланыстылығы 

жайлы сенімді көзқарас қалыптастыру; 

Құндылық құраушылары: 

Студенттер түркі тілдерінің зерттелуі мен дамуы, 

қалыптасуы жайынан түсінік алады; түркологияның 

негізгі проблемалары және оның қазіргі міндеттерімен 

танысады. Бұл курсты тыңдаушылар түркі тобына 

қандай халықтар мен тілдер жататыны, ондағы ірі 

тілдердің (не тілдік топтардың) өзіндік ерекшеліктері 

мен қалыптасуы жөнінде мағлұмат алуға тиісті; 

Құзыреттілігі: - Кәсіби қызмет түрлерінде әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдардың әдістерін қолдана білу; 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас 

жасауға қабілеттілігі; 

– Лингвистикалық және  әдебиеттану ғылымдарының 

негізгі теориялық ережелерін, әдістемелік қағидаттары 

мен категорияларын біледі. 

Education: - Collection of knowledge on actual problems of 

theory of language and literature, formation and 

development of linguistics science, as well as methods of 

linguistic analysis. 

- To understand the complex problems of general 

methodological nature that form the linguistic thinking, such 

as the meaning of language, the semiological nature of 



 

language and language components, language development 

and communicative language, language-communication, 

language and society, language and other communicative 

tools. ability to comprehend theoretical knowledge based on 

the problems, to be able to critically analyze scientific ideas 

and to analyze concepts and theories 

Theoretical and practical issues, acquaintance with the 

creativity of poets and writers who came to the Kazakh 

literature during the years, novelty of novelty of each poet 

and writer to the Kazakh literature, writing skills, tradition 

and innovation, the level of development of Kazakh literature 

from 1920 to present, , the content of the novel, the theme 

and idea of prose, poetry, drama, artistic level, writing skills 

of poets and writers, creative way, outlook, self a novelty, a 

place in Kazakh literature, an oral and written word of mouth, 

aesthetic ideals and tastes of the writer. 

Profession: - Formation of a reliable attitude towards the 

history of the Kazakh language, the language of the tribal 

languages, the formation of the national language - the 

relationship between the history of the native Turkic 

languages; 

Value components: 

Students will be able to get acquainted with the study and 

development of Turkic languages; the basic problems of 

Turkology and its modern problems. This course is intended 

to provide the audience with information about the languages 

and languages of the Turkic people, about the identity and 

the formation of major languages (or language groups); 

Competence: - to apply methods of social and human 

sciences in professional activities; 



 

- ability to communicate in the native language verbally and 

in writing; 

- Knows the basic theoretical rules, methodological 

principles and categories of linguistic and literary science. 

3.3 Образовательная траектория: 

Қоғамдық-әлеуметтік саладағы қазақ тілі мен әдебиеті 

Казахский язык и литература в общественно-социальной сфере 

Kazakh language and literature in the public and social sphere 

Әдебиет тарихы 

История литературы 

literary history 

 

Білімі: Түркі халықтарына ортақ әдеби мұралар, оның 

әрқилы нұсқалары, сақталуы мен зерттелу тарихымен 

танысады. Көркем мұраларды талдайды, тұжырым 

жасайды; Жыраудың образ жасаудағы қолданған 

көркемдік элементтерін талдау жасауға үйренеді; 

Білігі: - Түркі халықтарына ортақ әдеби мұраларды 

салыстыру, талдау мүмкіндігін игереді. Әдеби мұраларды 

талдау, салыстыру дағдысына ие болады; Әдебиетке сол кезең 

уақытымен үндесе отырып, баға беруге дағдыланады; 

Құндылық құраушылары: 

– Ежелгі дәуір әдебиетінің ауыз әдебиетімен, қазіргі 

дәуір әдебиетімен байланысын игереді. Тарих пен 

әдебиет сабақтастығы, әдебиеттегі тарихи шындық 

жайлы мол мәлімет алады. 

Құзыреттілігі: - Ойлау қабілеті қалыптасқан, 

ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып 

және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті; 

- Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды 

философиялық мәселелерді сараптай білуге қабілетті  

–  Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде 

сөздерді айқын және нақты логикалық дұрыс жеткізе 

алатын 

– Компьютерді ақпаратты басқару құралы ретінде 

пайдалану дағдысы бар, ақпаратты жинау, өңдеу және 
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сақтай білудің негізгі әдіс-тәсілдерін білетін және 

әлемдік компьютер желілеріндегі ақпаратпен жұмыс 

істеуге қабілетті; - Кәсіби этика принципін сақтауға және 

өз кәсібінің жоғарғы әлеуметтік маңызын түсінуге 

қабілетті 

- Қазіргі өркениеттің дамуы және сақталуы үшін 

гуманистік құндылықтарды игере білуі. 

- Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, 

сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің 

жолын таңдай білуге қабілетті; 

- Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды 

философиялық мәселелерді сараптай білуге қабілетті; 

- Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде 

сөздерді айқын және нақты логикалық дұрыс жеткізе 

алатын; 

-  Сөйлесе білуден төмен емес деңгейде бір шет тілін 

меңгерген; 

- Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму 

деңгейін бағалау және диагностика жасауға қабілетті 

және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты нәтижелер 

негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы 

әлеуметтік маңызын түсінуге қабілетті 

– Мемлекеттің әрбір азаматы үшін білім және тәрбиенің 

маңыздылығын түсіндіре білуі керек 

Education: Familiarization with Turkic peoples with their 

common heritage, its various variants, preservation and 

history of research. Analyzes artistic heritage, makes 

conclusions; Learns to analyze the artistic elements used in 

drawing the jute; 

Profession: - Studying the possibility of comparing and 

analyzing the common heritage of the Turkic peoples. The 



 

ability to analyze and compare literary heritage; Literature is 

accustomed to evaluating the same period of time; 

Value components: 

- Knowledge of the literature of the ancient period literature, 

contemporary literature. The continuity of history and 

literature provides a wealth of information about the 

historical reality in literature. 

Competence: - ability to think, analyze, analyze, set goals 

and choose how to achieve it; 

- able to analyze world-view, social and personal 

philosophical issues 

- In written and spoken language of the state language can be 

used correctly and clearly logically 

- Able to use the computer as a tool for information 

management, know the basic methods of collecting, 

processing and storing information and capable of working 

with information on the world's computer networks; - Ability 

to comply with the principle of professional ethics and to 

understand the high social significance of their profession 

- Knowledge of humanistic values for the development and 

preservation of modern civilization. 

- Ability to think, analyze, analyze, set goals and choose how 

to achieve it; 

- able to analyze world-view, social and personal 

philosophical issues; 

- can communicate in written and oral form in the official 

language in a clear and clear logic; 

- Knowledge of one foreign language at a level not less than 

speaking ability; 

- able to assess and diagnose the needs and achievements of 

a person, the level of development and ability to self-



 

development on the basis of conditional results in his / her 

professional activities 

- Ability to comply with the principle of professional ethics 

and to understand the high social significance of their 

profession 

- Every citizen of the state should be able to explain the 

importance of education and upbringing 

Тіл білімінің тарихы  

История языкознания 

The history of 

linguistics 

Білімі: – тілдің қызметін, өмір сүру формаларын, сөздің 

айтылуы мен жазылуын, дыбыс, әріп, фонема туралы 

түсінік қалыптастыру; үндестік заңы туралы, 

орфография туралы түсінік, олардың ерекшелігін 

айқындай білуі қажет; тіл білімі саласында кәсіби 

біліктілігін дамыту, берілген ақпаратқа талдау жасай 

алу; 

Білігі: – лексикология ғылымының өзекті мәселелері, алған 

білімдерін практикада қолдана білу, фонетикалық талдау 

жасай алу, теориялық еңбектерге сүйене отырып, өзіндік пікір 

айта білу; 

Құндылық құраушылары: – студенттер лексикология 

саласының зерттелуі мен дамуы, қалыптасуын, дыбыс, әріп, 

фонема, дыбыстардың сипаттамасын, дыбыстар тіркесімі, 

орфография, олардың ерекшелігін айқындай білуі қажет; 

Құзыреттілігі: – Ойлау қабілеті қалыптасқан, 

ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып 

және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті; 

Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды 

философиялық мәселелерді сараптай білуге қабілетті; 

–  Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде 

сөздерді айқын және нақты логикалық дұрыс жеткізе 

алатын 

– Компьютерді ақпаратты басқару құралы ретінде 

пайдалану дағдысы бар, ақпаратты жинау, өңдеу және 

сақтай білудің негізгі әдіс-тәсілдерін білетін және 
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әлемдік компьютер желілеріндегі ақпаратпен жұмыс 

істеуге қабілетті; 

–Кәсіби қызметті мақсаттар мен міндеттерді анықтай 

білу және өзгермелі жағдайларда алға қойған 

міндеттерді шеше білу 

- Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму 

деңгейін бағалау және диагностика жасауға қабілетті 

және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты нәтижелер 

негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы 

әлеуметтік маңызын түсінуге қабілетті. 

- Ақпарат желілерінен болашақ мамандығына қатысты 

ақпараттармен жұмыс істеу қабілеті 

– Лингвистика және әдебиеттану салаларындағы 

талдаудың негізгі әдістерін меңгеру; 

-  Кәсіби сала бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын іске 

асыруға қабілетті. 

Education: - Formation of language, lifestyle, vocabulary 

and writing, audio, letter, phoneme; understand the law of 

conscience, the concept of orthography, their specificity; 

develop professional skills in linguistics, analyze 

information provided; 

Profession: - actual problems of lexicology science, ability 

to apply knowledge acquired in practice, to make phonetic 

analysis, to express their own opinions based on theoretical 

works; 

The components of the value: - Students should be able to 

define and develop lexicology, to define sound, letter, 

phoneme, description of sounds, combination of sounds, 

spelling, peculiarities; 



 

Competence: - ability to think, analyze, analyze, set goals 

and choose how to achieve it; Able to analyze world-view, 

social and personal philosophical issues; 

- In written and spoken language of the state language can be 

used correctly and clearly logically 

- Able to use the computer as a tool for information 

management, know the basic methods of collecting, 

processing and storing information and capable of working 

with information on the world's computer networks; 

- To be able to define goals and objectives of professional 

activity and to solve problems in changing situations 

- able to assess and diagnose the needs and achievements of 

a person, the level of development and ability to self-

development on the basis of conditional results in his / her 

professional activities 

- Ability to comply with the principle of professional ethics 

and to understand the high social significance of their 

profession. 

- Ability to communicate with information about the future 

profession 

- mastering the basic methods of analysis in the field of 

linguistics and literature; 

- able to carry out research work in the field of 

professionalism. 

Қазақ 

әдебиетініңтарихы 

История казахской 

литературы 

The history of Kazakh 

literature 

Білімі: Абайтану ғылымының қалыптасу, даму тарихын 

меңгеріп, әдебиет пен сынның тарихын зерттеу үшін қажетті 

біліммен қаруландыру. Өзіне терең ойлылық дарытып, 

поэзияны сүюге құштарлық танытып, эстетикалық талғам 

қалыптастыра білу. 

Әр елдің әдебиетін оқыту барысында сол аталған халықтың 

тарихы, эстетикалық таным-талғамдарын, құндылықтарын 
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байқап, әдебиеттің даму процестеріне назар аудару. Сонымен 

қатар шығармалардың қыр-сырына үңілу, көркем 

туындыларды эстетикалық тұрғыдан қарауды білу.  Қазақ 

әдебиетінің қалыптасу, даму, тарихы, зерттелуі, әдеби 

байланыс, әдебиеттегі дәстүр мен жаңашылдық, балаларға 

арналған мерзімді басылымдар, бүгінгі таңда әдебиеттану 

саласының өзекті мәселелері, қазіргі кезеңдегі балалар 

әдебиетінің дамуы, балалар әдебиетін жасаушылар туралы. 

18-19 ғасырлар ақын- жырауларының шығармаларындағы 

дәстүр жалғастығы, шығармашылық табиғи байланыстар. 20 

ғасырдағы қазақ әдебиеті дамуының мазмұнындағы реализм, 

романтизм көркемдік әдістерінің көріністері. Жаңа жазба 

әдебиет мазмұнындағы лирикалық, сатиралық өлең, поэма, 

проза / әңгіме, очерк, ғылыми-көсемсөздік мақала/ 

жанрларының, философиялық трактат, аудармалық және 

назиралық шығармалардың қалыптасуы, дамуы туралы білуі 

тиіс. 

Білігі: Абай өмір сүрген ортаны, заман көрінісін, 

қоғамдық жағдайды білу; Ақынның өлеңдері мен 

қарасөздеріндегі тереңдікті түсіну; Абайтану 

ғылымының тууы мен қалыптасу, даму тарихын 

меңгеру. 18-19 ғасырлар ақын- жырауларының 

шығармаларындағы дәстүр жалғастығы, 

шығармашылық табиғи байланыстар және 19 ғасырдағы 

қазақ әдебиеті дамуының мазмұнындағы реализм, 

романтизм көркемдік әдістерінің көріністерін танып 

білу. 

«Абайтану» курсы студенттердің осы пәнді игеру 

барысында алған білімдерін одан ары қарай тереңдете 

түсуге, Абай өлеңдерінің, қарасөздерінің, 

поэмаларының және көркем аудармаларының ішкі 

табиғатына талдау жасауға дағдыландыру. 

Құзыреттілігі: – Ойлау қабілеті қалыптасқан, 

ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып 

және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті; 
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Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды 

философиялық мәселелерді сараптай білуге қабілетті; 

–  Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде 

сөздерді айқын және нақты логикалық дұрыс жеткізе 

алатын 

– Компьютерді ақпаратты басқару құралы ретінде 

пайдалану дағдысы бар, ақпаратты жинау, өңдеу және 

сақтай білудің негізгі әдіс-тәсілдерін білетін және 

әлемдік компьютер желілеріндегі ақпаратпен жұмыс 

істеуге қабілетті; 

–Кәсіби қызметті мақсаттар мен міндеттерді анықтай 

білу және өзгермелі жағдайларда алға қойған 

міндеттерді шеше білу 

- Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму 

деңгейін бағалау және диагностика жасауға қабілетті 

және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты нәтижелер 

негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы 

әлеуметтік маңызын түсінуге қабілетті. 

- Ақпарат желілерінен болашақ мамандығына қатысты 

ақпараттармен жұмыс істеу қабілеті 

– Лингвистика және әдебиеттану салаларындағы 

талдаудың негізгі әдістерін меңгеру; 

-  Кәсіби сала бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын іске 

асыруға қабілетті. 

Education: Arming the history of development and 

development of Abai science and providing the necessary 

knowledge to study history of literature and criticism. Being 

passionate about self-esteem and aesthetic tastes. 

While studying the literature of each country, it is important 

to note the history, aesthetics, tastes and values of the 

mentioned people and to draw attention to the processes of 



 

literature development. It is also important to explore the 

works of art, to aesthetically look at the works of art. History, 

development, history, research, literary communication, 

literary tradition and novelty, periodicals for children, actual 

problems of literary criticism, development of children's 

literature at the present stage, children's literature creators. 

The continuity of traditions in the 18th-19th century poetry 

works, creative natural ties. Realism of the content of the 

development of the Kazakh literature of the 20th century and 

the artistic methods of romanticism. The new record should 

know about the lyric, satirical poem, poem, prose / essay, 

sketchbooks, essays / genres of genres, philosophical tracts, 

translation and prescriptions. 

Knowledge: Knowledge of Abai's environment, modernity, 

social conditions; Understand the poet's poetry and depth; 

Learning the history of the birth and development of Abai 

science. Continuity of traditions in the works of poets of 18-

19 centuries, creative natural relations and realism of the 

content of the development of the Kazakh literature of the 

19th century, the study of the artistic methods of 

romanticism. 

The course "Abai" teaches students to further deepen their 

knowledge acquired during the course of this discipline, to 

analyze the inner nature of Abai poems, poems, and literary 

translations. 

Competence: - ability to think, analyze, analyze, set goals 

and choose how to achieve it; Able to analyze world-view, 

social and personal philosophical issues; 

- In written and spoken language of the state language can be 

used correctly and clearly logically 



 

- Able to use the computer as a tool for information 

management, know the basic methods of collecting, 

processing and storing information and capable of working 

with information on the world's computer networks; 

- To be able to define goals and objectives of professional 

activity and to solve problems in changing situations 

- able to assess and diagnose the needs and achievements of 

a person, the level of development and ability to self-

development on the basis of conditional results in his / her 

professional activities 

- Ability to comply with the principle of professional ethics 

and to understand the high social significance of their 

profession. 

- Ability to communicate with information about the future 

profession 

- mastering the basic methods of analysis in the field of 

linguistics and literature; 

- able to carry out research work in the field of 

professionalism. 

Лингвистика 

теориясы  

Теория лингвистики 

Theory of linguistics 

Білімі: Қазіргі қазақ тіл мәдениеті мен стилистиканың 

жүйесіндегі маңызды мәселелерді ғылыми тұрғыдан 

зерттеу ісімен, оқытудың жаңа технологиясын меңгертуге 

көңіл бөлінеді; тіл ярустарының стилистикасының 

қызметі меңгертіледі; іс қағаздарының, ғылыми еңбектер 

және баспасөз бетіндегі материалдарға тілдік тұрғыдан 

талдау жасап, әр стильге материалдар жазуға 

дағдыланады. 

Білігі: Грамматиканың  өзекті саласы морфологиядан  

сөз таптары мен сөз тұлғаларын, олардын  жасалу жолы 

мен амал- тәсілдерін  білуі керек. Тіл білімінің өзекті 

саласы  синтаксистен  сөз тіркесі синтаксисі, сөйлем 
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синтаксисі, жай сөйлем мен  құрмалас сөйлем  

синтаксисін, сөздердің байланысу тәсілдері, түрлері, сөз 

тіркесі, оның түрлері, сөйлем, сөйлем мүшесі, жай 

сөйлемнің құрамы мен түрлері сарланады. Құрмалас 

сөйлемнің ерекшелігі, салалас пен сабақтастың түрлері, 

аралас құрмаластың түрі мен ерекшеліктері кеңінен 

оқып білуі тиіс. Қазақ тіліндегі туынды сөздердің жасалу 

жолдары және тәсілдерімен, олардың жасалу барысында 

орындалатын негізгі заңдылықтармен, түбір және 

қосымша морфема, жұрнақтар ұғымдарымен, түбірлес 

сөздердің мағыналық даму сипатымен, жеке сөз 

таптарының сөзжасамдық ерекшеліктерімен терең, жан-

жақты таныстыру мақсат етіледі. 

Құзыреттілігі: Мәтіндегі фонетикалық немесе 

грамматикалық қателерді болдырмаудың жолдарын 

көрсете білуге үйрету, ауызша және жазбаша 

жұмыстарды орындау үстінде шәкірттердің тіл 

тазалығын, анықтығын, дәлдігін сақтап, әр сөз, сөйлемді 

өз орынмен жұмсап, қазақ тіл мәдениетін көтеруді үлес 

қосуды мақсатқа алады. 

Education: Special attention is paid to scientific research of 

the most important problems in the modern Kazakh language 

culture and stylistics, the development of new teaching 

technologies; the function of language stylistics is learned; 

analyze language materials, scientific papers and materials 

on the media and language skills for each style. 

Knowledge: The main area of grammar is knowledge of 

morphology and speech, their way of thinking and their 

methods. The key areas of linguistics are syntax, word 

syntax, syntax of sentences, simple sentences and compound 

syntax, methods of communication, types, phrases, their 
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types, sentences, sentences, composition and types of 

sentences. The distinctive feature of the phrase is that it 

should be able to read more about the types and types of 

relationships, the type and the peculiarities of the mixed race. 

The aim of the course is to provide a deep, comprehensive 

presentation of the ways and means of derivative words in 

the Kazakh language, the basic laws that are being executed, 

the concept of root and additional morphemes, suffixes, the 

meaningful nature of the related words, word-for-word 

peculiarities of individual speech. 

Competence: To teach the students how to avoid phonetic 

or grammatical errors in the text, to perform oral and written 

works, to preserve the purity, accuracy, accuracy of the 

pupils, and to contribute to the development of the Kazakh 

language culture. 

Қазақ 

лингвистикасының 

тарихы История 

казахской 

лингвистики 

The history of Kazakh 

linguistics 

Білімі: Филолог-студенттердің жалпы лингвистикалық 

дайындығын тереңдету, тіл теориясының өзекті 

мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, тіл білімі 

ғылымының қалыптасуы және дамуын, сонымен қатар 

лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгерту. Тіл 

теориясының өзекті мәселелері бойынша білімдерін 

жинақтау, тіл білімі ғылымының қалыпттасу және 

дамуын, сонымен қатар лингвистикалық талдаудың 

әдістерін меңгеру. 

- Лингвистикалық ойлау қабілетін қалыптастыратын 

жалпы методологиялық сипаттағы күрделі мәселелерді 

түсінуге, яғни тілдің мәні, тілдің және тіл бөлшектерінің  

семиологиялық  табиғаты, тілдің дамуы мен тілдің 

коммуникативтік қызметі, тіл- ойлау- ақиқат, тіл женә 
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қоғам,  тіл және басқа коммуникативтік құралдар және 

т.б. мәселелерге негізделген және қалыптасқан 

теориялық білімдерін жинақтай білу, ғылыми идеяларға 

сын көзбен қарап дәлелдей алу және концепция лар мен 

теорияларды талдау 

Білігі: -  Студенттер бойына қазақ тілінің тарихы, оның 

тайпалық тілдерден халық тілі, одан ұлт тілі боып қалыптасуы 

– туыс түркі тілдерінің тарихымен тікелей байланыстылығы 

жайлы сенімді көзқарас қалыптастыру; 

Құндылық құраушылары: 

Студенттер түркі тілдерінің зерттелуі мен дамуы, 

қалыптасуы жайынан түсінік алады; түркологияның 

негізгі проблемалары және оның қазіргі міндеттерімен 

танысады. Бұл курсты тыңдаушылар түркі тобына 

қандай халықтар мен тілдер жататыны, ондағы ірі 

тілдердің (не тілдік топтардың) өзіндік ерекшеліктері 

мен қалыптасуы жөнінде мағлұмат алуға тиісті; 

Құзыреттілігі: - Кәсіби қызмет түрлерінде әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдардың әдістерін қолдана білу; 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас 

жасауға қабілеттілігі; 

– Лингвистикалық және  әдебиеттану ғылымдарының 

негізгі теориялық ережелерін, әдістемелік қағидаттары 

мен категорияларын біледі. Тіл білімінің теориялық 

және практикалық жақтары. Жалпы және жеке тіл 

білімінің зерттелу арақатынастарын айқындау. Жалпы 

тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысын, тілді 

зерттеудегі озық әдіс - тәсілдірді меңгерту. Тіл дамуына 

өз әсерін тигізген ХІХ ғ. көптеген лингвистикалық 

ағымдар мен мектептердің көрнекті өнімдерін  атап, 

бағыт – бағдармен таныстыру. 
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Education: The philologist is deepening of the general 

linguistic readiness of students, accumulation of knowledge 

on topical issues of language theory, formation and 

development of linguistics science, as well as methods of 

linguistic analysis. Collection of knowledge on topical issues 

of language theory, development of linguistic science's 

formation and development, as well as linguistic analysis. 

- To understand the complex problems of general 

methodological nature that form the linguistic thinking, such 

as the meaning of language, the semiological nature of 

language and language components, language development 

and communicative language, language-communication, 

language and society, language and other communicative 

tools. ability to comprehend theoretical knowledge based on 

the problems, to be able to critically analyze scientific ideas 

and to analyze concepts and theories 

Profession: - Formation of a reliable attitude towards the 

history of the Kazakh language, the language of the tribal 

languages, the formation of the national language - the 

relationship between the history of the native Turkic 

languages; 

Value components: 

Students will be able to get acquainted with the study and 

development of Turkic languages; the basic problems of 

Turkology and its modern problems. This course is intended 

to provide the audience with information about the languages 

and languages of the Turkic people, about the identity and 

the formation of major languages (or language groups); 

Competence: - to apply methods of social and human 

sciences in professional activities; 



 

- ability to communicate in the native language verbally and 

in writing; 

- Knows the basic theoretical rules, methodological 

principles and categories of linguistic and literary science. 

Theoretical and practical aspects of linguistics. 

Determination of research relationships in general and 

individual linguistics. Knowledge of general linguistic 

communication with other sciences, the advanced method of 

language research. The influence of language development 

in the XIX century. a wide range of linguistic trends and 

prominent products of the school, with a tour guide. 

Сөз өнерінің 

шығармашылық, 

психологиялық 

негіздері 

Психолоические, 

творческие основы 

словесного искусства 

Psihologicheskie, 

creative foundations of 

verbal art 

Білімі: - тіл мен әдебиет теориясының өзекті мәселелері 

бойынша білімдерін жинақтау, тіл білімі ғылымының 

қалыпттасу және дамуын, сонымен қатар 

лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгеру. - 

Лингвистикалық ойлау қабілетін қалыптастыратын 

жалпы методологиялық сипаттағы күрделі мәселелерді 

түсінуге, яғни тілдің мәні, тілдің және тіл бөлшектерінің  

семиологиялық  табиғаты, тілдің дамуы мен тілдің 

коммуникативтік қызметі, тіл- ойлау- ақиқат, тіл женә 

қоғам,  тіл және басқа коммуникативтік құралдар және 

т.б. мәселелерге негізделген және қалыптасқан 

теориялық білімдерін жинақтай білу, ғылыми идеяларға 

сын көзбен қарап дәлелдей алу және концепция лар мен 

теорияларды талдау 

Түркі тілдерінң тарихын, тілін, этнографиясын т.б. білу, 

түркологтардың зерттеулерін меңгеру; 

Білігі: - Студенттер бойына қазақ тілінің тарихы, оның 

тайпалық тілдерден халық тілі, одан ұлт тілі боып қалыптасуы 

– туыс түркі тілдерінің тарихымен тікелей байланыстылығы 

жайлы сенімді көзқарас қалыптастыру; 

Құндылық құраушылары: 
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Студенттер түркі тілдерінің зерттелуі мен дамуы, 

қалыптасуы жайынан түсінік алады; түркологияның 

негізгі проблемалары және оның қазіргі міндеттерімен 

танысады. Бұл курсты тыңдаушылар түркі тобына 

қандай халықтар мен тілдер жататыны, ондағы ірі 

тілдердің (не тілдік топтардың) өзіндік ерекшеліктері 

мен қалыптасуы жөнінде мағлұмат алуға тиісті; 

Құзыреттілігі: - Кәсіби қызмет түрлерінде әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдардың әдістерін қолдана білу; 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас 

жасауға қабілеттілігі; 

– Лингвистикалық және  әдебиеттану ғылымдарының 

негізгі теориялық ережелерін, әдістемелік қағидаттары 

мен категорияларын біледі. 

Education: - Collection of knowledge on actual problems of 

theory of language and literature, formation and 

development of linguistics science, as well as methods of 

linguistic analysis. - To understand the complex problems of 

general methodological nature that form the linguistic 

thinking, such as the meaning of language, the semiological 

nature of language and language components, language 

development and communicative language, language-

communication, language and society, language and other 

communicative tools. ability to comprehend theoretical 

knowledge based on the problems, to be able to critically 

analyze scientific ideas and to analyze concepts and theories 

History, language, ethnography of Turkic languages. 

knowing, studying Turkologist's researches; 

Profession: - Formation of a reliable attitude towards the 

history of the Kazakh language, the language of the tribal 

languages, the formation of the national language - the 



 

relationship between the history of the native Turkic 

languages; 

Value components: 

Students will be able to get acquainted with the study and 

development of Turkic languages; the basic problems of 

Turkology and its modern problems. This course is intended 

to provide the audience with information about the languages 

and languages of the Turkic people, about the identity and 

the formation of major languages (or language groups); 

Competence: - to apply methods of social and human 

sciences in professional activities; 

- ability to communicate in the native language verbally and 

in writing; 

- Knows the basic theoretical rules, methodological 

principles and categories of linguistic and literary science. 

Қазіргі әдебиет және 

аударма Современная 

литература и перевод 

Modern literature and 

translation 

Білімі: Филолог-студенттердің жалпы лингвистикалық 

дайындығын тереңдету, тіл теориясының өзекті 

мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, тіл білімі 

ғылымының қалыптасуы және дамуын, сонымен қатар 

лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгерту. Тіл 

теориясының өзекті мәселелері бойынша білімдерін 

жинақтау, тіл білімі ғылымының қалыпттасу және 

дамуын, сонымен қатар лингвистикалық талдаудың 

әдістерін меңгеру. 

- Лингвистикалық ойлау қабілетін қалыптастыратын 

жалпы методологиялық сипаттағы күрделі мәселелерді 

түсінуге, яғни тілдің мәні, тілдің және тіл бөлшектерінің  

семиологиялық  табиғаты, тілдің дамуы мен тілдің 

коммуникативтік қызметі, тіл- ойлау- ақиқат, тіл женә 

қоғам,  тіл және басқа коммуникативтік құралдар және 

т.б. мәселелерге негізделген және қалыптасқан 

7 12 6 

ShAT-

3217 

Шетел 

әдебиетінің 

тарихы 

История 

зарубежной 

литературы 

History of 

foreign literature 

БД 

ВS 

 

С 

К

В 

S

С 

4 э ТҚ

5, 

АҚ

4 

 

6 

SL-3218 

Қазіргі әдеби 

процесс (1920-

2000 жж.) 

Современный 

литературный 

процесс (1920-

2000 гг.) 

БД 

ВS 

 

С 

К

В 

S

С 

3 э АҚ

1, 

АҚ

2 

 



 

теориялық білімдерін жинақтай білу, ғылыми идеяларға 

сын көзбен қарап дәлелдей алу және концепция лар мен 

теорияларды талдау. Түркі тілдерінң тарихын, тілін, 

этнографиясын т.б. білу, түркологтардың зерттеулерін 

меңгеру; 

Антика әдебиеті, Ежелгі Греция мифтері мен аңыздары, 

Эсхил, Софокл, Эврипид – ұлы Грек трагиктері, Рим 

ақындары, Орта ғасырдың әдебиеті, Данте Алигьерн 

шығармашылығы, Ренессанс дәуірі, 14-16 ғғ. ағылшын 

әдебиеті, У.Шекспир – ұлы драматург,  Испан әдебиеті, 

М.Сервантес шығармашылығы, «Дон Кихот», ағартушылық 

дәуір, Джонотан Свифт шығармашылығы, Даниель Дефо 

шығармашылығы, Француз әдебиетіне шолу, Герман әдебиеті, 

ХІХ ғ. әдебиетіндегі романтизм, ағылшын романтизмі, 

Д.Г.Байрон шығармашылығы, француз романтизмі, В.Гюго 

шығармашылығы, АҚШ романтизмі,  реализм, сыншыл 

реализм, француз әдебиетіндегі реализмді меңгерту. 

Білігі: -  Студенттер бойына қазақ 

тілінің тарихы, оның тайпалық тілдерден халық тілі, одан ұлт 

тілі боып қалыптасуы – туыс түркі тілдерінің тарихымен 

тікелей байланыстылығы жайлы сенімді көзқарас 

қалыптастыру; 

Құндылық құраушылары: 

Студенттер түркі тілдерінің зерттелуі мен дамуы, 

қалыптасуы жайынан түсінік алады; түркологияның 

негізгі проблемалары және оның қазіргі міндеттерімен 

танысады. Бұл курсты тыңдаушылар түркі тобына 

қандай халықтар мен тілдер жататыны, ондағы ірі 

тілдердің (не тілдік топтардың) өзіндік ерекшеліктері 

мен қалыптасуы жөнінде мағлұмат алуға тиісті; 

Шетел әдебиетінің туындыларына талдау жасаудың 

ғылыми принциптерін игерту, әдеби шығарманың 

мазмұны мен пішіні арақатынасының сырын ұғындыру,  

шетел әдебиетін құрайтын ұғымдармен, 

категориялармен таныстырып, әдеби даму процесі, оның 

Modern literary 

process (1920-

2000 yy.) 



 

заңдылықтары, көркемдік тәжірибе дәстүрі мен 

жаңашылдық мәселелерін көркемдік тұрғыда қабылдай 

білуге дағдыландыру. 

Құзыреттілігі: - Кәсіби қызмет түрлерінде әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдардың әдістерін қолдана білу; 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас 

жасауға қабілеттілігі; 

– Лингвистикалық және  әдебиеттану ғылымдарының 

негізгі теориялық ережелерін, әдістемелік қағидаттары 

мен категорияларын біледі. Тіл білімінің теориялық 

және практикалық жақтары. Жалпы және жеке тіл 

білімінің зерттелу арақатынастарын айқындау. Жалпы 

тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысын, тілді 

зерттеудегі озық әдіс - тәсілдірді меңгерту. Тіл дамуына 

өз әсерін тигізген ХІХ ғ. көптеген лингвистикалық 

ағымдар мен мектептердің көрнекті өнімдерін  атап, 

бағыт – бағдармен таныстыру. 

Education: The philologist is deepening of the general 

linguistic readiness of students, accumulation of knowledge 

on topical issues of language theory, formation and 

development of linguistics science, as well as methods of 

linguistic analysis. Collection of knowledge on topical issues 

of language theory, development of linguistic science's 

formation and development, as well as linguistic analysis. 

- To understand the complex problems of general 

methodological nature that form the linguistic thinking, such 

as the meaning of language, the semiological nature of 

language and language components, language development 

and communicative language, language-communication, 

language and society, language and other communicative 

tools. ability to comprehend theoretical knowledge based on 



 

the problems, to be able to critically analyze scientific ideas 

and to analyze concepts and theories. History, language, 

ethnography of Turkic languages. knowing, studying 

Turkologist's researches; 

Antique literature, Myths and myths of Ancient Greece, 

Eschil, Sophocles, Hebrew - great Greek trailers, Roman 

poets, Medieval literature, Dante Alligier's work, 

Renaissance era, 14-16th centuries. English literature, U. 

Shakespeare - great playwright, Spanish literature, 

M.Servantes creativity, Don Quixote, educational era, 

creativity of Jonotan Swift, creativity of Daniel Defoe, 

French literature review, German literature, XIXth century. 

romanticism in the literature, English romanticism, creativity 

of DG Bairon, French romanticism, creativity of V. Gyugo, 

romanticism in the US, realism, critique of realism, realism 

in French literature. 

Profession: - Formation of a reliable attitude towards the 

history of the Kazakh language, the language of the tribal 

languages, the formation of the national language - the 

relationship between the history of the native Turkic 

languages; 

Value components: 

Students will be able to get acquainted with the study and 

development of Turkic languages; the basic problems of 

Turkology and its modern problems. This course is intended 

to provide the audience with information about the languages 

and languages of the Turkic people, about the identity and 

the formation of major languages (or language groups); 

To master the scientific principles of analysis of works of 

foreign literature, to acquaint students with the concepts of 

the content and the form of literary works, to familiarize 



 

them with the concepts and categories constituting foreign 

literature, to teach the artistic process of the literary 

development process, its regularities, artistic traditions and 

innovation issues. 

Competence: - to apply methods of social and human 

sciences in professional activities; 

- ability to communicate in the native language verbally and 

in writing; 

- Knows the basic theoretical rules, methodological 

principles and categories of linguistic and literary science. 

Theoretical and practical aspects of linguistics. 

Determination of research relationships in general and 

individual linguistics. Knowledge of general linguistic 

communication with other sciences, the advanced method of 

language research. The influence of language development 

in the XIX century. a wide range of linguistic trends and 

prominent products of the school, with a tour guide. 

Рухани-адамгершілік 

Духовно-

нравственный 

Moral 

Білімі: дінтану ғылымының теориялық негіздерімен, 

әлемнің негізгі діни бейнесімен, құндылықтар 

жүйесімен, әлемдік діндердің этикалық нормалары және 

олардың қоғамның, соның ішінде Қазақстанның да 

дамуы мен жетілуіне маңызын; - Қазақстандағы 

конфессия аралық келісімнің қағидаларын; - 

өлкетанудың теориялық негіздері, оның ғылыми 

қағидалары мен әртүрлі бағыттары, туған өлкені 

зерттеудің басты объектілері мен көздері, заманауи 

өлкетанушылық қозғалыс пен оның формалары, соның 

негізінде Қазақстанның  жан-жақты өлкетанушылық 

сипаттамаларын. Зерттеп отырған саладағы алдыңғы 

қатарлы білім элементтерін қоса  алғанда, сол сала 
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бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу. Осы білімі 

мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу.  

Білігі: күнделікті өмірдегі және кәсіби қызметтегі нақты 

жағдайды түсінуге дінтанушылық тұрғыдан қарау; 

заманауи қоғамның діни өміріне қатысты сұрақтарды өз 

бетімен және ұжымдық зерделеу. Әртүрлі көздерден 

алынған дін туралы ақпаратты талдау дағдыларына ие 

болуы қажет. Дәйектемелер құрастыру және зерттеп 

отырған саласындағы мәселелерді шешуге дағдылану. 

Құзыреттілігі: Дүниетанымдық құзіреттілік. Кәсіби 

қызмет түрлерінде әлеуметтік-гуманитарлық 

ғылымдардың әдістерін қолдана білу; 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас 

жасауға қабілеттілігі; 

Education: the theoretical foundations of religious science, 

the main religious image of the world, the system of values, 

the ethical standards of world religions and their importance 

to the development and perfection of society, including 

Kazakhstan; - the principles of inter-confessional agreement 

in Kazakhstan; - Theoretical bases of local lore, its scientific 

principles and different directions, main objects and sources 

of research of the native land, modern local history and its 

forms, on the basis of which Kazakhstan is comprehensive 

multidimensional characteristics. Being able to demonstrate 

knowledge and understanding in that area, including the 

elements of advanced education in the area. Able to use this 

knowledge and understanding in the professional level. 

Profession: a religious view of understanding the real 

situation in everyday life and professional activities; Self-

study and collective study of issues related to the religious 

life of modern society. It needs to have the skills to analyze 



 

religious information from a variety of sources. To develop 

the arguments and to be able to solve problems in the studied 

area. 

Competence: world-view competence. Ability to use social-

human sciences in professional activities; 

- ability to communicate in the native language verbally and 

in writing; 

Іс-тәжірибе модулдер 

Модули практик (МП) 

Modules of practices (MP) 

Диплом 

алдындағы 

Преддипломная 

Pre-diploma 

білу және түсіну: зерттеу материалдарын жинау 

әдістерін, тәжірибелік және экспедициялық 

жұмыстарды өңдеу, дипломдық жұмыс тақырыбы 

бойынша практикалық материалдарды жалпылау, 

Компьютерлік желілер мен теллекоммуникациялық 

жүйелерді ұйымдастыру принциптерін, МЖМБС 

нормативтік-құқықтық құжаттарын, аспаптар мен 

қондырғыларды пайдалану ережелерін, болашақ 

мұғалімдік қызметінде жобалықжұмыстарды 

ұйымдастыруды. 

білімді қолдану және түсіну: зерттеу тақырыбы 

бойынша статистикалық мәліметтер мен практикалық 

материалдарды талдау, алынған нәтижелердің 

шынайылығын талдау, белгіленген талаптарға сәйкес 

зерттеу жұмысын (жобаны) ресімдеу, ақпаратты іздеу 

үшін инновацияны қолдану және өз білімдерінің 

нәтижелерін көрсете білу; болашақ мұғалімдік 

қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды 

пайдалану.  

пікір білдіру: зерттеу (жобалау) жұмыстары бойынша 

әлемнің қазіргі жаратылыстану жағдайы 
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туралызаңдылықтар, ұсыныстар, тұжырымдар, 

қорытындылар жасау. 

коммуникативтік дағдылар: ақпаратты алудың, 

сақтаудың, қайта өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері 

мен құралдарын пайдалануға, ақпаратты басқару құралы 

ретінде компьютермен жұмыс істеуге, әріптестермен 

өзарақызмет жасауға, білім алушылардың деңгейлік 

жәнеарнайы дайындығын анықтауға, олардың ғылыми 

зерттеужұмыстарын жүргізу; 

оқуға қабілеті: өзбетінше білім алуға дайын әрі 

қабілетті. 

знание и понимание: методов сбора, обработки 

экспериментальных и экспедиционных работ, 

обобщения практического материала по теме дипломной 

работы, принципов организации компьютерных сетей и 

теллекоммуникационных систем, нормативно-провавых 

документов ГОСО, правил эксплуатации приборов и 

установок, закрепление теоретических знаний, 

полученных во время аудиторных занятий и учебных 

практик, направленных на сбор и оформление 

выпускной квалификационной работы. 

применение знаний и понимания: анализа 

статистических данных и практического материала по 

теме исследования, анализа достоверности полученных 

результатов, оформления исследовательской работы 

(проекта) в соответствии с установленными 

требованиями, применение инноваций для поиска 

информации и умениепредставлять результаты своих 

знаний; использоватьнормативные правовые документы 

в своей будущейучительской деятельности. 

СК

2 
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3 
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выражение суждений: формулирование выводов, 

закономерностей, рекомендаций и предложений 

поисследовательской (проектной) работе. 

коммуникативные способности: готов использовать 

основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, работать с 

компьютером как средством управления информацией; 

взаимодействию с коллегами работе в коллективе; 

определению уровня фундаментальной и специальной 

подготовки студента, 

способности к учебе: демонстрация уровня развития 

логического, аналитического, абстрактного, 

критического мышления, способности к проведению 

научныхисследований, анализу и обобщению 

информации, полученных навыков по решению 

актуальных практических задач в конкретной области 

филологии, готовность и способность к 

самообразованию. 

knowledge and understanding: methods of 

collecting,processing experimental and expeditionary works, 

generalizingpractical material on the thesis, principles of 

organizingcomputer networks and telecommunication 

systems, regulatory documents of SESE, rules for operating 

instruments andinstallations, consolidating theoretical 

knowledge gained during classroom studies and educational 

practices aimed at thecollection and registration of final 

qualifying work. 

application of knowledge and understanding: analysis 

ofstatistical data and practical material on the topic of 

thegraduate study, analysis of the reliability of the results 

obtained,execution of the thesis work (project) in accordance 



 

with theestablished requirements,the use of innovation to 

find information and the ability topresent the results of their 

knowledge; in addition, an importantgoal of pre-diploma 

practice is to introduce the student in theworking 

environment in order to acquire the socially-

personalcompetencies necessary to work in the professional 

sphere andconsolidate key competencies, students acquire 

practical skills 

and professional experience in the profession being 

taught;readiness to use regulatory legal documents in their 

activities. expression of assessment: the formulation of 

conclusions,laws, recommendations and proposals on the 

topic of the thesis(on the modern natural science picture of 

the world ineducational and professional activities). 

communication abilities: ready to use the basic 

methods,methods and means of obtaining, storing, 

processinginformation, working with a computer as a means 

of managinginformation; interaction with colleagues and to 

work in a team;determining the level of fundamental and 

special training of astudent, his ability to conduct scientific 

research, analyze and summarize information, acquired skills 

in solving actualpractical problems in a specific area of 

biology.learning abilities: readiness and ability to self-

education. 

Оқу 

Учебная 

Teaching 

Білу және түсіну: педагогикалық, ғылыми-әдістемелік 

және ұйымдастырушылық-басқарушылық міндеттерді 

шешуге қажетті көлемде базалық пәндердің және жалпы 

теориялық пәндердің негіздерін білу; қазақ тілі мен 

әдебиетін оқыту процесін жобалау мен ұйымдастыруды 

реттейтін ҚР Білім беру саласындағы нормативтік және 

құқықтық құжаттарды (заңдар, тұжырымдамалар, 
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халықаралық келісімдер, стандарттар), оқу-нұсқаулы 

ққұжаттарды (оқу бағдарламалары, ҚМЖ, ОМЖ, 

хаттарды, ережелерді, басшылықтарды); 7-11 

сыныптарға арналған оқу бағдарламаларының мазмұны, 

құрылымы мен құрылу принциптерін және жаңартылған 

мазмұны бар 5-6 сыныптарға арналған қазақ тілі мен 

әдебиеті пәндерінің оқу бағдарламаларының 

жаңартылған мазмұны мен ерекшеліктері, құру 

принциптері, құрылымы, оқыту мақсатының жүйесі; ҚР 

қазіргі заман мектебіндегі тәрбие жұмысы; сабақтың оқу 

материалының қазақ тілі мен әдебиеті пәндері бойынша 

сыныптан тыс сабақтармен өзара байланысы; "e-

learning" электрондық оқыту жүйесінде оқу-

педагогикалық 

қызметті жүргізу»; жаңа стандарттар, жаңартылған 

мазмұн, жаңа тәсілдер, бағалаудың жаңа жүйесі – 

оқытудың критериалды, инновациялық технологиялары, 

пәндік оқытудағы үштілділік саясаты; оқытудың және 

тәрбиелеудің негізгі түрлері мен әдістері, 

технологиялары, оқытудың әртүрлі кезеңдеріндегі қазақ 

тілі мен әдебиеті пәнін оқытудың өзіндік ерекшеліктері 

негізінде ҚР жалпы білім беретін мектептерінде қазақ 

тілі мен әдебиетін оқыту процесін ұйымдастырудың 

теориялық және әдістемелік негіздерін білу; 

функционалдық, жаратылыстану-ғылыми сауаттылықты 

дамытуға, оқушылардың құзыретті тұлғаны белсенді 

тануға, ынтымақтастыққа және тәрбиелеуге уәждемесін 

арттыруға ықпал ететін зерттеу-жобалау дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталған тиімді технологиялармен 

әдістерді; оқытудың әрбір деңгейінде оқушылардың 

біліміне, біліміне, дағдыларына және құзыреттеріне 
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қойылатын қазіргі заманғы талаптарды, қазіргі заманғы 

сабақтың құрылымын және сабақта оқытудың 

жоспарланған мақсаттарына сәйкес бірлесіп мақсат қою, 

өзін-өзі бағалау және өзара бағалау әдістемесін білу.; 

оқушылардың оқу-танымдық қызметін ұйымдастыру 

кезінде критериалды бағалау жүйесін (диагностикалық, 

формативті және сумативті) және технологиясын; 

оқушылардың ойлау дағдыларын қалыптастыру үшін 

қолданылатын Блум таксономиясын біледі және 

меңгереді. 

Білім мен түсінуді қолдану: Қазақ тілі білім мен 

әдебиеттану ғылымдары, психологиялық-

педагогикалық пәндер саласында алған білімдерін 

оқушылардың жас және жеке ерекшеліктерін, нақты 

педагогикалық жағдайларда оқушы ұжымдарының 

әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін ескере 

отырып, педагогикалық, оқу-тәрбие және ғылыми- 

әдістемелік міндеттерді шешу кезінде қолдану; 

практикалық қызметтегі теориялық білім, қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні мұғалімінің оқу-тәрбие қызметін 

жоспарлау және жүзеге асыру; оқушылардың жас және 

жеке – типологиялық айырмашылықтарын, нақты 

педагогикалық жағдайларда оқушы ұжымдарының 

әлеуметтік – психологиялық ерекшеліктерін ескере 

отырып, педагогикалық, оқу-тәрбиелік және ғылыми-

әдістемелік міндеттерді шешуде қазақ тілі мен әдебиеті 

саласында алған білімді; қазақ тілі мен әдебиеті 

бойынша оқупроцесінің мазмұны мен 

ұйымдастырылуына қойылатын заманауи талаптар 

тұрғысынан өзіндік кәсіби іс-әрекеттерді жоспарлау; 

негізгі, орта мектеп деңгейінде қазақ тілі мен 



 

әдебиетінен білім берудің мақсаттарын дұрыс анықтау; 

формативті бағалау негізінде мақсат жүйесін және 

жоспарланған нәтижелерді ескере отырып ағымдағы 

оқу-ұйымдастыру құжаттамасын (қысқа мерзімді сабақ 

жоспарлары, дидактикалық, бақылау-өлшеу 

материалдары және т. б.) әзірлей білу; әрбір сабаққа 

оқыту мақсаттарын сауатты қоюды жүзеге асыру; 

сабақтың нақты мақсаттарын қалыптастыру, 

оқушылардың бірлескен іс-әрекетінің жалпы 

бағдарламасын белгілеу; нақты сабақтың мақсаты мен 

түріне сәйкес оқу материалын жоспарлау; сабақтың 

белгіленген жоспарын (сабақ жүйесін) іске асыру 

мақсатында өз қызметін және оқушылардың қызметін 

ұйымдастыру); тиімді құралдарды таңдау, 

коммуникация мен кері байланыс үшін қолайлы жағдай 

жасау, тиімді технологияларды, оқыту әдістері мен 

әдістемелік тәсілдерін қолдану; білім алушылардың 

жетістіктерін бағалаудың өлшемдері мен 

дескрипторларын, Блум таксономиясы негізінде 

оқушылардың жас және жеке ерекшеліктерін ескере 

отырып, саралауды және даралауды жүзеге асыру үшін 

әртүрлі деңгейлі тапсырмаларды әзірлеу; зерттеу, 

интегративті, құзыреттілік және іс-әрекет тәсілдерін 

пайдалана отырып, сабақтың әртүрлі түрлері мен 

түрлерін жобалау және жүргізе білу; сабақтың әр 

кезеңінде формативті бағалауды тиімді қолдана білу 

және оқушының әрі қарай білім алуы туралы шешім 

қабылдау үшін жиынтық бағалауды; қазақ тілі мен 

әдебиетін оқыту процесінде отансүйгіштікке тәрбиелеу, 

еліміздің тарихы мен дәстүрлерін құрметтеу сияқты 

негізгі міндеттерді жүзеге асыруға, әртүрлі білім беру 



 

мекемелерінде базалық және элективті курстардың оқу 

бағдарламаларын жүзеге асыруға қабілетті; әртүрлі 

білім беру мекемелерінде қазақ тілі мен әдебиеті 

бойынша базалық және элективті курстардың оқу 

бағдарламаларын жүзеге асыруға қабілетті.; оқу-тәрбие 

процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін білім беру 

ортасының, оның ішінде ақпараттық мүмкіндіктерін 

пайдалану зияткерлік, моральдық-адамгершілік, 

мәдени-әдеби, коммуникативтік,  ұйымдастырушылық-

басқарушылық дағдыларды дамытуға қабілетті; тәрбие 

жоспарлары мен бағдарламаларын жоспарлау, әзірлеу, 

мазмұнын таңдау, технологиялар жалпы білім беру 

мекемелерінде қазақ тілі курсын оқытуда педагогикалық 

қызмет негіздерін, шағын жинақталған мектеп 

жағдайында қосымша қазақ тілі мен әдебиеті әдістері, 

оқушылармен, педагогтармен және ата-аналармен өзара 

іс-қимыл жасау құралдарын практикалық пайдалануға 

дайын; оқу-тәрбие процесінің сапасын қамтамасыз етуге 

мүдделі ата-аналармен, әріптестерімен, әлеуметтік 

серіктестермен өзара іс-қимыл жасауға қосылуға 

қабілетті; денсаулық сақтау принциптерін іске асыру 

қабілеті, білім алушылардың денсаулық мәдениетін 

қалыптастыру, қазақ тілі мен әдебиетін оқыту 

процесінде отансүйгіштікке тәрбиелеу, еліміздің тарихы 

мен дәстүрлеріне құрмет көрсету сияқты негізгі 

міндеттерді жүзеге асыру; қатысқан және өткізілген 

сабақтарды талдау, педагогикалық және филологиялық 

ғылымның жаңа деректеріне сәйкес оның құрылымы 

мен мазмұнын өзгерту, жүргізілген талдау негізінде оқу 

процесіне тиісті түзетулер енгізу. Алған білімдерін 

педагогикалық қызметте қолданабілу. 



 

Пікір білдіру:  

Инновациялық әдістерді қолдана отырып нәтижелерді 

жинақтауды, талдауды, салыстыруды, қорындылауды 

және кәсіби ресімдеуді, ұсынуды және баяндауды жүзеге 

асыра білу; аймақтық фаунаның, флораның, өсімдіктің 

кәсіби іс-әрекетінде, болашақ педагог тұлғасының 

кәсіби бағыттылығын қалыптастыруда, филологиялық 

пәндерді оқу кезінде алған теориялық білімдерін 

тереңдету және бекіту негізінде алған білімдерді 

қолдану; 

Коммуникативті қабілеттер: толеранттылық, диалог 

және ынтымақтастық негізінде оқылатын пәндер 

саласындағы ақпараттарды, идеяларды, мәселелерді 

жеткізе білу; мектептегі қазақ тілі мен әдебиетін оқу 

кезінде әдістемелік нысан ретінде табиғи нысандарды 

(фауна, флора) пайдалану, мектеп курсының 

жаңартылған мазмұнының мақсатына сәйкес мектеп 

ҒЗЖ басқаруы; ғылыми және кәсіби мәселелерді шешу 

үшін ақпараттық технологияларды пайдалану, 

зертханалық және далалық зерттеулердің нәтижелерін 

талдау және бағалау. 

Оқуға қабілеттілік: анықтағыштармен, ғылыми, 

анықтамалық, әдістемелік әдебиетпен, талдау, 

трансформациялау мен өз бетінше жұмыс істегенде және 

есептер, кестелер, презентациялар, рефераттар, оқу және 

ғылыми жобалар түрінде ақпаратты ұсыну дағдыларын 

көрсету; жоғары дербестік дәрежесімен әрі қарай 

оқытуды жүзеге асыру және өзінің зияткерлік, жалпы 

мәдени және кәсіби деңгейін арттыру үшін логикалық, 

аналитикалық, абстрактілі, сыни ойлауды көрсету; 

өздігінен білім алуға дайындық және қабілеттілік; 



 

знание и понимание: знание и понимание: знание основ 

базовых и профилирующих филологических и смежных 

дисциплин и общетеоретических дисциплин в объеме, 

необходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач; 

владеет знаниями нормативных и правовых документов 

в области образования РК (законов, концепций, 

международных соглашений, стандартов), учебно-

инструктивной документации (учебных программ, ДСП, 

ССП, писем, правил, руководств), регламентирующих 

проектирование и организацию процесса обучения 

казахского языка и литературы; содержания, структуры 

и принципов построения учебных программ по 

казахскому языку и литературе  для 7-11 классов и 

казахского языка и литературы для 5-6 классов с 

обновленным содержанием; учебников и УМК, 

образовательных порталов (сайтов) научно-

педагогической, методической информации РК и 

развитых зарубежных государств; особенностей 

учебных программ предметов «казахский язык» и 

«казахская литература» с обновленным содержанием, 

принципы построения, структуры, системы целей 

обучения; воспитательной работы в современной школе 

РК; взаимосвязи учебного материала уроков с 

внеклассными занятиями по казахскому языку и 

литературе; ведением учебно- педагогической 

деятельности в системе электронного обучения «e-

learning»; знание теоретических и методических основ 

организации процесса обучения биологии, 

естествознанию и географии в общеобразовательных 

школах РК на основе новых  стандартов, обновленного 



 

содержания, новых подходов, новой системы 

оценивания – критериального, инновационных 

технологий обучения, политики трехязычия в 

предметном обучении; основных форм и методов, 

технологий обучения и воспитания, специфических 

особенностей преподавания предмета казахского языка 

и литературы на разных этапах обучения; эффективных 

технологий и методов, направленных на развитие 

функциональной, естественнонаучной грамотности, 

формирование исследовательско-проектных навыков, 

способствующих повышению мотивации учащихся к 

активному познанию, сотрудничеству и воспитанию 

компетентной личности; современных требований к 

знаниям, умениям, навыкам и компетенциям учащихся 

на каждом уровне обучения, знание структуры 

современного урока, и методики совместного 

целеполагания, самооценивания и взаимоценивания в 

соответствии с запланированными целями обучения на 

уроке; знает систему (диагностическое, формативное и 

сумативное) и технологию критериального оценивания 

при организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся; таксономию Блума, используемой для 

формирования мыслительных навыков у учащихся; 

применение знаний и понимания: применять 

полученные знания в области филологии и смежных 

наук, психолого-педагогических дисциплин при 

решении педагогических, учебно – воспитательных и 

научно – методических задач с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, социально – 

психологических особенностей ученических 

коллективов в конкретных педагогических ситуациях; 



 

теоретические знания в практической деятельности, 

планировать и ocyществлять учебно-воспитательную 

деятельность учителя-предметника по казахскому языку 

и литературе; полученные знания в области биологии и 

смежных наук при решении педагогических, учебно – 

воспитательных и научно –методических задач с учетом 

возрастных и индивидуально–типологических различий 

учащихся, социально – психологических особенностей 

ученических коллективовв конкретных педагогических 

ситуациях; планировать собственные 

профессиональные действия с позиции современных 

требований к содержанию и организации учебного 

процесса по казахскому языку и литературе; правильно 

определить цели филологического образования на 

уровне основной, средней школы; уметь разрабатывать 

текущую учебно-организационную документацию 

(краткосрочные планы уроков, дидактические, 

контрольно-измерительные материалы и т.д.) с учетом 

системы целей и планируемых результатов (ДСП, ССП) 

на основе формативного оценивания;  грамотно 

осуществлять постановку целей обучения к каждому 

уроку; формулировать конкретные цели урока, намечать 

общую программу совместной деятельности учащихся; 

планировать учебный материал в соответствии с целью 

и типом конкретного урока; организовать свою 

деятельность и деятельность учащихся в целях 

реализации намеченного плана урока (системы уроков); 

отбирать оптимальные средства, создавать комфортные 

условия для коммуникации и обратной связи, применять 

эффективные технологии, методы и методические 

приемы обучения с целью формирования и развития у 



 

учащихся базовых предметных, метапредметных знаний 

и умений, функциональной, естественнонаучной 

грамотности; разрабатывать критерии и дескрипторы 

оценивания достижений обучающихся,разноуровневые 

задания на основе 

таксономии Блума для осуществления дифференциации 

и индивидуализации обучения с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся; уметь 

проектировать и проводить различные типы и виды 

урока с использованием исследовательского, 

интегративного, компетентностного и деятельностного 

подходов; уметь эффективно применять формативное 

оценивание на каждом этапе урока и суммативное 

оценивание для принятия решения о дальнейшем 

обучении ученика; способен реализовывать в процессе 

преподавания филологических дисциплин, а также 

естествознания и географии такие основные задачи, как 

воспитание патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей страны, реализовать учебные 

программы базовых и элективных курсов по казахскому 

языку и литературе в различных образовательных 

учреждениях; способен реализовать учебные программы 

базовых и элективных курсов по казахскому языку и 

литературе в различных образовательных учреждениях; 

использовать возможности образовательной среды, в 

том числе информационной, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса способен к развитию 

интеллектуальных, морально-нравственных, 

культуросообразных, природосообразных, 

коммуникативных, организационно-управленческих 

навыков; планировать, разрабатывать планы и 



 

программы воспитания, отбирать содержание, 

технологии готов к практическому использованию 

знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курсов биологии в общеобразовательных 

учреждениях, методы воспитания, средства 

взаимодействия с учениками, педагогами и родителями; 

способен включаться во взаимодействие с родителями, 

коллегами, социальными партнерами, 

заинтересованными в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса; способность к реализации 

принципов здоровье сбережения, формирование 

культуры здоровья обучающихся, реализовывать в 

процессе преподавания филологических дисциплин, 

такие основные задачи, как воспитание патриотизма, 

уважения к истории и традициям нашей страны; 

анализировать посещенные и проведенные уроки, 

изменять его структуру и содержание в соответствии с 

новыми данными педагогической и филологической 

науки, вносить на основе проведенного анализа 

соответствующие коррективы в учебной процесс 

выражение суждений: умение осуществлять сбор, 

анализировать, сравнивать, обобщать, оформлять 

отчетную документацию, представлять и докладывать 

результаты исследований; о значении и роли 

приобретенных умений и навыков практической работы 

по изучению региональной фауны, флоры в 

формировании профессиональной направленности 

личности будущего педагога; 

коммуникативные способности: передача 

информации, идей, проблем в области изучаемых 

дисциплин на основе толерантности, диалога и 



 

сотрудничества; использования природных объектов 

(фауны, флоры) в качестве методических объектов при 

изучении биологии в школе, руководстве школьной НИР 

в соответствии с целями обновленного содержания 

школьного курса биологии для решения научных и 

профессиональных задач, анализа и оценке результатов 

лабораторных и полевых исследований. 

способности к учебе: демонстрация навыков 

самостоятельного работы с определителями, атласами, 

научной, справочной, методической литературой, 

методов анализа, трансформации и представления 

информации в виде отчетов, таблиц, презентаций, 

рефератов, учебных и научных проектов; демонстрация 

логического, аналитического, абстрактного, 

критического мышления для осуществления 

дальнейшего обучения с высокой степенью 

самостоятельности и повышения своего 

интеллектуального, общекультурного и 

профессионального уровня; готовность и способность к 

самообразованию. 

knowledge and understanding: basic field research 

methods; species diversity of animals, plants of the area of 

practice; systematic position of the studied groups; species 

of animals and plants listed in the Red Book; names of 

animal and plant species in Latin; the main life forms and 

environmental groups of the practice area; basic zoological, 

botanical terminology and symbolism; major issues of 

rational use and protection of animals; the main 

characteristics of life, the external structure of animals, their 

ontogenetic and seasonal changes, methods of reproduction 

and settlement, dependence on living conditions; the use of 



 

skills acquired in field practice in the future in the school 

biology course according to the updated curriculum, the 

place and role of the studied disciplines in the system of 

professional training of the future teacher of biology; basic 

principles of organization and methods of conducting 

independent research with students. 

application of knowledge and understanding: conducting 

phonological observations, morphological analyzes of 

plants, animals, in creating a collection of insects, making 

stuffed animals, herbarium plants; ability to work with the 

determinant, reference materials and technical equipment; 

conduct a geobotanical description of the plant community 

and ecological and biological descriptions of the habitats of 

animals; the ability  to apply the knowledge gained in 

teaching. 

expression of assessment: the ability to collect, 

analyze,compare, summarize and professionally form, 

present andreport the results using innovative methods; 

application ofacquired skills and practical work skills in the 

study of regionalfauna, flora, vegetation in professional 

activities, in shaping the professional orientation of the 

personality of the future teacherbased on the deepening and 

consolidation of theoreticalknowledge obtained in the study 

of biological disciplines.communication abilities: the 

transfer of information, ideas,problems in the field of studied 

disciplines on the basis oftolerance, dialogue and 

cooperation; use of natural objects(fauna, flora) as 

methodological objects in the study of biologyin school, the 

management of school research in accordancewith the goal 

of the updated content of the school course; useof 

information technology to solve scientific and 



 

professionalproblems, analysis and evaluation of laboratory 

and fieldresearch results. 

learning abilities: demonstration of skills of independent 

workwith determinants, atlases, scientific, reference, 

methodicalliterature, analysis, transformation and 

presentation ofinformation in the form of reports, tables, 

presentations, essays,educational and research projects; 

demonstration of microcopying skills, working with natural 

and living objects;demonstration of logical, analytical, 

abstract, critical thinkingfor the implementation of further 

education with a high degreeof independence and 

improvement of their intellectual, generalcultural and 

professional level; readiness and ability to selfeducation. 

Өндірістік 

Производственная 

Field 

Біледі және түсінеді: педагогикалық, ғылыми-

әдістемелік және ұйымдастырушылық-басқарушылық 

міндеттерді шешуге қажетті көлемде базалық пәндердің 

және жалпы теориялық пәндердің негіздерін білу; қазақ 

тілі мен әдебиетін оқыту процесін жобалау мен 

ұйымдастыруды реттейтін ҚР Білім беру саласындағы 

нормативтік және құқықтық құжаттарды (заңдар, 

тұжырымдамалар, халықаралық келісімдер, 

стандарттар), оқу-нұсқаулық құжаттарды (оқу 

бағдарламалары, ҚМЖ, ОМЖ, хаттарды, ережелерді, 

басшылықтарды); 7-11 сыныптарға арналған оқу 

бағдарламаларының мазмұны, құрылымы мен құрылу 

принциптерін және жаңартылған мазмұны бар 5-6 

сыныптарға арналған қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің 

оқу бағдарламаларының жаңартылған мазмұнымен 

ерекшеліктері, құру принциптері, құрылымы, оқыту 

мақсатының жүйесі; ҚР қазіргі заман мектебіндегі 

тәрбие жұмысы; сабақтың оқу материалының қазақ тілі 
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мен әдебиеті пәндері бойынша сыныптан тыс 

сабақтармен өзара байланысы; "e-learning" электрондық 

оқыту жүйесінде оқу-педагогикалық қызметті жүргізу»; 

жаңа стандарттар, жаңартылған мазмұн, жаңа тәсілдер, 

бағалаудың жаңа жүйесі –оқытудың критериалды, 

инновациялық технологиялары, пәндік оқытудағы 

үштілділік саясаты; оқытудың және тәрбиелеудің негізгі 

түрлері мен әдістері, технологиялары,оқытудың әр түрлі 

кезеңдеріндегі қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытудың 

өзіндік ерекшеліктері негізінде ҚР жалпы білім беретін 

мектептерінде қазақ тілі мен әдебиетіноқыту процесін 

ұйымдастырудың теориялық және әдістемелік 

негіздерін білу; функционалдық,жаратылыстану-

ғылыми сауаттылықты дамытуға,оқушылардың 

құзыретті тұлғаны белсенді тануға,ынтымақтастыққа 

және тәрбиелеуге уәждемесін арттыруға ықпал ететін 

зерттеу-жобалау дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталған тиімді технологиялар мен әдістерді; 

оқытудың әрбір деңгейінде оқушылардың біліміне, 

біліміне, дағдыларына және құзыреттеріне қойылатын 

қазіргі заманғы талаптарды, қазіргі заманғы сабақтың 

құрылымын және сабақта оқытудың жоспарланған 

мақсаттарына сәйкес бірлесіп мақсат қою, өзін-өзі 

бағалау және өзара бағалау әдістемесін білу.; 

оқушылардың оқу-танымдық қызметін ұйымдастыру 

кезінде критериалды бағалау жүйесін (диагностикалық, 

формативті және сумативті) және технологиясын; 

оқушылардың ойлау дағдыларын қалыптастыру үшін 

қолданылатын Блум таксономиясын біледі және 

меңгереді. 
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білім мен түсінуді қолдану: қазақ тілі білім мен 

әдебиеттануғылымдар, психологиялық-педагогикалық 

пәндер саласында алған білімдерін оқушылардың жас 

және жеке ерекшеліктерін, нақты педагогикалық 

жағдайларда оқушы ұжымдарының әлеуметтік-

психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, 

педагогикалық, оқу-тәрбие және ғылыми- әдістемелік 

міндеттерді шешу кезінде қолдану; практикалық 

қызметтегі теориялық білім, қазақ тілі мен әдебиеті пәні 

мұғалімінің оқу-тәрбие қызметін жоспарлау және 

жүзегеасыру; оқушылардың жас және жеке – 

типологиялықайырмашылықтарын, нақты 

педагогикалық жағдайларда оқушы ұжымдарының 

әлеуметтік – психологиялықерекшеліктерін ескере 

отырып, педагогикалық, оқу-тәрбиелік және ғылыми-

әдістемелік міндеттерді шешуде қазақ тілі мен әдебиеті 

саласында алған білімді; қазақ тілі мен әдебиеті 

бойынша оқу процесінің мазмұны мен 

ұйымдастырылуына қойылатын заманауи талаптар 

тұрғысынан өзіндік кәсіби іс-әрекеттерді жоспарлау; 

негізгі, орта мектеп деңгейінде қазақ тілі мен 

әдебиетінен білім берудің мақсаттарын дұрыс анықтау; 

формативті бағалау негізінде мақсат жүйесін және 

жоспарланған нәтижелерді ескере отырып ағымдағы 

оқу-ұйымдастыру құжаттамасын (қысқа мерзімді сабақ 

жоспарлары, дидактикалық, бақылау-өлшеу 

материалдары және т. б.) әзірлей білу; әрбір сабаққа 

оқыту мақсаттарын сауатты қоюды жүзеге асыру; 

сабақтың нақты мақсаттарын қалыптастыру, 

оқушылардың бірлескен іс-әрекетінің жалпы 

бағдарламасын белгілеу; нақты сабақтың мақсаты мен 



 

түріне сәйкес оқу материалын жоспарлау; сабақтың 

белгіленген жоспарын (сабақ жүйесін) іске асыру 

мақсатында өз қызметін және оқушылардың қызметін 

ұйымдастыру); тиімді құралдарды таңдау, 

коммуникация мен кері байланыс үшін қолайлы жағдай 

жасау, тиімді технологияларды, оқыту әдістері мен 

әдістемелік тәсілдерін қолдану; білім алушылардың 

жетістіктерін бағалаудың өлшемдері мен 

дескрипторларын, Блум таксономиясы негізінде 

оқушылардың жас және жеке ерекшеліктерін ескере 

отырып, саралауды және даралаудыжүзеге асыру үшін 

әртүрлі деңгейлі тапсырмаларды әзірлеу; зерттеу, 

интегративті, құзыреттілік және іс-әрекет тәсілдерін 

пайдалана отырып, сабақтың әртүрлі түрлері мен 

түрлерін жобалау және жүргізе білу; сабақтың әр 

кезеңінде формативті бағалауды тиімді қолдана білу 

жәнеоқушының әрі қарай білім алуы туралы шешім 

қабылдау үшін жиынтық бағалауды; қазақ тілі мен 

әдебиетіноқыту процесінде отансүйгіштікке тәрбиелеу, 

еліміздің тарихы мен дәстүрлерін құрметтеу сияқты 

негізгі міндеттерді жүзеге асыруға, әртүрлі білім беру 

мекемелерінде базалық және элективті курстардың оқу 

бағдарламаларын жүзеге асыруға қабілетті;әртүрлі білім 

беру мекемелерінде қазақ тілі мен әдебиеті бойынша 

базалық және элективті курстардың оқу 

бағдарламаларын жүзегеасыруға қабілетті.; оқу-тәрбие 

процесінің сапасынқамтамасыз ету үшін білім беру 

ортасының, оның ішінде ақпараттық мүмкіндіктерін 

пайдалану зияткерлік, моральдық-адамгершілік, 

мәдени-мәдени, табиғатәрізді, коммуникативтік,  

ұйымдастырушылық-басқарушылық дағдыларды 



 

дамытуға қабілетті; тәрбие жоспарлары 

менбағдарламаларын жоспарлау, әзірлеу, мазмұнын 

таңдау, технологиялар жалпы білім беру мекемелерінде 

қазақ тілі курсын оқытуда педагогикалық қызмет 

негіздерін, шағынжинақталған мектеп жағдайында 

қосымша қазақ тілі мен әдебиеті әдістері, оқушылармен, 

педагогтармен және ата-аналармен өзара іс-қимыл жасау 

құралдарын практикалық пайдалануға дайын; оқу-

тәрбие процесініңсапасын қамтамасыз етуге мүдделі 

ата-аналармен,әріптестерімен, әлеуметтік 

серіктестермен өзара іс-қимыл жасауға қосылуға 

қабілетті; Денсаулық сақтау принциптерін іске асыру 

қабілеті, білім алушылардың денсаулық мәдениетін 

қалыптастыру, қазақ тілі мен әдебиетін оқыту 

процесінде отансүйгіштікке тәрбиелеу, еліміздің тарихы 

мен дәстүрлеріне құрмет көрсету сияқтынегізгі 

міндеттерді жүзеге асыру; қатысқан және өткізілген 

сабақтарды талдау, педагогикалық және филологиялық 

ғылымның жаңа деректеріне сәйкес оның құрылымы 

мен мазмұнын өзгерту, жүргізілген талдау негізінде оқу 

процесіне тиісті түзетулер енгізу. 

пікір білдіру: қазақ тілі мен әдебиетін оқыту 

әдістемесінің,педагогикалық зерттеулер мен 

эксперименттердің өзекті мәселелері бойынша 

мәліметтерді жинау, талдау, жүйелеу, түсіндіру; 

педагогикалық мамандықтың әлеуметтік 

маңыздылығын ұғыну, педагогикалық этика 

қағидаларын сақтау, педагогтың кәсіби-тұлғалық 

қасиеттерін жетілдіру жолдары; студенттің өзін тұтас 

педагогикалық процестің субъектісі ретінде ұғыну, 



 

кәсіби-педагогикалық құзыреттілікті меңгеруге 

қажеттілікті қалыптастыру; 

коммуникативтік қабілеті: педагог тұлғасының кәсіби 

қасиеттерінің болуы, қарым-қатынас технологияларын, 

педагогикалық риторика дағдыларын, оқушылармен, 

олардың ата-аналарымен, әріптестерімен және 

әлеуметтік серіктестермен өзара түсіністік, өзара 

құрмет, ынтымақтастық негізінде, қазақ тілі бойынша 

оқу-тәрбие процесінің сапасын қамтамасыз етуге 

мүдделі. 

оқуға қабілеті: заманауи ақпараттық ресурстарды, білім 

беру технологияларын, коммуникацияны пайдалана 

отырып жаңа білім алу дағдысы болу, жоғары дербестік 

дәрежесімен әрі қарай оқуды жүзеге асыру және өзінің 

зияткерлік, жалпы мәдени және кәсіби деңгейін арттыру 

үшін логикалық, аналитикалық, абстрактілі, сыни және 

концептуалды ойлау дағдысын үнемі көтеру. 

знание и понимание: знание основ базовых и 

профилирующих филологических и смежных 

дисциплин и общетеоретических дисциплин в объеме, 

необходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач; 

владеет знаниями нормативных и правовых документов 

в области образования РК (законов, концепций, 

международных соглашений, стандартов), учебно-

инструктивной документации (учебных программ, ДСП, 

ССП, писем, правил, руководств), регламентирующих 

проектирование и организацию процесса обучения 

казахского языка и литературы; содержания, структуры 

и принципов построения учебных программ по 

казахскому языку и литературедля 7-11 классов и 



 

казахского языка и литературы для 5-6 классов с 

обновленным содержанием; учебников и УМК, 

образовательных порталов (сайтов) научно-

педагогической, методической информации РК и 

развитых зарубежных государств; особенностей 

учебных программ предметов «казахский язык» и 

«казахская литература» с обновленным содержанием, 

принципы построения, структуры, системы целей 

обучения; воспитательнойработы в современной школе 

РК; взаимосвязи учебного материала уроков с 

внеклассными занятиями по казахскому языку и 

литературе; ведением учебно- педагогической 

деятельности в системе электронного обучения «e-

learning»; знание теоретических и методических основ 

организации процесса обучения биологии, 

естествознанию и географии в общеобразовательных 

школах РК на основе новых  стандартов, обновленного 

содержания, новых подходов, новой системы 

оценивания – критериального, инновационных 

технологий обучения, политики трехязычия в 

предметном обучении; основных форм иметодов, 

технологий обучения и воспитания,специфических 

особенностей преподавания предмета казахского языка 

и литературы на разных этапах обучения; эффективных 

технологий и методов, направленных на развитие 

функциональной, естественнонаучной грамотности, 

формирование исследовательско-проектных навыков, 

способствующих повышению мотивации учащихся к 

активному познанию, сотрудничеству и воспитанию 

компетентной личности; современных требований к 

знаниям, умениям, навыкам икомпетенциям учащихся 



 

на каждом уровне обучения, знание структуры 

современного урока, и методики совместного 

целеполагания, самооценивания и взаимоценивания в 

соответствии с запланированными целями обучения на 

уроке; знает систему (диагностическое, формативное и 

сумативное) и технологию критериального оценивания 

при организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся; таксономию Блума, используемой для 

формирования мыслительных навыков у учащихся; 

применение знаний и понимания: 

применять полученные знания в области филологии и 

смежных наук, психолого-педагогических дисциплин 

при решении педагогических, учебно – воспитательных 

и научно – методических задач с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, социально – 

психологических особенностей ученических 

коллективов в конкретных педагогических ситуациях; 

теоретические знания в практической деятельности, 

планировать и ocyществлять учебно-воспитательную 

деятельность учителя-предметника по казахскому языку 

и литературе; полученные знания вобласти биологии и 

смежных наук при решениипедагогических, учебно – 

воспитательных и научно –методических задач с учетом 

возрастных и индивидуально–типологических различий 

учащихся, социально – психологических особенностей 

ученических коллективовв конкретных педагогических 

ситуациях; планировать собственные 

профессиональные действия с позиции современных 

требований к содержанию и организации учебного 

процесса по казахскому языку и литературе; правильно 

определить цели филологического образования на 



 

уровне основной, средней школы; уметь разрабатывать 

текущую учебно-организационную 

документацию (краткосрочные планы уроков, 

дидактические, контрольно-измерительные материалы и 

т.д.) с учетом системы целей и планируемых результатов 

(ДСП, ССП) на основе формативного оценивания;  

грамотно осуществлять постановку целей обучения к 

каждому уроку; формулировать конкретные цели урока, 

намечать общую программу совместной деятельности 

учащихся; планировать учебный материал в 

соответствии с целью и типом конкретного урока; 

организовать свою деятельность и деятельность 

учащихся в целях реализации намеченного плана урока 

(системы уроков); отбирать оптимальные средства, 

создавать комфортные условия для коммуникации и 

обратной связи, применять эффективные технологии, 

методы и методические приемы обучения с целью 

формирования и развития у учащихся базовых 

предметных, метапредметных знаний и умений, 

функциональной, естественнонаучной грамотности; 

разрабатывать критерии и дескрипторы оценивания 

достижений обучающихся,разноуровневые задания на 

основе таксономии Блума для осуществления 

дифференциации и индивидуализации обучения с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся; уметь проектировать и проводить различные 

типы и виды урока сиспользованием 

исследовательского, интегративного, 

компетентностного и деятельностного подходов; уметь 

эффективно применять формативное оценивание на 

каждом этапе урока и суммативное оценивание для 



 

принятия решения о дальнейшем обучении ученика; 

способен реализовывать в процессе преподавания 

филологических дисциплин, а также естествознания и 

географии такие основные задачи, как воспитание 

патриотизма, уважения кистории и традициям нашей 

страны, реализовать учебные программы базовых и 

элективных курсов по казахскому языку и литературе в 

различных образовательных учреждениях;способен 

реализовать учебные программы базовых и элективных 

курсов по биологии в различных 

образовательныхучреждениях; использовать 

возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса способен к развитию 

интеллектуальных, морально-нравственных, 

культуросообразных, природосообразных, 

коммуникативных, организационно-

управленческихнавыков;планировать, разрабатывать 

планы и программы воспитания, отбирать содержание, 

технологии готов к практическому использованию 

знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курсов биологии в общеобразовательных 

учреждениях, методы воспитания, средства 

взаимодействия с учениками, педагогами и родителями; 

способен включаться во взаимодействие с родителями, 

коллегами, социальными партнерами, 

заинтересованными в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса; способность к реализации 

принципов здоровьесбережения, формирование 

культуры здоровья обучающихся, реализовывать в 

процессе преподавания филологических дисциплин, 



 

такие основные задачи, как воспитание патриотизма, 

уважения кистории и традициям нашей страны; 

анализировать посещенные и проведенные уроки, 

изменять его структуру и содержание в соответствии с 

новыми данными педагогической и филологической 

науки, вносить на основе проведенного анализа 

соответствующие коррективы в учебной процесс. 

выражение суждений: сбор, анализ, систематизация, 

интерпретация данных по актуальным проблемам 

методики преподавания казахского языка и литературы, 

педагогических исследований и экспериментов; 

осознание социальной значимости педагогической 

профессии, соблюдение принципов педагогической 

этики, пути совершенствования профессионально-

личностных качеств педагога; осознание студентом себя 

как субъекта целостного педагогического процесса, 

формирование 

потребности в овладении профессионально-

педагогическими компетенциями; 

коммуникативные способности: наличие 

профессиональных качеств личности педагога, владение 

технологиями общения, навыками педагогической 

риторики, стратегиями коммуникаций с учащимися, их 

родителями, коллегами и социальными партнерами на 

основе взаимопонимания, взаимоуважения, 

сотрудничества, заинтересованных в обеспечении 

качества  учебно-воспитательного процесса по 

казахскому языку и литературе. 

способности к учебе: иметь навыки приобретать новые 

знания с использованием современных 

информационных ресурсов, образовательных 



 

технологий, коммуникации,иметь навыки логического, 

аналитического, абстрактного, критического и 

концептуального мышления для осуществления 

дальнейшего обучения с высокой степенью 

самостоятельности и повышения своего 

интеллектуального, общекультурного и 

профессионального уровня. 

knowledge and understanding: organizing philological 

and social disciplines and general-theoretical disciplines in 

educational, scientific, scientific-methodological and 

organizational-managerial tasks; (legislation, concepts, 

international conventions, standards), instructional 

documentation (curricula, software, textbooks, guidelines, 

manuals), regulating the projecting 

and organization of the process of studying the Kazakh 

language and literatures; Includes contents, structure and 

principles of postgraduate study programs for Kazakh 

language and literature for 7-11 classes and kazakh language 

and literatures for 5-6 classes with updated content; manuals 

and UMCs, 

educational and scientific-pedagogical, informational and 

informational information technologies of the Republic of 

Kazakhstan; The specializations of the program of subjects 

"kazakh language" and "kazakh literature" with the updated 

content, the principle of the formation, structure, system of 

teaching of the disciplines; teaching skills in the modern 

school of RK; interchangeable teaching materials in the 

Kazakh language and literary language; ведением учебно-

pedagogical activity in electronic learning system "e-

learning"; Introduction to theoretical and methodological 

basics of the process of teaching biology, ecology and 



 

geography in the general education of the RK on the basis of 

new standards, renewable content, new approaches, the new 

system of assessment - critically endeavoring, innovative 

technologies in teaching, politics in three - dimensional 

teaching; the basic forms and methods, the technology of 

teaching and learning, special disciplines of the Kazakh 

language and literary texts on different stages of teaching; 

Effective technologies and methods, development of 

functional, natural, vocabulary, formulation of research 

projects, promotion of motivation, motivation and 

competence in competitiveness; modern requirements, 

knowledge, skills, competence and competence, 

modernization of the structure of the structure, and the co-

ordination of co-ordination, self-realization and intercourse 

in accordance with the planned education; Sees the system 

(diagnostic, fiduciary and sumative) andCritical Evaluation 

of Technology in Organization of Instructional-Positive 

Activities; the taxonomy of Bloom, used for forming the 

claustrophic navies in the fly;application of knowledge and 

understanding: 

to apply the acquired knowledge in the fields of philology 

and education, psychological and pedagogical disciplines, 

pedagogical,scientifically - methodical tasks with the 

emergence of individual and individualistic excellences, 

social - psychological competence of vocational colleges in 

concrete pedagogical situ - sations; theoretical knowledge in 

practical work, plan and develop the curriculum of the 

teacher-subject in the Kazakh language and literature; the 

acquired knowledge in the field of biology and 

marginalization of pedagogical, curriculums and 

scientifically-methodical tasks with the help of individual 



 

and individual-typological distinctions, social and 

psychological excellence in the concrete pedagogical 

collectives; to plan own professional actions and positions in 

the current process of the Kazakh language and literary 

study; correctly define the philological education of the 

basic, middle school; thank you to work out only the 

organizational-organizational Documentation (Crimes Plans, 

didactic, control-measurable material, etc.), with a system of 

tailor-made and planned results (DPT, SPS) on the basis of 

the standard estimation; grammar training for each of the 

instructor; to formulate specific conjunctions, to apply a 

common programming program; plan the learning material 

in correspondence с целью и тегирмен конкретного урок; 

organizational structure and functioning of the plan 

realization of the planned plan (slaughter system); to opt for 

the optimal set up, to create comfortable conditions 

communication and communication, effective technologies, 

methods and methods of teaching and learning, basic and 

informal, formal and informal learning, functional, analytical 

and certification; develop criteria and descriptive overview, 

integrate readings, breakdowns on the basis of Taxonomy 

Bloom for differentiation and individualization of learning, 

with the emergence of individual and individual 

personalities; hope to project and implement different types 

and models of research, integrative, competent and 

functional approaches; to grasp the format effectively 

Қосымша модуль (ҚМ) 

Дополнительные модули (ДМ) 

Extra module (EM) 

Қосымша модуль 

(ҚМ) 

білу және түсіну: кітапхана ұсынатын ақпараттық 

басылымдардың, қызметтердің, деректер базаларының 

1

3 

22 1 
OFC 

Ақпараттық 

мәдениет 

ҚМ 

ДМ 

А М

К 

10 За

чет 

1 



 

Дополнительные 

модули 

(ДМ) 

Extra module 

(EM) 

номенклатурасы; мектепке дейінгі жастағы және 

жасөспірімдерді тәрбиелеу жүйесіндегі дене 

шынықтырудың рөлі; жаңа заман талабына сай 

қоғамдық сананы өзгерту және жаңғыртудың негізгі 

жолдарын;  оқыту мен оқудағы инновациялық 

бағыттардың ерекшеліктерін, білім беруде қолдану 

әдістерін. 

білімді қолдану және түсіну: ақпаратты іздеу үшін 

инновацияларды пайдалану және олардың 

зерттеулерінің нәтижелерін ұсыну мүмкіндігі; мектепке 

дейінгі жастағы және жасөспірімдерді тәрбиелеу 

жүйесінде дене шынықтырудың рөлі туралы; қоғамдық 

сананы жаңғыртудың барлық аспектілерінің 

маңыздылығын.  

пікір білдіру: ақпараттық сұраныстарды 

тұжырымдау,түсіндіру және хабарлау; Өскелең ұрпақ 

арасындаспорттық-массалық жұмыстарды жүргізу; 

жаңғырту әдістер мен үдерістерді талдауға, қоғамда 

болып жатқандарға; білім беру жүйесінің сапасын 

арттыруда инновациялық бағыттарды енгізуге.  

коммуникативті қабілеттер: топтағы таным мен 

әдістерді қолдану; 

оқу мүмкіндігі: пайдаланылған әдебиеттер тізімін 

жасау әдістемесі, оңтайлы ақпарат іздеу алгоритмі, 

библиографиялық мәліметтер базасында 

автоматтандырылған режимде әдебиеттерді іздеу; 

бұқаралық іс-шараларды өткізуге арналған дене тәрбиесі 

үдерісін жоспарлау, бақылау және басқару. 

знание и понимание: номенклатуры информационных 

изданий, услуг, баз данных, предлагаемых 

библиотеками; роли физической культуры в системе 

негіздері 

Основы 

информационной 

культуры 

Fundamentals of 

Information Culture 

EM О

К 

M

C 

1-

4 

PT 

Дене шынықтыру 

Физическая 

культура 

Physical training 

ҚМ 

ДМ 

EM 

А М

К 

О

К 

M

C 

14 ДЗ 1-4 

4 

МОS 

Қоғамдық сананы 

жаңғырту 

Модернизация 

общественного 

сознания 

Modernization of 

the public 

consciousness 

ҚМ 

ДМ 

EM 

В М

К 

О

К 

M

C 

3 ем

ти 

ха

н 

экз 

exa

m 

4 

3 

IРРО 

Оқыту мен 

оқудағы 

инновациялық 

бағыттар 

Инновационные 

подходы в 

преподаваниии 

обучении 

Innovativeapproach

esinteach 

ingandlearning 

ҚМ 

ДМ 

EM 

В М

К 

О

К 

M

C 

5 ем

ти 

ха

н 

экз 

exa

m 

3 



 

воспитания детей дошкольного возраста и молодежи; 

основных путей обновления и изменения общественного 

сознания в рамках нового времени; особенностей 

инновационных подходов в преподавании, методов их 

применения в образовании. 

применение знаний и понимания: применение 

инноваций для поиска информации и умение 

представлять результаты своих исследований; о роли 

физической культуры в системе воспитания детей 

дошкольного возраста и молодежи; о важности 

модернизации всех аспектов общественного сознания. 

выражение суждений: формулировать, уточнять, 

предметизировать информационные запросы; 

осуществлять спортивно – массовую работу среди 

возрастающего поколения; анализировать процессы и 

явления модернизации, 

происходящие в обществе; внедрять инновационные 

подходы для повышения качества обучения. 

коммуникативные способности: применение знаний и 

методов познания в группе; 

способности к учебе: владения методикой оформления 

списка использованной литературы, алгоритмом 

оптимального информационного поиска, поиска 

литературы в автоматизированном режиме по 

библиографическим базам данных; планирования, 

контроля и управления процессом физического 

воспитания проведения массовых мероприятий. 

knowledge and understanding: the nomenclature of 

information publications, services, databases offered by 

libraries; role of physical culture in the system of raising 

children of preschool age and youth; the main ways of 



 

updating and change of public consciousness within modern 

times; features of innovative approaches in teaching, 

methods of their application in education. 

application of knowledge and understanding: the use of 

innovations to find information and the ability to present the 

results of their research; on the role of physical education in 

the system of education of children of preschool age and 

youth; 

about importance of modernization of all aspects of public 

consciousness. 

the expression of assessments: to formulate, clarify, and 

inform information requests; to carry out sports - mass work 

among the growing generation; to analyze processes and the 

phenomena of modernization happening in society; to 

introduce innovative approaches for improvement of quality 

of training. 

communicative abilities: application of knowledge and 

methods of cognition in a group; 

the ability to study: the possession of the methodology for 

the design of the list of used literature, the algorithm of 

optimal information retrieval, search of literature in 

automated mode on bibliographic databases; planning, 

control and management of the physical education process of 

holding mass events. 

Қорытынды мемлекеттік аттестация модулі 

Модуль итоговой аттестации(МИГА) 

Module of final examination (MFE) 

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация 

модулі 

білу және түсіну: пәннің міндеттері, әдістері, қазіргі 

жетістіктері туралы, құрылымдық-функционалдық 

ерекшеліктері және олардың мәні, міндеттері, әдістері, 

қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың түрлері мен 

3 12 8 

 

Мамандық 

бойынша 

мемлекеттік 

емтихан 

ҚМ

А 

М 

МИГ 

А МК 

ОК 

MC 

1 М

Е 

Г

Э 

8 



 

Модуль 

Итоговой 

аттестации( 

МИГА) 

Module of 

final 

examination 

(MFE) 

технологиялары; жалпы орта білім беру мекемелеріндегі 

"қазақ тілі мен әдебиетін" оқу пәнінің құрылымы, қазақ 

тілі мен әдебиетін оқытудағы қазіргі инновациялық 

тұжырымдамаларды, тәрбие саласындағы жалпы 

жаңартылған білім беру мекемесінің міндеттерін, жалпы 

мәдени, адамгершілік, экологиялық тәрбие саласындағы 

жұмыстың негізгі формалары мен әдістерін. 

білімді қолдану және түсіну: ақпаратты іздестіру үшін 

инновацияларды өз бетімен зерттеуді қолдану және 

білім саласындағы өздерінің білімдерін, дағдыларын 

және зерттеу нәтижелерін ұсыну қабілетін; 

пікір білдіру: филологиялық теориялардың әртүрлі 

бағыттарын сыни және теориялық тұрғыдан түсіну және 

алынған кәсіптік білімді сауатты және ғылыми тұрғыдан 

түсіндіру; 

коммуникативті қабілеттер: ғылыми жұмысты 

орындаудың табысты болуы ең нәтижелі зерттеу 

әдістерін таңдай білуге байланысты., 

Оқуға қабілеттілік: әрі қарай оқуды жүзеге асыру және 

өзінің зияткерлік, жалпы мәдени және кәсіби деңгейін 

арттыру үшін логикалық, аналитикалық, дерексіз, сыни 

ойлауды көрсету. 

знание и понимание: основ задач, методов, 

современных достижений изучаемых дисциплин, о 

структурно-функциональных особенностях учебной 

дисциплины «казахский язык и литература» в 

учреждении общего среднего образования; современные 

инновационные концепции в преподавании казахского 

языка и литературы»; задачи учреждения общего 

обновленного образования в сфере воспитания; 

основные формы и методы работы в сфере 

Государственный 

экзамен 

По специальности 

State examination 

in the 

specialty 

А 

MFE 

F

E 

8 

 

Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны) жазу 

және 

қорғау немесе екі 

бейіндеуші пән 

бойынша 

мемлекеттік 

емтихан 

тапсыру 

Написание и 

защита 

дипломной 

работы 

(проекта) или 

сдача 

государственных 

экзаменов по двум 

профилирующим 

дисциплинам 

Writing and 

defence of 

diploma work 

(project) or 

ҚМ

А 

М 

МИГ 

А 

MFE 

А МК 

ОК 

MC 

3 М

Е 

Г

Э 

F

E 

8 



 

общекультурного, нравственного, экологического 

воспитания. 

применение знаний и понимания: проводить 

самостоятельные исследования применение инноваций 

для поиска информации и умение представлять 

результаты своих знаний, умений и навыков 

исследований в области полученных знаний; 

выражение суждений: уметь критически и 

теоретически осмысливать различные направления 

филологических теорий и грамотно и научно излагать 

полученные профессиональные знания; 

коммуникативные способности: успешность 

выполнения научной работы в наибольшей степени 

зависит от умения выбрать наиболее результативные 

методы исследования, 

способности к учебе: демонстрация логического, 

аналитического, абстрактного, критического мышления 

для осуществления дальнейшего обучения с высокой 

степенью самостоятельности и повышения своего 

интеллектуального, общекультурного и 

профессионального уровня. 

knowledge and understanding: bases of tasks, methods, 

modern achievements of the studied disciplines, the 

structural and functional features of the structure, 

reproduction, development, classification of various taxa, the 

basic theories of origin and direction of evolution, the role of 

higher plants, lower algae, fungi, spore and seed plants, the 

essence of Zoology as a science, the distinctive features of 

the Kingdom, structure, life and reproduction of the main 

types, morphological and biological, the diversity, methods 

of reproduction and life cycles of animals, the stages of 

handing over of 

state 

examinations on 

two 

profiling disciplines 



 

embryogenesis and their significance, on the tasks, methods, 

forms and technologies of teaching biology; the structure of 

the discipline "Biology" in the institution of General 

secondary education; modern innovative concepts in the 

teaching of biology; the objectives of the institution of 

General updated education in the field of education; the main 

forms and methods of work in the field of General cultural, 

moral, environmental 

education. application of knowledge and understanding: 

to conduct independent research application of innovations 

to search for information and the ability to represent the 

results of their knowledge, skills and research in the field of 

knowledge; 

the expression of assessments: to be able to critically and 

theoretically comprehend the different directions of 

biological and ecological theories and competently and 

scientifically expound the acquired professional knowledge; 

communicative abilities: the success of scientific work 

depends most on the ability to choose the most effective 

research methods; 

ability to study: demonstration of logical, analytical, 

abstract, critical thinking for further training with a high 

degree of independence and improve their intellectual, 

cultural and professional level. 

 

 

 

 

 



 

9. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 

5В011700 - Казахский язык и литература 

 

Курс  

обучения 

С
ем

ес
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Количес

тво 

осваивае

мых 

модулей 

Количество 

изучаемых 

дисциплин 

Количество кредитов КZ Всего в 

часах 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECTS количество 

ОК КВ 
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ч

ен
и
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о
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р
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ти
к
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И
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

П
ед

 п
р
ак

ти
к
а 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 к
у
л
ьт

у
р
а 

В
се

го
 

экз Диф 

зачет 

1 1 3 3 4 20    1 2 20 900 33 7 1 

2 4 3 4 19 2    2 19 855 31 7 1 

2 3 5 3 3 18     2 18 810 30 6 1 

4 5 4 3 18     2 18 810 29 7 1 

3 5 2 2 3 18      18 810 29 5  

6 3 - 5 18      18 810 30 5  

4 7 1 - 6 18      18 810 30 6  

8 - - - -  10 3   - - - -  

Итого  23 15 28 129 2 10 3 1 8 12

9 

5805 212 43 4 

 

 

 



 

 



 

«5В011700-Қазақ тілі» мамандығы бойынша 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 
 

Модульдің атауы мен 

шифры 

Коммуникативті 1  

Коммуникативный 1  

Communicative 

Модульге жауапты Садыкова С.Т., Абдрахманова Т.М 

Модульдің түрі ЖПММ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 6 

Кредиттер саны 12 (20) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 1, 2 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Орыс тілі, шетел тілі курстарын оқыту білімгерлердің орта мектепте (орыс тілі, 

шетел тілі)  курсының бағдарламасы бойынша алған білімдеріне негізделеді. 

Модульдің мазмұны Қазақ (орыс) тілі. Орыс тілінің рухани және материалдық лексикасы 

бойынша тыңдаушыларға жүйелі ғылыми-теориялық білім бере отырып, алған 

білімдерін практикалық дәрежеде пысықтау, алынған ғылыми-теориялық 

біліміне сәйкес болашақта зерттелуге тиісті мәселелеріне байланысты 

тыңдаушыларды ғылыми ізденіске баулу, олардың шығармашылық ой-

пікірлерін жетілдіруді қамтамасыз ету көзделеді. 

Шетел тілі. Қоғамда болып жатқан жаңа үдерістер, Қазақстан 

Республикасының халықаралық аренаға шығуы жоғары оқу орындарының 

алдына сапалы деңгейдегі түрлі бағыттағы мамандарды дайындауға жаңа 

міндеттер қояды. “Шетел тілі” білім беру саласындағы әлеуметтік 

тапсырыстың міндеті-мамандардың шетел тілін мәдениетаралық және кәсіби 

қарым-қатынас құралы ретінде игеруін қамтамасыз ету. Шетел тілі 

студенттердің жеке басының ақыл ой және эмоцияналдық дамуын 

ынталандыру жолы, бөтен мәдениетті объективті қабылдауға және адамзат 

құндылықтарына араласуға дайындайды. 

Оқудың нәтижесі Білімі: - Орыс тіліндегі тіл мен мәдениеттің этномәдени ерекшеліктерін, 

өзіндік табиғатын меңгереді; 

Білігі: - білім беру үдерісінде кәсіби пәндерін оқытуда орыс тіліндегі базалық 

білімдерін қолдана алуы; 

- білім, ғылым, кәсіби және әлеуметтік-мәдени салаларда ауызша және 

жазбаша  қарым-қатынас құралы ретінде  орыс тілін қолдана алуы; Құндылық 

құраушылары: орыс тілі сөйлеу дағдыларын ана тілімен салыстырып 

мәдениаралық қарым-қатынас жасауда ұлттық мәдени құндылықты 

қалыптастыру. 

Құзыреттілігі: - мемлекеттік тілде жазбаша және ауызша түрде сөздерді 

айқын, нақты логикалық дұрыс жеткізе алатын; 

- Кәсіби қызметте мақсаттар мен міндеттерді анықтай білу және өзгермелі 

жағдайларда алға қойған міндеттерді шеше білу; 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас жасауға қабілеттілігі; 

- Жаңашылдыққа қабілетті болу, педагогикалық шеберлікті жетілдіруге 

ұмтылу, ынталылығы мен еңбекқорлығын көрсете білу. 

Білімі: - ағылшын тілі фонетикасының ерекшеліктері мен оқудың негізгі 

ережелері;  

- тиісті дыбыстарға әріптер мен әріптер тіркесін жазу, тілдің лексика-

грамматикалық белгілеріне орфографиялық сәйкестігі; 

- ағылшын тіліндегі сөзжасамның негізгі жолдары, көп мағыналы сөздердің 

мәтіндік мағынасы; кәсіби сөз тіркестері және  түрлі қарым-қатынас 

жағдаяттарында сөздік  орамдардың қолданылу ерекшеліктері туралы; 

- ағылшын тілін кәсіби мақсаттағы мәтіндерді (сөздіктің көмегімен немесе 

сөздіксіз) таныса  және зерттей оқу түрлері   туралы; 

- ағылшын тілінің грамматикалық ережелері мен құрылымдары туралы 

түсінігі; 

- кәсіби коммуникация саласында ағылшын тіліндегі сөйлеу әрекетінің 

жолдары; 

Білігі: - білім беру үдерісінде кәсіби пәндерін оқытуда ағылшын тіліндегі 

базалық білімдерін қолдана алуы; 



 

- білім, ғылым, кәсіби және әлеуметтік-мәдени салаларда ауызша және 

жазбаша  қарым-қатынас құралы ретінде  ағылшын тілін қолдана алуы; 

- ағылшын тілінде жалпы және мамандық саласындағы кәсіби 

терминологияны меңгеруі; 

- кәсіби коммуникация саласында монолог және диалог сөйлеу алуы; 

- кәсіби саласында міндеттерді шешуде ағылшын тілін қажетті деңгейде 

меңгеруі; 

- ағылшын тіліндегі ғылыми әдебиеттерді рефераттау және аннотациялауға 

іскерлігі; бланк, резюме толтыру, хат жаза алуы;  

- кәсіби саладағы қызметтік құжаттар мен іскерлік жазбаларды дайындай 

алуы;   

- кәсіби бағытталған лексикалардың сөзжасамдық үлгілерін пайдалана алуы; 

Құндылық құраушылары: ағылшын тілі сөйлеу дағдыларын ана тілімен 

салыстырып мәдениаралық қарым-қатынас жасауда ұлттық мәдени 

құндылықты қалыптастыру. 

Құзыреттілігі: - Әртүрлі пайымдауларды жүргізуге және дискуссияға түсуге, 

көпшілік алдында сөйлеуге дағдысы қалыптасқан, қабілетті; 

- Кәсіби қызметте мақсаттар мен міндеттерді анықтай білу және өзгермелі 

жағдайларда алға қойған міндеттерді шеше білу; 

- Ақпарат желілерінен болашақ мамандығына қатысты ақпараттрмен жұмыс 

істеу қабілеті  

- Ағылшын тіліндегі білімін қолдна отырып, кәсіби бағыттағы мәтіндердің 

мазмұнын жеткізу қабілеттілігі. 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

емтихан   

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу  

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиет 1. Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический 

курс (Учебное пособие).- Алматы: Санат, 2014-173 с. 

2. ЖаналинаЛ.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. –Алма-

Ата: Рауан, 2015. -173 с. 

3. Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения 

русскому языку студентов-нефилологов. –М. Руский язык, 2014,-68 с. 

4. Миронова В.Г., Хмельницкая И.Б. Обучение научному стилю речи. – 

Алматы: Ана тілі, 2014. -143 с. 

5. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отделений 

университетов (бакалавриат) / Под редакцией Ахмедьярова К.К., 

Жаркынбековой Ш.К. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. 

6. Chris Redston & Gillie Cunningham Face2face (SB) CUP 2015 

7. Chris Redston & Gillie Cunningham Face2face (WB) CUP 2015 

8. М.Оштанова, Г. Утегулова “Ағылшын тілі” Бірінші курс студенттеріне 

арналған оқу құралы, Түркістан-2014 

9. Христорождественская Л.Н. Английский язык. Практический курс 1 часть 

10. Бонк Н.А. Учебник английского языка Часть 1. 

11. Picture Dictionary 

12. Oxford English-Russian Dictionary. 

13. Oxford Russian-English Dictionary. 

Жаңартылған күн 15.05.2018 

 

 

Модульдің атауы мен 

шифры 

Дүниетанымдық  

Мировоззренческий  

Worldview 

Модульге жауаптылар Шуршитбай М., Калимолдина Ж.А. 

Модульдің түрі ЖПММ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 10 

Кредиттер саны 10 (17) 

Оқу түрі күндізгі  

Семестр 1, 2 семестр 

Білім алушылар саны 25 



 

Модульдің 

пререквизиттері 

Мектеп бағдарламасы шеңберіндегі тарих, география, химия, математика, 

физика пәндері 

Модульдің мазмұны Құқық негіздері. Адамзат қоғамы қалыптасуының, ондағы тәртіптің, бірліктің, 

татулықтың, заңдылықтың кепілі – құқық пен мемлекет. Олар – материалдық 

және рухани қажеттіліктердің жемісі, қоғамның тірегі. Құқықтық білімнің 

тереңдеуі құқықтық сенімнің нығаюына әкеледі. Құқықтық сенімнің нығаюы 

құқықтық мәдениеттің өркендеуіне және студенттердің құқықтық әлеуметтену 

үрдісіне септігін тигізеді. Студенттің құқықтық әлеуметтену үрдісі – оның 

адам және маман ретінде қалыптасуын, есеюін, мемлекетті, құқықты, заңды 

түсіну, сыйлау, сақтау, заң арқылы өзін қорғай алу сияқты ұғымдары мен 

сезімдерінің тереңдеуі, қазақстандық патриотизмнің жетілуі. «Құқық 

негіздері» пәнінде мемлекеттің, құқықтың ұғымдары, мәндері, нысандары, 

белгілері, жүйесі, тетігі, атқаратын қызметтері қарастырылады. Мемлекеттің 

басты құқықтық нормативтік кесімі, ең негізгі заңы Конституция және оның 

басты ерекшеліктері мен қасиеттері «Құқық негіздері» оқу пәнінің 

«Конституциялық құқық негіздері» бөлімінде қарастырылады. Мемлекетті 

басқарудың ұғымы, қағидаттары, нысандары, органдары, әкімшілік құқық 

бұзушылық дегеніміз не, оның белгілері қандай, әкімшілік жауаптылықтың 

ұғымы, әкімшілік жауаптылыққа тартылатын жас, әкімшілік жауаптылықтың 

түрлері, жайында оқу  пәнінің «Әкімшілік құқық негіздері» бөлімінде 

айтылады. Сонымен қатар «Құқық негіздері» оқу пәні Азаматтық құқық пен 

Қылмыстық құқықты қарастырады.  

Экономикалық теория негіздері. Экономикалық теория – қоғамдық ғылым. 

Ол, басқа да ғылымдармен қатар, қоғамдағы адамдар арасындағы іс-

әрекеттердің өзара байланыстарын және қарым-қатынастарын зерттейді. 

Сонымен қатар, әлеуметтану және философия пәндерінен айырмашылығы, 

қоғамды бүтіндей қарастырмайды, тек қана оның экономикалық саласын, яғни 

шаруашылық байланыстар мен адамдардың экономикалық іс-әрекетін 

қарастырады. Нақтылай айтсақ, экономикалық теория, экономиканы 

ұйымдастыру және реттеу, баға белгілеу және ақша табыстары, өндіріс 

үрдісіндегі  өндіру, бөлу, айырбастау және тұтыну қарым-қатынастарын 

реттеу мәселелерін шешумен айналысады. Осы сұрақтардың барлығы, яғни 

экономикалық мәселелердің басты көрсеткіші болып табылатын - өндіріс 

шығындарын аз жұмсау арқылы, игіліктердің санын жеткілікті өндіру 

мәселесінің негізі болып табылады. Адамдардың қажеттілігі қай игіліктерге 

болсын  шексіз, ал осы игіліктерді жасауға қажетті РЕСУРСТАР шектеулі. 

Осыдан шығатын қорытынды – материалдық игіліктер өндірісіндегі шектеулі 

ресурстарды тиімді қолдану арқылы адамдардың қажеттілігін толық 

қанағаттандыруға бағытталған нақты жолын іздестіру болмақ. Бұл 

экономикалық теория пәнінің негізін құрайды. 

Саясаттану-әлеуметтану. Саясаттану  - саясат туралы, оның 

институционалдық мемлекеттік көрінісі, саяси процестердің “технологиясы” 

туралы интегралдық ғылым. Саясаттың басты мақсаты - бұл адам, қоғам және 

мемлекет арасындағы үйлесімділікті іздеу. Әсіресе саясаттың рөлі мен маңызы 

қоғамның негізгі құндылықтары мен идеалдарының өзгеріске ұшыраған, 

өтпелі тарихи кезендерінде ерекше мәнге ие болады. Қазіргі қоғамның саяси 

шындығын шынайы түрде ашу – саясаттанудың басты мағынасы болып 

табылады. Саясаттанудың қазіргі негізгі әдістеріне, қызметтеріне, мақсаттары 

мен міндеттеріне, пәннің болашақ кәсібі үшін маңызды анықтама беру; өмір 

сүру жағдайына тәуелсіз әлеуметтік мінез - құлықтардың негізгі 

формаларының қалыптасуы мен реттелу заңдылықтарын түсіндіру. 

Әлеуметтануда әлеуметтік құбылыстар мен процестердің бес негізгі заңы 

тұжырымдалған: Әлеуметтік құбылыстардың қатар өмір сүру заңы. Мысалы, 

егер «А» құбылысы болса, ол әруақытта «Б» құбылысын қажет етеді. 

Әлеуметтік құбылыстардың даму тенденцияларын (яғни, бағыттарын) 

анықтайтын заң. Мысалы, өндіргіш күштердің өзгеруі өндірістік 

қатынастардың өзгеруін талап етеді.  

Әлеуметтік құбылыстардың арасындағы алуан түрлі байланыстарды, 

қатынастарды анықтау заңы. Бұл заң іс-қимыл, атқаратын қызмет деп аталады. 

Ол әлеуметтік объектінің әрбір элементінің, бөлігінің арасындағы 

байланысын, қатынасын бейнелейді. Әлеуметтік құбылыстардың арасындағы 

себепті байланыстарды бейнелейтін заң. Мысалы, әлеуметтік бірліктің негізгі, 

қажетті шарты – ол қоғамдық және жеке мүддені сәйкестендіру, үйлестіру 



 

болып саналады. Әлеуметтік құбылыстардың арасындағы байланыстардың 

болу мүмкіндігін білдіретін ықтималдық заңы. Әлеуметтік құбылыстар мен 

процестерді және олардың арасындағы байланыстарды, қатынастарды біліп-

тануда әлеуметтану жалпы теориялық ғылыми зерттеу әдістеріне сүйенеді. 

Әлеуметтанудың қазіргі негізгі әдістеріне, қызметтеріне, мақсаттары мен 

міндеттеріне, пәннің болашақ кәсібі үшін маңызды анықтама беру; өмір сүру 

жағдайына тәуелсіз әлеуметтік мінез - құлықтардың негізгі формаларының 

қалыптасуы мен реттелу заңдылықтарын түсіндіру. 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Қазіргі таңдағы қазақ халқының ұлттық 

жаңғыру, дербес мемлекет ретінде қалыптасуын және Қазақстан 

Республикасының дүниежүзілік даму процесінде алатын орнын айқындауы, 

сондай-ақ оның өткен тарихын жан-жақты оқып үйрену мен зерттеудің 

қажеттілігі арта түсуде. Қазақстан тарихының курсы әлеуметтік-гуманитарлық 

пәндер үрдісінің аясында жеке пән ретінде барлық оқу бағдарламасына енгізіліп 

жүйелі түрде оқытылады 

Оқудың нәтижесі Білімі: Қоғамдық - әлеуметтік ғылым негіздерін білуі, әлеуметтік маңызды 

мәселелер мен процестерді талдай және салыстыра алуы, адам мен адамның 

қоғаммен, қоршаған ортамен қарым-қатынасын реттеп отыратын этикалық 

және заң нормаларын білуі, Қазақстан территориясындағы әртүрлі қоғамдық- 

әлеуметтік құрылымдардың қалыптасуы мен дамуының тарихи 

ерекшеліктерін және қазақ халқымен Қазақстан Республикасындағы басқа 

халықтардың мәдениет тарихын білуі, мемлекеттік құрылымының, әр алуан 

саяси практикалық және қоғамдық ұйымдардың дамуын және қоғам 

дамуының экономикалық негіздерін білуі, қауіпті жағдайларда дұрыс шешім 

қабылдау ережелерін білуі керек. Қолданбалы ақпараттық технологиялық 

тапсырмаларды талдау және оларды шешу мақсатында тиімді әдістерді табуға 

үйрету, ақпаратты қорғау техноло-гияларын және принциптерін қолдану, 

ақпараттық қауіпсіздік және мәліметтер базасының әкім-шілік қауіпсіздігін 

қолдана білу   

- Отандық тарихтағы негізгі оқиғалар мен фактілерді, тарихи үдерістердің 

заңдылықтары мен кезеңдерін білуі тиіс; 

-фактілерді теориялық талдап қорытуды, мәселелерді, себеп-салдарлық 

байланыстарды, заңдылықтарды және тарихи үдерістің дамуының басты 

тенденцияларын айқындауы тиіс; 

Білігі: - Қоғамның даму процестерінде оқушылардың ғылыми қөзқарастарын 

қалыптастыруды, қоғамның мәдени дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі 

әлеуметтікэкономикалық және саяси құбылыстарды ғылыми тұрғыда талдау 

жасай алуды, әлеуметтік-экономикалық саясатты үйренуге қызығушылығын 

тәрбиелеуді, салауатты өмір салтын насихаттау, мектептегі оқыту мен 

тәрбиелеудің озық педагогикалық тәжірибелерін жинақтауды, өзінің еңбегін 

ғылыми негізде ұйымдастыра алуы керек. Ақпараттық технологиялармен 

жұмыс істеу саласында біліктілікті меңгерту; мәліметтерді өңдеудің 

ақпараттық құралдары мен үдерістерін, әр түрлі іс-әрекеттердегі ақпараттық 

қызмет көрсету бойынша компьютерлік технологиялардың құралдық амал-

дарын игеру   

Құндылық құраушылары: Өзіндік кәсіби біліктілік деңгейін көтеру 

мақсатында ақпараттық технологиялар және ғаламтор ресурстарын игеру; 

заманауи есептеу техникасымен, байланыс түрлерімен, кәсіптік мақсаттағы 

ғаламторды қолдана білу және ақпаратты басқара білу; - өзінің азаматтық 

көзқарасын анықтауы, патриотизмді көрсетуі тиіс; -заманауи әлеуметтік-

экономикалық және саяси жағдаяттарды болжау үшін тарихи білімдерді 

пайдалану дағдыларын меңгеруі тиіс;    -тарихи ақпарат көздерімен жұмыс 

жасаудың негізгі әдістерін,  компьютерлік желілердегі ақпараттармен жұмыс 

жасау дағдыларын меңгеруі тиіс. 

Құзыреттілігі: - Кәсіби даярлыққа және аралас мәселелерге қатысты арнаулы 

әдебиеттерді өз қызметінде кәсіптік лексиканы сауатты пайдалануды, оқу 

материалдарын сұрыптай және кіріктіре алуды, өздерінен дидактикалық 

материалдар дайындауды, техникалық құрастыру элементтері мен оқытудың 

жаңа ақпаратты техникасын және техникалық құралдарды, есептеу 

техникасын мектептердегі оқыту процесінде пайдалануды, мамандыққа 

байланысты барлық қажетті талаптарды жетік білуі керек. - Ойлау мәдениеті 

қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып және оған 

қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті. - Тарихи процестердің 



 

заңдылықтары мен қозғаушы күштерін, тарихи процестегі және қоғамның 

саяси ұйымдарындағы  адамның орнын түсінуге қабілетті. -  Кәсіби сала 

бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын іске асыруға қабілетті. - Оқу 

орындарында оқу-тәрбие процесін жүргізуде жаңа ақпараттық және жаңа 

технологиялық тәсілдер мен әдістемесін қолдануға қабілетті.  

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Емтихан 

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу  

Модульдің ұзақтығы 1 семестр  

Әдебиет 1. Грегори Мэнкью. Экономикс негіздері (8-басылым). – Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018ж. 

2. Кәсіпкерлік: теория, процесс және тәжірибе (10-басылым). – Алматы: 

«Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018ж. 

3. Мемлекет және құқық теориясы. – Алматы: Баспа, 2018.- 256   

4. Б.Ө. Алтынбасов.Құқық негіздері. Оқу құралы. Астана: «МастерПо», 2014.  

5. С.В. Алимов. Құқықтық және саяси ілімдер тарихы. Оқу құралы. Алматы: 

«Бастау», 2017.  

6. А.Ибраева, Н.Ибраев. Теория государства и права. – А, 2014.  

7. Темірбекова А.Б. Экономикалық теория: Оқу құралы. – Алматы: 

«Экономика», 2014. 

8. Әубәкіров Я.Ә., Нәрібаев К.Н., Есқалиев М. Экономикалық теория 

негіздері. -Алматы:Санат, 2015. 

9. Әубәкіров Я.Ә., Байжұмаев Б.Б., Жақыпова Ф.Н., Табеев Т.П. 

Экономикалық теория. Оқу құралы. –Алматы: Қазақ университеті, 2016. 

10. David Brinkerhoff. Әлеуметтану негіздері (9-басылым). – Алматы: 

«Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018ж. 

11. Әпсәләмов Н.Ә., Исабеков Қ., Сұлтанов Ө.С. Экономикалық теория 

негіздері. Оқу құралы.-Алматы: Ғылым, 2014 

12. Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы: Жоғары 

оқу орындарының тарихшы емес мамандықтарына (бакалавриат) арналған 

оқулық / Б.Ғ. Аяғанның жалпы редакциясымен. - Алматы: «Раритет», 2014. - 

448 бет. 

13. Кан Г.В., Шаяхметов Н.У. Қазақстан тарихы. Оқулық. - Алматы: «Кітап», 

2015. - 312 б. 

14. Аманжолов Қ. Қазақстан тарихы дәрістер курсы. І, ІІ т. А., 2014.  

15. Мусин Ч. Қазақстан тарихы. А., 2014 

16. Омарбеков Т. Қазақстан тарихының XX ғасырдағы өзекті мәселелері: 

Көмекші оку кұралы. - Алматы: «Өнер», 2014. - 551 б. 

Жаңартылған күн 15.05.2018 

 

 

Модульдің атауы мен 

шифры 

info-kom  Ақпаратты-коммуникациялық  

Модульге жауапты Садуакасова Л.К., Шошақ М. 

Модульдің түрі ЖПММ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 7 

Кредиттер саны 7 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 1, 2 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Азаматтану және құқық, экономика, информатика пәндерінің мектептік 

бағдарламасымен таныс болу керек.  

Модульдің мазмұны Ақпаратты-коммуникациялық технологиялар. Компьютердің көмегімен 

ақпаратты түрлендіру үрдісімен және олардың қолдану ортасымен өзара 

әсерімен байланысты адам қызметінің болмысы, сонымен бірге қоршаған 

әлемді талдаудағы жүйелі-ақпараттық тәсілді бейнелейтін, ақпараттық 

үрдістерді, ақпаратты алу, түрлендіру, жеткізіп беру, сақтау және пайдалану 

әдістері мен құралдарын зерттейтін ғылыми білімнің іргелі облыстарының 

бірі. 



 

Философия. Құндылықтар бағытының өзгеруі, рухани құндылықтың 

құлдырауы кезеңінде адамгершілікпен имандылықтың көзі ретінде философия 

пәнін алуға болады. Пән құрылымы мен мазмұны философиялық тарихи 

кезеңдерге, таным, болмыс, құндылықтар жүйесіне жаңа көзқараспен қарап, 

теориялық  - философиялық артықшылығын көрсетеді. Пәнді оқып – үйрену 

мыңдаған ғасыр жалғасып келе жатқан саналы ойлау, мәселені саралай білу,  

рухани дүниенің кемелденуіне әсер етеді. Пәннің міндеті студенттің ұлттық 

философиялық құндылықтардың жетістіктері және әлемдік философиядағы 

орнын көрсете отырып отан сүйгіштік, өзіндік шығармашылық ой жүйесін 

қалыптастыру. Курсты оқу барасында студент философия пәнінің тарихи 

кезеңдері дүниеге көзқарастық, адамгершілік қасиеттеріне көңіл аудара 

отырып, ғылыми және көркемдік әдебиетпен жұмыс істей білу, ғылыми 

теориялық баяндамалар жасау,  мәселені талдау және талқылай білу, өзіндік 

жеке көзқарасын дәлелдеу қасиеттерін меңгере білуі керек. 

Оқудың нәтижесі Білімі: - Қоғамдық - әлеуметтік ғылым негіздерін білуі, әлеуметтік маңызды 

мәселелер мен процестерді талдай және салыстыра алуы, адам мен адамның 

қоғаммен, қоршаған ортамен қарым-қатынасын реттеп отыратын этикалық 

және заң нормаларын білуі, фактілерді теориялық талдап қорытуды, 

мәселелерді, себеп-салдарлық байланыстарды, заңдылықтарды және тарихи 

үдерістің дамуының басты тенденцияларын айқындауы тиіс; Қолданбалы 

ақпараттық технологиялық тапсырмаларды талдау және оларды шешу 

мақсатында тиімді әдістерді табуға үйрету, ақпаратты қорғау техноло-

гияларын және принциптерін қолдану, ақпараттық қауіпсіздік және 

мәліметтер базасының әкім-шілік қауіпсіздігін қолдана білу   

Білігі: - Қоғамның даму процестерінде оқушылардың ғылыми қөзқарастарын 

қалыптастыруды, қоғамның мәдени дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі 

әлеуметтікэкономикалық және саяси құбылыстарды ғылыми тұрғыда талдау 

жасай алуды, әлеуметтік-экономикалық саясатты үйренуге қызығушылығын 

тәрбиелеуді, салауатты өмір салтын насихаттау, мектептегі оқыту мен 

тәрбиелеудің озық педагогикалық тәжірибелерін жинақтауды, өзінің еңбегін 

ғылыми негізде ұйымдастыра алуы керек. Ақпараттық технологиялармен 

жұмыс істеу саласында біліктілікті меңгерту; мәліметтерді өңдеудің 

ақпараттық құралдары мен үдерістерін, әр түрлі іс-әрекеттердегі ақпараттық 

қызмет көрсету бойынша компьютерлік технологиялардың құралдық амал-

дарын игеру.  Құндылық құраушылары: Өзіндік кәсіби біліктілік деңгейін 

көтеру мақсатында ақпараттық технологиялар және ғаламтор ресурстарын 

игеру; заманауи есептеу техникасымен, байланыс түрлерімен, кәсіптік 

мақсаттағы ғаламторды қолдана білу және ақпаратты басқара білу. 

Құзыреттілігі: Кәсіби даярлыққа және аралас мәселелерге қатысты арнаулы 

әдебиеттерді өз қызметінде кәсіптік лексиканы сауатты пайдалануды, оқу 

материалдарын сұрыптай және кіріктіре алуды, өздерінен дидактикалық 

материалдар дайындауды, техникалық құрастыру элементтері мен оқытудың 

жаңа ақпаратты техникасын және техникалық құралдарды, есептеу 

техникасын мектептердегі оқыту процесінде пайдалануды, мамандыққа 

байланысты барлық қажетті талаптарды жетік білуі керек.  

Компьютерді ақпаратты басқару құралы ретінде пайдалану дағдысы бар, 

ақпаратты жинау, өңдеу және сақтай білудің негізгі әдіс-тәсілдерін білетін 

және әлемдік компьютер желілеріндегі ақпаратпен жұмыс істей білуі тиіс.  

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу  

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиет 1. Острейковский В.А. Информатика.- М.: Высш. шк., 2015. 

2. Камардинов О. «Информатика»  Алматы, 2016 ж  

3. Сағымбаева А.Е. «Информатиканы оқыту әдістемесі» Алматы, 2014 ж 

4. С.А Симонович. Информатика –Баз-й курс. 2-е издание, "Питер", 2014. 

5. М.Қ. Байжұманов., Л.Қ. Жапсарбаева. Информатика., Астана, 2014. 

6. В.П.Косарев. Экономическая информатика, учебник, 2-е издание. 2015. 

7. Энтони Кенни. Батыс философиясының жаңа тарихы. 1- том. Антика 

философиясы. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018 ж. 

– 400 бет. 



 

8. Энтони Кенни. Батыс философиясының жаңа тарихы. 2- том. Орта ғасыр 

философиясы. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018 ж. 

– 408 бет. 

9. Дерек Джонстон. Философияның қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға 

дейін. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018 ж. – 2016 
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Модульдың атауы мен 

шифры 

Жоғары білім берудегі психология және педагогика  

Психология и педагогика в высшей школе 

Psychology and pedagogics are athigher school 

Модульге жауапты Дюсембаева А.Т. 

Модульдің түрі ЖПММ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 12 

Кредиттер саны 12 (20) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 3, 4 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Философия, сыни ойлау, тұлғаралық коммуникация психологиясы, 

педагогика. 

Модульдің мазмұны Білім берудегі менеджмент.  Білім беру жүйесіндегі басқару мен тиімділік, 

үнемділік. Тиімділік, үнемділік дегендер – өмірдің өзі қойып отырған 

талаптар. Ысырапшылдық, ұқыпсыздық неге апарып соғатыны әмбеге аян. 

Үнемділік, әсіресе, дағдарыс жағдайында қажет. Не нәрсені де тиімді 

пайдалану арқылы кездескен қиындықтардан қиналмай шығып кетуге болады. 

Білім беру технологиялары оқушы үшін жұмыс істеуі тиіс. Басқарудағы 

барлық мүмкіндік, күш-жігер шәкірттің ойдағыдай өсіп-жетілуіне жұмсалуы 

тиіс. Бүгінгі оқушының елдің ертеңгі азаматы екені басты ұстаным болуы 

шарт. 

Психология. Психология ғылымының жалпы курсының әлеуметтік 

психология мен тіл психологиясында қарым-қатынас психологиясы деп 

аталатын арнайы сала бар. Тұлғааралық коммуникация психологиясының 

арнаулы курсын оқып үйренуге арналған бір сыпыра әдебиет тек орыс тілінде 

ғана емес, қазақ тілінде де бар.  Қарым-қатынас психологиясын өзекті 

мәселелерімен қызықты проблемаларының сырын ашып беретін кейбір 

қажетті әдебиеттерді  пән оқытушысы жеке тақырыптарды  өткенде 

студенттермен тыңдаушыларға ұсынып отырады.  

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі Оқушылардың танымдық 

әрекеті белсенділігін арттыратын және оқытудың тиімділігін жоғарлататын 

жаңаша әдістер мен тәсілдер неғұрлым мол оқыту неғұрлым 

технологияландырылған болса, адамдық пен адалдылықтың, қайырымдылық 

пен мейірімділіктің халықтық дәстүрлеріне соғұрлым көп көңіл бөлу талап 

етілуі, демек, этникалық, этикалық және психологиялық құбылыстар мен 

мәліметтерге назар аудару мен соғұрлым көбірек болуы заңдылығы оқыту мен 

тәрбиелеудің үйлесімді бірлігінің ерекше маңызды методикалық аспектісі 

болып шығады. Тұлға қалыптастырудағы алға жылжулар қазіргі бүкіл ғылым 

және техникалық жетістіктерді оқыту процесінде тәрбиенің маңызды факторы 

ретінде барынша қолдау және халықтық пайдаланумен байланысты. Адамның 

әлеметтенуінде тәрбиенің халықтық дәстүрлері Қазақстан тәуелсіз алған 

қазіргі жағдайында қоғамдық жаңаруы мен демократиялануы ісіне қызмет етіп 

тиісті орнын алуы қажет. Оқыту мен тәрбиелеу арасындағы үйлесімді 

сәйкестік жас ұрпақты қалыптастырып дамытуға жалпы халықтық назар 



 

аударумен және педагогикалық дәстүрлердегі бүкіл шынайы халықтықты 

қайта өркендетумен қамтамасыз етілмек. Қоғамдық рухани мәдениетте 

тәрбиелеудің таусылмас идеясы мен тәжірибесін сақтаушы халықтың 

«педагогикалық зердесі» жасампаздық роль ойнауға қабілетті. 

Критериальдық бағалау технологиясы Қазақстанда жоғары білім беру 

стандарттарын енгізумен қатар, ғылыми негізделген, студент білімін 

бағалайтын және бақылайтын диагностикалық әділ жүйені ұйымдастыру да – 

өзекті мәселенің бірі. Басқа сөзбен айтқанда білім беру жүйесінде студент пен 

оқытушы әрекеті барысында студент білімін әділ бағалау үшін қолайлы 

жағдай туғызу керек. Білімді бақылау және бағалаудың әдіснамасын құрып, 

жалпы қағидаларын анықтау  мәселесі – қазіргі таңда оқытушылар арасында 

қызу талас туғызып отырған мәселенің бірі.Мұндағы, күтер нәтиже: қазіргі 

қоғам талабына сай әлеуметтік бейімділігі жоғары, мәдениетті, ұлттық тәлім – 

тәрбие алған, білімі мен біліктерін өмірде пайдалана алатын, жан – жақты 

дамыған жеке тұлға тәрбиелеу. 

Педагогика Педагогика ғылымының құрылымы, оның басқа ғылымдармен 

байланысы. Педагогика дамып, тәрбие мен білім беру жайлы ғылыми 

тарауларға бөліне бастады. Мысалы, педагогиканың жалпы негіздері, тәрбие 

теориясы, дидактика, т.б. Тәрбие мен оқыту ісінің одан әрі дамуына 

байланысты педаогика ғылымының түрлі салалары, атап айтсақ, мектепке 

дегіінгі педагогика, мектеп педагогикасы, педагогика тарихы, дефектология 

және пәндәрді оқыту әдістемесі, кәсіптік-техникалық білім беру педагогикасы, 

жоғары мектеп педагогикасы, әскери педагогика, басқару педагогикасы, 

отбасы тәрбиесінің педагогикасы,  медени-ағарту қызметкерлерінің 

педагогикасы, түзеліс-еңбек педагогикасы, этнопедагогикасы, әлеуметтік 

педагогика, кәсіби педагогика, жас ерекшелік педагогикасы т.б. педагогика 

салалары  пайда болды. Мектеп педагогикасы мектеп жасындағы балаларды 

тәрбиелеу мен оқытудық мақсаттары мен міндеттерін, әдістері мен 

принциптерін, формаларын, мазмұнын және нәтижесін айкындайды.  

Оқудың нәтижесі Білімі:  - ғылыми психологиялық білімдер негізін қалыптастыру; 

педагогикалық іс-әрекет   туралы  теориялық білімі;    педагогика 

ғылымындағы көкейкесті мәселені таңдай білу дағдысын қалыптастыру 

жолдарын; өздігімен  іздену, зерттеу және өзекті мәселені шеше білу 

дағдысын; педагогикалық  ғылыми болжам  жасай білу  дағдысын; 

педагогикалық іс-әрекетке талдау жасай білуі. - этнопедагогиканың базалық 

ұғымдары, Қазақстан Республикасы этностарының мәдениеті мен салт-

дәстүрлері туралы;  

көпұлтты ортадағы педагогикалық іс-әрекет ерекшеліктері туралы; Білім беру 

мекемелерінің тәрбиелік іс-әрекеттері тәжірибесіне ҚР этностары 

этнопедагогикасының негізгі жолдарын, әдістерін, формалары мен 

құралдарын енгізу материалдарын түсіну туралы;  

ҚР этностары мен әлем халықтары этнопедагогикасының мәселелерін зерттеу 

негіздері туралы білім алуға тиіс. Педагогтарға қажетті балалар мен 

жасөспірімдердің, анатомиялық, физиологиялық    ерекшеліктерін білу керек; 

- Өсу мен дамудың негізгі биологиялық заңдылықтары туралы дұрыс түсінік 

қалыптастыру; 

- Оқыту мен тәрбиелеуде маңызды орын алатын шартты рефлекстердің негізін 

білу; 

- Балалардың жас ерекшелігіне қарай әр-түрлі функциялардың физиологиялық 

негіздерін білу; 

- Жас ерекшеліктеріне байланысты балалар ағзасына қойылатын, гигиеналық 

талаптарды білу; 

- Жеке мүшелер мен мүшелер жүйесінің даму заңдылықтарын білу; 

Студенттерге  болашақ педагог ретінде мектеп оқушыларының тәрбие деңгейі 

мен оқушы ұжымының дамуын кешенді психологиялық әдістер арқылы 

арқылы анықтай білуге үйрету; Оқушының  және балалар ұжымының жеке 

және жас ерекшелігін есепке ала отырып, тәрбиенің дәйекті міндеттерін ұсына 

білуге дағдыландыру; 

Білігі: - жалпы психологиялық категориялар мен ұғымдар жүйесін оқытып 

үйрету; адамды іс-әрекет, таным, қарым-қатынас субьектісі ретінде зерттеу 

үшін психологиялық білімдерді ғылыми негізде қолдана білуге дағдылар 

қалптастыру;   

Құндылық құраушылары: 



 

- психологиялық құбылыстардың заңдылықтары негізінде психологияның әр 

салалары бойынша студенттерде білімдерді жүйелендіру.  Дүние  жүзілік және 

Отандық психология ғылымдарының негізгі принциптерімен, бағыттарымен, 

идеяларымен таныстыру. байқалған әлеуметтік фактілер мен құбылыстарды, 

олардың өзара себеп салдарлық қатынастарын түсіндіру, мағынасын ашу, 

бағалау; Қазақстан қоғамының әлеуметтік құрылымы мен жүйесінің 

ерекшеліктері, әлеуметтік институттары туралы пікірлерін айту. болашақ 

мұғалімнің кәсіби-маңызды тұлғалық қасиеттерін (педагогикалық ойлау, 

педагогикалық қарым-қатынас, педагогикалық такт, әдеп, ұтқырлық, 

толеранттылық және т.б.); қоғамдық-саяси, этнопедагогикалық әдебиеттерді 

талдап зерттеу біліктілігін; этнопедагогика саласындағы ғылыми-ізденіс, 

шығармашылық жұмыстарға даярлығын; білім алушылардың көпұлтты 

ортадағы педагогикалық іс-әрекеттің ерекшеліктері туралы білімін және 

этнопедагогикалық жүйені теңестіре-салыстырмалы талдау дағдыларын; білім 

беру мекемелерінің тәрбиелік іс-әрекеттері тәжірибесіне ҚР этностары 

этнопедагогикасының негізгі жолдарын, әдістерін, формалары мен 

құралдарын енгізу материалдарын түсінуін қалыптастыру. Байқалған 

әлеуметтік фактілер мен құбылыстарды, олардың өзара себеп салдарлық 

қатынастарын түсіндіру, мағынасын ашу, бағалау; Қазақстан қоғамының 

әлеуметтік құрылымы мен жүйесінің ерекшеліктері, әлеуметтік институттары 

туралы пікірлерін айту Балалардың жас ерекшелігіне байланысты жеке 

мүшелердің, мүшелер жүйесінің ерекшеліктерін меңгеру; 

- Мүшелер, мүшелер жүйесінің қызметін бір-бірімен және сыртқы ортамен 

байланысын білу керек; 

- Жас ерекшелігіне байланысты балалар мен жасөспірімдер ағзасына 

қойылатын гигиеналық талаптарды білу; 

Құндылық қатынастар: Білімгер педагогтарға қажетті балалар мен 

жасөспірімдердің анатомиялық, физиологиялық ерекшеліктерін, өсу мен 

дамудың негізгі биологиялық заңдылықтары  туралы дұрыс түсінікті, оқыту 

және тәрбиелеу жұмыстарында маңызды орын алатын шартты рефлекстердің 

негізін білуі қажет. Оқушы ұжымын және жекелеген оқушыны тәрбиелеуде  

тәрбиенің түрлері әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыруды жоспарлай білуге 

үйрету; Бала тәрбисінде мұғалімдердің, ата-ананың, жұртшылық қызметін 

үйлестіре алу іскелігін дамыту; 

Құзыреттілігі: - Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму 

деңгейін бағалау және диагностика жасауға қабілетті және өзінің кәсіби іс-

әрекетінде шартты нәтижелер негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы әлеуметтік 

маңызын түсінуге қабілетті әлеуметтік мінез-құлықтар мен әлеуметтік 

үдірістерді (оның ішінде медицинада) әлеуметтану тұрғысынан қызмет атқару 

заңдылықтары мен реттелуі туралы ақпараттарды пайдалана отырып, оның 

мәнін бағалау, жеке пікірін қалыптастыру, реферат, презентация, жоба түрінде 

хабар ету. Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму деңгейін 

бағалау және диагностика жасауға қабілетті және өзінің кәсіби іс-әрекетінде 

шартты нәтижелер негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы әлеуметтік 

маңызын түсінуге қабілетті. Психологиялық-педагогикалық, әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдардың ғылыми негіздерін білуге; Гуманитарлық 

іскерліктің ерекше саласы ретінде білім саласы туралы біртұтас түсінігіне ие 

болуға қабілетті. 
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Модульдың 

пререквизиттері 

Педагогика, психология, әдебиеттануға кіріспе, тіл біліміне кіріспе, орыс тілі, 

шетел тілі, фонетика, лексика, сөзжасам, морфология, синтаксис 

Модульдің мазмұны Инклюзивті білім беру. балалардың жынысына, жас ерекшеліктеріне, 

географиялық тұратын жеріне, қимыл-қозғалыстық және ақыл-есінің 

жағдайына, әлеуметтік-экономикалық жағдайына қарамастан, сапалы білім 

алу және өздерінің потенциалдық дамыту мүмкіндігіне ие болу. Инклюзивті 

оқыту – ерекше мұқтаждықтары бар балалардың жалпы білім беретін 

мектептердегі оқыту үрдісін сипаттауда қолданылады. Инклюзивті оқыту 

негізінде балалардың қандай да бір дискриминациясын жоққа шығару, барлық 

адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге оқытудың 

ерекше қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай қалыптастыру идеологиясы 

жатыр. 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілін кәсіптік қарым-қатнас құралы ретінде меңгеру; 

қазақ тілін іскерлік қарым-қатнас құралы ретінде меңгеру; студенттердің 

ауызша және жазбаша кәсіби салада сөйлеу тәртібі мен мәдениетінің деңгейін 

көтеру; мамандық туралы энциклопедиялық және зияткерлік–мәдени 

мәліметтермен студенттердің білімін толықтау; студенттердің сөйлеуін 

лексико-грамматикалық қатарлармен толықтау;студенттердің диалогтық және 

монологтық сөйлеуін, ауызша  және жазбаша түрде дамыту. 

Кәсіби-бағытталған шет тілін оқытудың негізгі мәні – студенттің жеке 

басының кәсіби даму маңыздылығының қалыптасуы мен қосымша кәсіби 

білім алу мақсатында, шет тілі мен мамандыққа байланысты арнайы пәндердің 

ықпалдасуында. Бұл мезетте шет тілін білу – студенттердің жеке басының 

кәсіби дамуы мен олардың кәсіби хабардарлығын жақсарту мақсатында 

қарастырылады. Сонымен қатар студенттердің шет тілін жетік біліп шығуы – 

жоғары оқу орны түлегінің болашақта білікті маман ретінде шетелдік 

серіктесімен іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыра алатын, кәсіби білікті 

маман иесіне қойылатын талаптың негізгі шарты болып табылады. 

Қазақ тілін оқыту әдістемесі ғылыми пән. Қазақ тілі пәнінің мектептік 

пәндер жүйесіндегі орны және ерекшеліктері бар. Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

– университеттер мен педагогика институттарының филология 

факультеттерінде жалпы білім беретін орта мектептер үшін оқытушы 

даярлайтын, олардың тәжірибесі мен іскерлік дағдыларын қалыптастыратын 

пәндердің қатарына жатады. Қазақ тілі оқыту әдістемесі қоғамдық-саяси 

ойдың философия, әдебиеттану, тіл білімі, эстетика, педагогика, психология 

т.б. ғылым салаларының дамуымен сабақтас.Қазақ тілінің оқытылу 

тарихының жүйесін, ерекшелік сипаттарын көрсету. Жалпы білім беретін орта 

оқу орындарындағы өзге пәндер арасындағы қазақ тілін оқыту әдістемесі 



 

пәнінің алатын орны мен тілін оқыту әдістемесі жөніндегі ілімнің мән-

мазмұнын әрі қазақ тілін оқыту әдістемесінің қалыптасу кезеңдерін меңгерту. 

Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі ғылыми 

пән. Әдебиет пәнінің мектептік пәндер жүйесіндегі орны және ерекшеліктері 

бар. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі – университеттер мен педагогика 

институттарының филология факультеттерінде жалпы білім беретін орта 

мектептер үшін оқытушы даярлайтын, олардың тәжірибесі мен іскерлік 

дағдыларын қалыптастыратын пәндердің қатарына жатады. Әдебиетті оқыту 

әдістемесі қоғамдық-саяси ойдың философия, әдебиеттану, тіл білімі, 

эстетика, педагогика, психология т.б. ғылым салаларының дамуымен сабақтас. 

Оқудың нәтижесі Білімі:  Педагогикалық іс-әрекет   туралы  теориялық білімі;    педагогика 

ғылымындағы көкейкесті мәселені таңдай білу дағдысын қалыптастыру 

жолдарын; өздігімен  іздену, зерттеу және өзекті мәселені шеше білу 

дағдысын; педагогикалық  ғылыми болжам  жасай білу  дағдысын; 

педагогикалық іс-әрекетке талдау жасай білуі. Қазіргі қазақ әдебиетінің негізгі 

салалары мен әдістемесінен алған теориялық білімдерін тереңдету, іс-тәжірибе 

жүзінде бекіту, қазақ әдебиетін оқыту процесінің ерекшеліктерін теориялық 

және практикалық тұрғыдан меңгерту. Қазақ әдебиетін оқытып, үйретудің 

теориясы мен әдістемесін әлеуметтанымдық, педагогикалық, психологиялық, 

лингвистикалық тұрғыдан білуі тиіс. 

Мамандықтар  бойынша қолданылатын терминдердің дұрыс қолданыс жүйесі; 

мамандыққа сәйкес  терминдерді қатыстыра отырып, қазақ тіліндегі сөйлеу 

түрлері, жанрлары, стильдерінің әртүрлілігі жөнінде түсініктері болуы; 

Мұғалім теориялық білім беру арқылы оқушының қоршаған ортаға 

көзқарасын қалыптастырады. Сонымен бірге технология мұғалімді 

педагогиканың қыр-сырымен жете таныстырып қана қоймай, мектеп 

тәжірибесінен сыналған ең тиімді оқытудың әдіс - тәсілдерін үйрете білу. 

Қазіргі қазақ тілінің негізгі салалары мен әдістемесінен алған теориялық 

білімдерін тереңдету, іс-тәжірибе жүзінде бекіту, қазақ тілін оқыту процесінің 

ерекшеліктерін теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту. Қазақ тілін 

оқытып, үйретудің теориясы мен әдістемесін әлеуметтанымдық, 

педагогикалық, психологиялық, лингвистикалық тұрғыдан білуі тиіс. 

Мамандықтар  бойынша қолданылатын терминдердің дұрыс қолданыс жүйесі; 

мамандыққа сәйкес  терминдерді қатыстыра отырып, қазақ тіліндегі сөйлеу 

түрлері, жанрлары, стильдерінің әртүрлілігі жөнінде түсініктері болуы; 

Білігі: мамандыққа сәйкес терминдердің дұрыс баламасын; мамандыққа 

сәйкес экономикалық терминдерді студенттердің сөйлеу дағдысында дұрыс 

пайдалануын; кәсіби қызмет саласындағы тілдік, стильдік сауаттылықтың 

болуы, қызметтік келісім сөз, іскерлік сөйлесу жүргізуге машықтануы керек. 

Оқытудың жаңа технологиялары – тарихи жағынан дамыған, жетілген, 

теориялық негізі қалыптасқан, белгілі бір ғылыми жүйе ретінде меңгеру. 

Студенттердің сөйлеу дағдысында дұрыс пайдалануын; кәсіби қызмет 

саласындағы тілдік, стильдік сауаттылықтың болуы, қызметтік келісім сөз, 

іскерлік сөйлесу жүргізуге машықтануы керек. 

Құзыреттілігі: ғылыми, іскерлік, жарияланым стиліндегі мәтіндер жаза 

білуге; ғылыми мақалалар жаза білуге; БАҚ көздеріндегі ақпараттар бойынша 

талдаулар жасай білуге икемді болуы; мамандық бойынша кәсіби қазақ тілі 

деңгейінде еркін сөйлеуге;  қызметтік-іскери құжаттарды ресми дұрыс 

рәсімдеуге қабілетті. жалпы мәдени құндылықтарды меңгеру, этникалық 

мәдениетті өзара шығармашылықпен байыту бағытында студенттердің 

педагогикалық дүниетанымын, педагогикалық мәдениетін және жалпы кәсіби 

құзыреттеліктерін қалыптастыру. 

-кәсіби-маңызды тұлғалық қасиеттерді, соның ішінде педагогикалық ойлау, 

педагогикалық қарым-қатынас, ұтқырлық және т.б.; ұлтаралық қарым-қатынас 

мәдениеті мен толеранттылыққа қабілетті. Білім беру саласында ақпараттық – 

коммуникациялық, интерактивті технологияларды қолдану арқылы оны 

жаңаша технологилық сатыға көтеруге мүмкіндік тудыруға дағдылану. 
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Модульдің атауы мен 

шифры 

Кіріспе курстар  

Вводные курсы  

Introductory courses 

Модульге жауапты Қайырбаева Ж.Қ. 

Модульдің түрі МБММ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 8 

Кредиттер саны 8 (14) 

Оқу түрі күндізгі  

Семестр 1,2 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Мектеп бағдарламасы бойынша қазақ тілі, қазақ әдебиеті курстары 

Модульдің мазмұны Оқушылардың даму физиологиясы пәнінің мақсат-міндеттерін, маңызын, 

балалар ағзасының жас кезеңдеріне байланысты өсу және даму 

заңдылықтарын қарастыру. Физиология – организмнің барлық құрылымдық 

дәрежесінде жүріп жататын клеткалардың, ұлпалардың, мүшелердің, мүшелер 

жүйесінің және организмнің қызметі немесе тіршілік әрекеті жөніндегі ғылым. 

Жас ерекшелік физиологиясы организмнің әр түрлі кезеңдеріндегі тіршілік 

әрекеттердің өзгерістерін зерттейді. Сонымен қатар оның негізгі бағыты – 

баланың өсу және даму жағдайына қарай мүшелердің, мүшелер жүйесінің 
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және біртұтас организмнің қызметін зерттеп білу.  

Әдебиеттануға кіріспе. Сөз өнері туралы ғылым, оның салалары.  

Әдебиеттану ғылымының ғылым салаларындағы орны мен даму тарихы. 

Көркем әдебиеттегі образ және образдылық.   Образдың жасалу тәсілдері  мен 

түрлері.  Көркем шығарманың құрылысы.  Сюжет және композиция. Көркем 

әдебиет, тіл мәселелері. Тілдің ажарлау құралдары. Әдебиеттегі құбылту 

құбылыстары. Айшықтау және оның түрлері. Өлең мен оның құрылысы.    

Өлең ұйқасы мен оның түрлері. Өлең  жүйесі. Әдебиеттің тектері мен  түрлері. 

Көркемдік әдіс. Әдеби бағыттар мен ағымдар 

Тіл біліміне кіріспе. Филологтарды жалпы лингвистикалық пәндерге 

дайындайтын теориялық курс. Мұнда  тек қазақ тіл біліміне  ғана қатысты 

заңдылықтар емес, дүние жүзіндегі барлық тілдерге қатысты ортақ 

заңдылықтар қарастырылады. Тілдің табиғаты, мәні, коммуникативтік, 

танымдық қызметтері мен құрылымы,  оның семиологиялық сипаты, пайда 

болуы мен дамуы, олардың генеалогиялық және типологиялық ерекшеліктері, 

түрлері, тілдік бірліктер, тілдің дамуы және  тіл мен сөйлеудің, тіл мен 

ойлаудың арақатынастары, тіл және қоғамның дилектикалық бірлігі т.б. 

қарастырылады. 

Оқудың нәтижесі Білімі: Педагогтарға қажетті балалар мен жасөспірімдердің, анатомиялық, 

физиологиялық    ерекшеліктерін білу керек; 

- Өсу мен дамудың негізгі биологиялық заңдылықтары туралы дұрыс түсінік 

қалыптастыру; - Оқыту мен тәрбиелеуде маңызды орын алатын шартты 

рефлекстердің негізін білу; - Балалардың жас ерекшелігіне қарай әр-түрлі 

функциялардың физиологиялық негіздерін білу; - Жас ерекшеліктеріне 

байланысты балалар ағзасына қойылатын, гигиеналық талаптарды білу; - Жеке 

мүшелер мен мүшелер жүйесінің даму заңдылықтарын білу; 

Тіл дегеніміз қандай құбылыс (биологиялық па, психологиялық па, әлде 

әлеуметтік пе), оның қоғамдағы мәні қандай деген сияқты. -тіл білімінің 

ғылымдар жүйесіндегі алатын орны және бақа ғылым салаларымен байланысы 

туралы білуі керек; -тіл білімінің салалары туралы, олардың зерттеу 

нысандары мен зерттеу ерекшеліктерінен хабардар болулары тиіс;-тілдің 

құрылымдық және жүйелік қасиеттері, фонема, морфема сөз, сөз тіркестері, 

сөйлем сияқты тілдік бірліктердің мәні мен ерекшеліктерін де студент 

меңгеруге міндетті; -тіл ғылымының негізгі бөлімдерінің ұғымын оқу,оның 

ішкі структурасы – фонетика және фонология, лексикология және 

лексикография, грамматика және оның құрамдық бөлімін оқу; -әлем тілдерінің 

әртүрлі классификациясымен және қалыптасқан жүйесінің принциптерімен 

танысу. Тілдік материалдарға өз бетінше талдау жасауға дағдыландыру; 

«Әдебиеттануға кіріспе» пәнінде ұғымдар мен категорияларды эстетика 

қағидаларымен тамырлас алып, жан-жақты терең қамтуға тиіс. Әдебиет 

туралы теориялық ой-пікірлердің қалыптасу кезеңдерін қазіргі дәуірге дейінгі 

аралықта  мейлінше толымды жүйелеп, саралау қажет. Дәрістерде әлемдік 

эстетика тұғырнамалары, әдеби тәжірибелер ұлттық әдебиеттану, көркем өнер 

мысалдарымен өзара  ұштастырыла негізделмек; 

Білігі: Балалардың жас ерекшелігіне байланысты жеке мүшелердің, мүшелер 

жүйесінің ерекшеліктерін меңгеру; - Мүшелер, мүшелер жүйесінің қызметін 

бір-бірімен және сыртқы ортамен байланысын білу керек; - Жас ерекшелігіне 

байланысты балалар мен жасөспірімдер ағзасына қойылатын гигиеналық 

талаптарды білу; 

Құндылық қатынастар: Білімгер педагогтарға қажетті балалар мен 

жасөспірімдердің анатомиялық, физиологиялық ерекшеліктерін, өсу мен 

дамудың негізгі биологиялық заңдылықтары  туралы дұрыс түсінікті, оқыту 

және тәрбиелеу жұмыстарында маңызды орын алатын шартты рефлекстердің 

негізін білуі қажет. -дербес ғылым ретіндегі тіл білімінің салалары (фонетика, 

лексикология және грамматика) туралы, олардың зерттеу нысандары мен 

зерттеу ерекшеліктері туралы мағлұматы  болады; -тілдің табиғаты мен мәні, 

қызметі, құрылымы, тілдің жүйелілік және құрылымдық сипаты мен таңбалық 

сипаттары туралы, тілдің даму заңдылықтары, тіл дамуына түрткі болатын 

факторлар, тіл дамуында болатын түрлі процестер мен құбылыстар т.б. туралы 

тіл білімінің теориялық мәселелерінен толықтай мағлұматы болады.  -әлем 

тілдерінің әртүрлі классификациясымен және қалыптасқан жүйесінің 

принциптерімен танысады; -қазіргі лингвистиканың өзекті мәселелерімен 

таныс болады; -теориялық білімді практикада қолдана білуді үйренеді; -



 

зерттеу жұмысына икем-дағдысы қалыптасады -тілдік материалдарға өз 

бетінше талдау жасауды меңгереді; 

Құндылық құраушылары: 

- Тіл білімінің өзекті мәселелерін білуі керек; - Тілді таңдаудың негізгі 

әдістерін меңгеруі керек; -  теориялық талдау жасай алуы керек; - тіл білімі 

тарихының даму және қалыптасу сатылары, бағыттары және концепция 

мәселелерін түсіну; - негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін 

жинақтай білу. – Қазақ әдебиеттану ғылымының қалыптасу, даму кезеңдері 

жайлы мағлұмат алады;   

Құндылық құраушылары: 

– Әдебиеттанудың өзге салалары: әдебиет тарихын зерттеу аялары мен 

жолдары,  историография, библиография пәндерінің мәні мен сыры, 

текстология мен әдебиет сынының теориялық, практикалық ерекшеліктері 

жайлы жан-жақты білім алады.  

Құзыреттілігі: Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму 

деңгейін бағалау және диагностика жасауға қабілетті және өзінің кәсіби іс-

әрекетінде шартты нәтижелер негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті. - Кәсіби 

этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы әлеуметтік маңызын 

түсінуге қабілетті. 

Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат 

қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті; 

–  Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде сөздерді айқын және нақты 

логикалық дұрыс жеткізе алатын 

- Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму деңгейін бағалау 

және диагностика жасауға қабілетті және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты 

нәтижелер негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Ауыз әдебиеті үлгілерінде сақталған құндылықтарды талдауға және 

бағалауға қабілетті; 

– Көркем мәтіннің философиялық, көркемдік табиғатын тануға, дәстүр мен 

жаңашылдық тұрғысынан зерделеуге қабілетті; 

– Әдебиет пен фольклорлық құбылыстарды, тіл мен әдебиеттегі ұстанымдарды 

ажырата алады жеке талдай білу. 

– Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат 

қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті; 

–Кәсіби қызметті мақсаттар мен міндеттерді анықтай білу және өзгермелі 

жағдайларда алға қойған міндеттерді шеше білу 

 –Тұлғаға әлеуметтік тұрғыдан қарау, оның қалыптасу факторлары туралы 

ғылыми түсініктің болуы 

–Топта жұмыс жасай білу, тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларына ие болу 

және әртүрлілік пен мәдени әркелкілікті қабылдай білу 

 – Лингвистика және әдебиеттану салаларындағы талдаудың негізгі әдістерін 

меңгеру; 

 – Қазақ тілі мен әдебиетінің тұжырымдамалық және теориялық негіздерін, 

оның жалпы ғылымдар жүйесіндегі орны мен құндылығын, даму тарихы мен 

қазіргі жағдайын зерделеуге қабілетті. 

 –  Жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі дамытуға бағыт алу, жеке 

артықшылықтар мен кемшіліктерді сынды көзқараспен бағалай білу 

–Топта жұмыс жасай білу, тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларына ие болу 

және әртүрлілік пен мәдени әркелкілікті қабылдай білу 

 - Әдебиеттану ғылымының, қазақ әдебиеті  даму дәуірлерінің теориялық, 

практикалық мәселелерін жете игерген; 

 – Көркем мәтіннің философиялық, көркемдік табиғатын тануға, дәстүр мен 

жаңашылдық тұрғысынан зерделеуге қабілетті; 

– Қазақ әдебиеті тарихындағы кезеңдік жағдаяттардан туындайтын ағымдар 

мен бағыттардың концептуалдық негіздерін саралауға қабілетті. 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр  

Әдебиет 1. Қ.Дүйсенбин, З.Алиакбарова. Жасқа сай физиологиясы және мектеп 

гигиенасы, Алматы, «Дәуір» 2014, 398 б. 



 

2. М.Т. Матюшонок, Г.Г. Турик, А.А. Крюкова. Балалар мен жасөспірімдер 

физиологиясы және гигиенасы. Алматы. 2015. 282 б. 

3. О.Л.Петришина, Е.П.Попова. Бастауыш мектеп жасындағы балалар 

анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы. Алматы. 2014. 203 б. 

4. Р.К.Куандыкова. Жасөспірімдер анатомиясы, физиологиясы және мектеп 

гигиенасы. Оқу-әдістемелік құрал. Түркістан. Тұран. 2015. 45 б. 

5. Х.Қ.Сәтбаева. Валеология-денсаулық туралы ғылым. Алматы. «Ғылым», 

2015 ж. 

6. Victoria Fromkin, Robert Rodman, Nina Hyams 

Лингвистикаға кіріспе, Халықаралық басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 

бюросы» қоғамдық қоры, 2018 ж.  

7. Светлана Тер-Минасова. Тіл және мәдениетаралық байланыс 

– Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018 ж. 

8. Қордабаев Т.Р. Жалпы тіл білімі. – А., 2015 

9. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. А., 2014. 

10. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.,2014 

11. Қабдолов З. Сөз өнері. -Алматы, 2016 

12. Абрамович Г. Введение в литературоведение.-М, 2015 

13.Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш. -Алматы, 2014. 

Жаңартылған күн 15.05.2018 

 

 
Модульдің атауы мен 

шифры 

Тілдің дыбыстық жүйесі және ежелгі әдебиет  

Звуковая система языка и древняя литература  

The sound system of the language and ancient literature 

Модульге жауапты Бияров Б.Н. 

Модульдің түрі МБММ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 9 

Кредиттер саны 9 (15) 

Оқу түрі күндізгі  

Семестр 2 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Тіл біліміне кіріспе, әдебиеттануға кіріспе 

Модульдің мазмұны Қазіргі қазақ тілі фонетикасы қоғамдағы ең маңызды орын алатын тілдік 

коммуникацияны ғылыми тұрғыдан жүйелеп, заңдылықтарын негіздеп 

оқытатын «Қазіргі қазақ тілі» кешенді ғылыми курсының алғашқы саласы 

болып табылады. Пәннің бағдарламасы қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен 

фонетикалық заңдылықтары туралы теориялық білімді жүйелі әрі сапалы 

меңгертуге негіз болады. Фонетиканың қарастыратын негізгі нысанасы - 

дыбыс, әріп, фонема, тіл дыбыстарының пайда болуы, іштей жіктелуі, бір-

біріне әсері, ықпалы, буын құрамы, тілдің айтылу және жазылу нормалары 

туралы оқып-білуі тиіс. 

Қазақ халық ауыз әдебиеті Халық ауыз әдебиетінің   тарихы мен теориясы, 

ерекшелігі туралы түсінік. Қазақ фольклорының тарихы және фольклористика 

ғылымы. Еңбек-кәсіпке байланысты өлеңдер. Үйлену салты және наным-

сенімге байланысты өлеңдер. Лирикалық өлеңдер. Мақал-мәтелдер. Жұмбақ, 

жаңылтпаш, өтірік өлең. Шешендік сөздер. Аңыз-әңгімелер және олардың 

мифпен байланысы. Ертегі және оның түрлері. Эпостық жырлар және оның 

зерттелуі. Батырлық эпос. Тарихи жырлар. Лиро-эпос. Айтыс және қазіргі 

заман халық поэзиясы. 

Қазақ әдеби тілінің тарихы Қазақ әдеби тіл тарихы пәнінің басқа пәндермен 

байланысы. Қазақ әдеби тілінің қалыптасу тарихы. Қазақ әдеби тілінің даму 

көздері. Қазақ әдеби тілінің даму кезеңдері. ХV ғасырдағы қазақ әдеби тілі. 

ХІХ ғасырлардағы қазақ әдеби тілі тарихы. ХХ ғасырдағы қазақ әдеби тілі 

тарихы. Қазақ әдеби тілі және ұлттық мәдениет. Әдеби тілдің статусы, тарихи 

негіздері, даму кезеңдері, әдеби тіл нормаларының қалыптасуы. 

Оқудың нәтижесі Білімі: тілдің қызметін, өмір сүру формаларын, сөздің айтылуы мен 

жазылуын, дыбыс, әріп, фонема туралы түсінік қалыптастыру; үндестік заңы 

туралы, орфография туралы түсінік, олардың ерекшелігін айқындай білуі 

қажет; тіл білімі саласында кәсіби біліктілігін дамыту, берілген ақпаратқа 



 

талдау жасай алу; Қазақ фольклорының зерттелу тарихы, фольклортану 

ғылымының тарихы туралы хабардар болады; тіл білімінің негізгі ұғымдары 

(тілдің табиғаты, мәні, қызметі мен құрылымы т.б.) туралы түсінік алуы керек. 

Лингвистикалық ойлау қабілетін қалыптастыратын жалпы методологиялық 

сипаттағы күрделі мәселелерді түсінуге, яғни тілдің мәні, тілдің және тіл 

бөлшектерінің  семиологиялық  табиғаты, тілдің дамуы мен тілдің 

коммуникативтік қызметі, тіл- ойлау- ақиқат, тіл женә қоғам,  тіл және басқа 

коммуникативтік құралдар және т.б. мәселелерге негізделген және 

қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу, ғылыми идеяларға сын 

көзбен қарап дәлелдей алу және концепция лар мен теорияларды талдау 

Білігі: фонетика ғылымының өзекті мәселелері, алған білімдерін практикада 

қолдана білу, фонетикалық талдау жасай алу, теориялық еңбектерге сүйене 

отырып, өзіндік пікір айта білу; 

Құндылық құраушылары: – студенттер фонетика саласының зерттелуі мен 

дамуы, қалыптасуын, дыбыс, әріп, фонема, дыбыстардың сипаттамасын, 

дыбыстар тіркесімі, орфография, олардың ерекшелігін айқындай білуі қажет; 

Қазақ халық ауыз әдебиеті мұраларының мәтінімен танысып, олардың 

идеялық-эстетикалық құндылықтары туралы өзіндік пікір қалыптастырады; 

Құндылық құраушылары: Қазақ фольклорының көркемдік ерекшелігі және 

жазба әдебиеттің қалыптасуына әсер-ықпалын бағамдай білуге үйренеді. 

Студенттердің сөйлеу дағдысында дұрыс пайдалануын; кәсіби қызмет 

саласындағы тілдік, стильдік сауаттылықтың болуы, қызметтік келісім сөз, 

іскерлік сөйлесу жүргізуге машықтануы керек. Студенттер бойына қазақ 

тілінің тарихы, оның тайпалық тілдерден халық тілі, одан ұлт тілі болып 

қалыптасуы – туыс түркі тілдерінің тарихымен тікелей байланыстылығы 

жайлы сенімді көзқарас қалыптастыру; 

Құзыреттілігі: Ауыз әдебиеті үлгілерінде сақталған құндылықтарды талдауға 

және бағалауға қабілетті; Лингвистикалық және  әдебиеттану ғылымдарының 

негізгі теориялық ережелерін, әдістемелік қағидаттары мен категорияларын 

біледі. Тіл білімінің теориялық және практикалық жақтары. Жалпы және жеке 

тіл білімінің зерттелу арақатынастарын айқындау. Жалпы тіл білімінің басқа 

ғылымдармен байланысын, тілді зерттеудегі озық әдіс - тәсілдірді меңгерту. 

Тіл дамуына өз әсерін тигізген ХІХ ғ. көптеген лингвистикалық ағымдар мен 

мектептердің көрнекті өнімдерін  атап, бағыт – бағдармен таныстыру. 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиет 1. Victoria Fromkin, Robert Rodman, Nina Hyams 

Лингвистикаға кіріспе, Халықаралық басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 

бюросы» қоғамдық қоры, 2018 ж.  

2. Светлана Тер-Минасова. Тіл және мәдениетаралық байланыс 

– Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018 ж. 

3. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. Алматы, 2014 

4. Джунисбеков А. Сингармонизм в казахском языке. Алма-Ата, 2015. 

5. Джунисбеков А. Просодика слова в казахском языке. Алма-Ата, 2015 

6. Аралбаев Ж.А. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. Алматы, 2016 

7. Сыздық Р. Қазақ тілінің анықтағышы. Астана, Елорда, 2014 

8. Қазақ грамматикасы. Фонетика, сөзжасам, морфология, синтаксис. Астана, 

2015 

9. Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз әдебиеті.-Алматы,2016. 

10. Қазақ әдебиетінің тарихы. Iт.1 кіт-Алматы,2014. 

11. Қоңыратбаев Ә. Қазақ фольклорының тарихы.-Алматы, 2015 

12. Исаев С. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Азал-Ай, 2014.  

13. Өмірәлиев Қ.Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы : Азал-Ай, 2014. 

14. С. Аманжолов – Вопросы диалектологии и истории Казахского языка. А. 

Санат: 2014 ж.  

 15. Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка –А. 

2014. 

Жаңартылған күн 15.05.2018. 

 



 

Модульдің атауы мен 

шифры 

Әдебиет тарихы 

История литературы  

literary history 

Модульге жауапты Барбосынова Қ.Т. 

Модульдің түрі БМТМ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 6 

Кредиттер саны 6 (10) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 3, 4 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Әдебиеттануға кіріспе, қазақ халық ауыз әдебиеті 

Модульдің мазмұны Ежелгі дәуір әдебиеті қазақ әдебиеті тарихының алғашқы бастауларымен 

таныстырады. Бұл пәнді өту барысында VI-VIII ғасырларда тасқа қашап 

жазылған жырлардан бастап, қазақ хандығы құрылған кезеңге дейінгі түркі 

тілдес халықтардың бәріне ортақ болған мұраларға жан-жақты талдау 

жасалады. Сондай-ақ бұл пәннің өн бойында көне түркі тілінде жазылған 

көркем  шығармалардың қазақ әдебиеті тарихынан алатын орны, өзіндік 

ерекшеліктері, тәрбиелік және әлеуметтік мәні жүйелі түрде баяндалатын 

болады. Қазіргі түркі тілдес халықтардың біріне көбірек, ал екіншісіне азырақ 

дәрежеде ортақ болып келетін ежелгі дәуір әдебиетіндегі жазба әдебиет 

нұсқалары қазақ халқының тарихы, тілі, әдет-ғұрпы, салт-санасы, 

дүниетанымы тұрғысынан қарастырылады. Бұл пәнде қазақ әдебиетінің түп-

төркіні, қазақтың сан ғасырлық көркем сөз өнерінің даму заңдылықтары, әдеби 

ескерткіштердің мән-мағынасы айқындалады. 

Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. 15-17 ғасырлардағы қазақ әдебиеті, яғни 

қазақтың өзіндік төл әдебиетінің қалыптасуы, ақын, жырау, жыршы 

ұғымдары, толғау жанрының ерекшеліктері, Асан қайғы, Қазтуған, Доспамбет, 

Шалкиіз, Жиембет, Марғасқа жыраулардың шығармашылықтары, 18-

ғасырдағы қазақ әдебиетінің даму ерекшеліктері, Қожаберген, Ақтамберді, 

Тәтіқара, Үмбетей, Бұқар, Шал, Көтеш сынды ақын-жыраулардың әдеби 

мұрасын білуі тиіс. Асан қайғының Жәнібек ханға айтқан толғауының 

әлеуметтік мәні, тарихи сипаты. Шалкиіз жыраудың Би Темірге арналған 

толғаулары. Жиембет жырау толғауларындағы Есім хан бейнесі. Марғасқа 

жыраудың Тұрсын Мұхаммед Сұлтанға айтқан толғауы. Атамберді жыраудың 

Бөгембай батырға қарата айтқан толғауы. Тәтіқара ақынның өлеңдеріндегі 

қазақ батырларының бейнесі. Үмбетей – қазақ поэзиясында Бөгембай батырды 

өшпес образын жасаған жырау. Бұхар жырау және Абылай, Көтеш ақынны 

«Абылай, Ботақанды сен өлтірдің» өлеңінің тарихи мәні.   

Оқудың нәтижесі Білімі: Түркі халықтарына ортақ әдеби мұралар, оның әрқилы нұсқалары, 

сақталуы мен зерттелу тарихымен танысады. Көркем мұраларды талдайды, 

тұжырым жасайды; Жыраудың образ жасаудағы қолданған көркемдік 

элементтерін талдау жасауға үйренеді; 

Білігі: - Түркі халықтарына ортақ әдеби мұраларды салыстыру, талдау 

мүмкіндігін игереді. Әдеби мұраларды талдау, салыстыру дағдысына ие 

болады; Әдебиетке сол кезең уақытымен үндесе отырып, баға беруге 

дағдыланады; 

Құндылық құраушылары: 

– Ежелгі дәуір әдебиетінің ауыз әдебиетімен, қазіргі дәуір әдебиетімен 

байланысын игереді. Тарих пен әдебиет сабақтастығы, әдебиеттегі тарихи 

шындық жайлы мол мәлімет алады. 

Құзыреттілігі: - Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай 

білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге 

қабілетті; 

- Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық 

мәселелерді сараптай білуге қабілетті  

–  Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде сөздерді айқын және нақты 

логикалық дұрыс жеткізе алатын 

– Компьютерді ақпаратты басқару құралы ретінде пайдалану дағдысы бар, 

ақпаратты жинау, өңдеу және сақтай білудің негізгі әдіс-тәсілдерін білетін 

және әлемдік компьютер желілеріндегі ақпаратпен жұмыс істеуге қабілетті; - 



 

Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы әлеуметтік 

маңызын түсінуге қабілетті 

- Қазіргі өркениеттің дамуы және сақталуы үшін гуманистік құндылықтарды 

игере білуі. 

- Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат 

қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті; 

- Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық 

мәселелерді сараптай білуге қабілетті; 

- Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде сөздерді айқын және нақты 

логикалық дұрыс жеткізе алатын; 

-  Сөйлесе білуден төмен емес деңгейде бір шет тілін меңгерген; 

- Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму деңгейін бағалау 

және диагностика жасауға қабілетті және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты 

нәтижелер негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы әлеуметтік 

маңызын түсінуге қабілетті 

– Мемлекеттің әрбір азаматы үшін білім және тәрбиенің маңыздылығын 

түсіндіре білуі керек 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиет 1. Келімбетов Н. Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі. Оқулық.А.2014. 

2. Келімбетов Н. Ежелгі дәуір әдебиеті. 1- кітап. Оқулық.А.2015. 

3. Ежелгі дәуір әдебиеті. 2- кітап. Хрестоматия. Құрастырған Қыраубаева А, 

А.2014. 

4. Келімбетов Н, Қанафин Ә. Түркі халықтары әдебиеті. Оқулық-хрестоматия. 

А.,2016. 

5. Ақынжанов М. Қазақтың тегі туралы. А., 2017  

6. Келімбетов Н. Ежелгі дәуір әдебиеті. Алматы, 2015 

7. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2016 

8. Қоңыратбаев Ә. Көне мәдениет жазбалары. Алматы, 2014 

9. Марғұлан Ә. Ежелгі жыр-аңыздар. Алматы, 2015 

Жаңартылған күн 15.05.2018. 

 
Модульдің атауы мен 

шифры 

Тіл білімінің тарихы  

История языкознания 

The history of linguistics 

Модульге жауапты Айтмұқашова.АА. 

Модульдің түрі БМТМ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 7 

Кредиттер саны 7 (12) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 3,4 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Тіл біліміне кіріспе, ҚҚТ фонетикасы 

Модульдің мазмұны Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы пәні тіл білімі ғылымының бір саласы, 

қазіргі қазақ тілінің сөздік құрамы мен сөздік қорын, сөздердің лексикалық 

жүйеде алатын орнын, шығу төркінін, қолданылу қабілетін, күнделікті қарым-

қатынастағы көрінісін, стильдік мәні мен сипатын тексеретін ғылым. 

Халқымыздың басынан кешірген тарихын, тіршілік еткен кәсібін, 

материалдық байлығы мен рухани қазынасын зерттеудегі  лексикология және 

фразеологияның алатын орнын түсіндіру. 

Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы Қазақ тіліндегі 

сөзжасамдық тәсілдер, сөзжасамдық ұя, сөзжасамдық тізбек, әр сөз табының 

жасалу жолдары, сөзжасамдық сипаты. «Қазіргі қазақ тілі» курсы жоғары оқу 

орындарынды әбден қалыптасқан, негізгі объектісі мен ішкі мазмұны біршама 

айқындалған ғылыми курс. Тіл білімінің қай саласы болмасын сөзге тікелей не 

жанама байланысты. Сөздің әртүрлі қарым-қатынасқа түсуіне байланысты 



 

ішкі және сыртқы көріністері болып табылытын тілдік элементтер тілдің 

грамматикалық құрылысын көрсетеді. Тілдің грамматикалық құрылысы тіл 

деңгейлерінің көлемі жағынан да, мазмұны жағынан да әрі күрделісі, әрі 

ауқымдысы, өткені тілдің қоғамдық құбылыс ретіндегі өзіндік ерекшеліктері, 

атқаратын қызметіндегі сан алуан жүктері, даму барысындағы диалектикалық 

заңдылықтары - бәрі де тілдің грамматикалық құрылысынан анықталады. 

Оқудың нәтижесі Білімі: – тілдің қызметін, өмір сүру формаларын, сөздің айтылуы мен 

жазылуын, дыбыс, әріп, фонема туралы түсінік қалыптастыру; үндестік заңы 

туралы, орфография туралы түсінік, олардың ерекшелігін айқындай білуі 

қажет; тіл білімі саласында кәсіби біліктілігін дамыту, берілген ақпаратқа 

талдау жасай алу; 

Білігі: – лексикология ғылымының өзекті мәселелері, алған білімдерін 

практикада қолдана білу, фонетикалық талдау жасай алу, теориялық 

еңбектерге сүйене отырып, өзіндік пікір айта білу; 

Құндылық құраушылары: – студенттер лексикология саласының зерттелуі мен 

дамуы, қалыптасуын, дыбыс, әріп, фонема, дыбыстардың сипаттамасын, 

дыбыстар тіркесімі, орфография, олардың ерекшелігін айқындай білуі қажет; 

Құзыреттілігі: – Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, 

сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге 

қабілетті; Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық 

мәселелерді сараптай білуге қабілетті; 

–  Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде сөздерді айқын және нақты 

логикалық дұрыс жеткізе алатын 

– Компьютерді ақпаратты басқару құралы ретінде пайдалану дағдысы бар, 

ақпаратты жинау, өңдеу және сақтай білудің негізгі әдіс-тәсілдерін білетін 

және әлемдік компьютер желілеріндегі ақпаратпен жұмыс істеуге қабілетті; 

–Кәсіби қызметті мақсаттар мен міндеттерді анықтай білу және өзгермелі 

жағдайларда алға қойған міндеттерді шеше білу 

- Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму деңгейін бағалау 

және диагностика жасауға қабілетті және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты 

нәтижелер негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы әлеуметтік 

маңызын түсінуге қабілетті. 

- Ақпарат желілерінен болашақ мамандығына қатысты ақпараттармен жұмыс 

істеу қабілеті 

– Лингвистика және әдебиеттану салаларындағы талдаудың негізгі әдістерін 

меңгеру; 

-  Кәсіби сала бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын іске асыруға қабілетті. 

 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиет 1. Байтұрсынұлы А. Энциклопедия. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017. 

-744 бет. 

2. Момынова Б. Қазақ тілінің морфологиясы. – Алматы: Арыс, 2014. – 242 

бет. 

3. Сыздықова Г. Қазіргі қазақ тілі морфологиясы. – Алматы: Дәуір, 2015. -

160бет. 

4. Қазақ тілінің грамматикалық анықтағышы. – Астана, 2014. – 308 бет. 

5. Момынова Б. Қазақтың тілші ғалымдары. – Алматы: Арыс, 2016. – 232 бет. 

6. Байтұрсынұлы А. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2015. -

640  бет. 

7. Маманов Ы. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2014. -640  

бет. 

8. Жұбанұлы Қ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2016. -640  

бет. 

9. Исаев С. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2014. -640  бет. 

10. Садуақасұлы Ж. Жіктік жалғау парадигмасы: синтаксистік және 

семантикалық қызметтері. – Қызылорда, 2015.  – 192 бет. 

11. Айтбайұлы Ө. Тілғұмырлар. – Алматы: Абзал-Ай, 2014. – 400 бет. 
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Модульдің 

пререквизиттері 

Әдебиеттануға кіріспе, қазақ халық ауыз әдебиеті, ежелгі дәуір әдебиеті, хандық 

дәуір әдебиеті. 

Модульдің мазмұны ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті  Бұл пән бойынша мынадай маңызды теориялық 

және практикалық мәселелер қарастырылады: 18-19 ғасырлар ақын- 

жырауларының шығармаларындағы дәстүр жалғастығы, шығармашылық 

табиғи байланыстар. 19 ғасырдағы қазақ әдебиеті дамуының мазмұнындағы 

реализм, романтизм көркемдік әдістерінің көріністері. Жаңа реалистік жазба 

әдебиет мазмұнындағы лирикалық, сатиралық өлең, плэма, проза / әңгіме, 

очерк, ғылыми- көсемсөздік мақала/ жанрларының, философиялық трактат, 

аудармалық және назиралық шығармалардың қалыптасуы, дамуы. 

ХХ ғасыр басындағы әдебиет Бұл пән бойынша мынадай маңызды теориялық 

және практикалық мәселелер қарастырылады: 18-19 ғасырлар ақын- 

жырауларының шығармаларындағы дәстүр жалғастығы, шығармашылық 

табиғи байланыстар. 20 ғасырдағы қазақ әдебиеті дамуының мазмұнындағы 

реализм, романтизм көркемдік әдістерінің көріністері. Жаңа жазба әдебиет 

мазмұнындағы лирикалық, сатиралық өлең, поэма, проза / әңгіме, очерк, 

ғылыми-көсемсөздік мақала/ жанрларының, философиялық трактат, 

аудармалық және назиралық шығармалардың қалыптасуы, дамуы.  

Әдеби өлкетану -  қазақ әдебиеттану ғылымында кенже қалып, кешірек қатарға 

ұмтылуға ниет түзеген сала. Задында өлкетанудың өзі тарих , жаратылыстану , 

жағрапия , экономика ,әдеби өлкетану сиякты тарамдана беретін кешендік 

құбылыс. Сәт сағатын күтіп отыра бермей осы бір комплексті  көп профильді , 

туыстас ғылымдардың басын біріктіретін  әдеби өлкетану аталатын ғылым 

саласына мән беру, көңіл бөлу зәру дүние екендігі күмәнсіз. 

Еліңді тану – өлкеңді танудан басталады. Әр адам өзі тұрып жатқан кіші 

Отанының тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін, әдебиетін білуге міндетті. 

Қазақстанның рухани-мәдени орталығы қасиетті Семей өңірінде туып өскен, 

еңбек еткен талантты қаламгерлер аз емес. 

Оқудың нәтижесі Білімі: Қазақ әдебиетінің қалыптасу, даму, тарихы, зерттелуі, әдеби байланыс, 

әдебиеттегі дәстүр мен жаңашылдық, балаларға арналған мерзімді басылымдар, 

бүгінгі таңда әдебиеттану саласының өзекті мәселелері, қазіргі кезеңдегі 

балалар әдебиетінің дамуы, балалар әдебиетін жасаушылар туралы. 18-19 

ғасырлар ақын- жырауларының шығармаларындағы дәстүр жалғастығы, 

шығармашылық табиғи байланыстар. 20 ғасырдағы қазақ әдебиеті дамуының 

мазмұнындағы реализм, романтизм көркемдік әдістерінің көріністері. Жаңа 

жазба әдебиет мазмұнындағы лирикалық, сатиралық өлең, поэма, проза / әңгіме, 

очерк, ғылыми-көсемсөздік мақала/ жанрларының, философиялық трактат, 

аудармалық және назиралық шығармалардың қалыптасуы, дамуы туралы білуі 

тиіс. 

Білігі: 18-19 ғасырлар ақын- жырауларының шығармаларындағы дәстүр 

жалғастығы, шығармашылық табиғи байланыстар және 19 ғасырдағы қазақ 

әдебиеті дамуының мазмұнындағы реализм, романтизм көркемдік әдістерінің 

көріністерін танып білу. 

Құзіреттілігі: – Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай 

білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті; 

–  Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде сөздерді айқын және нақты 

логикалық дұрыс жеткізе алатын 



 

- Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму деңгейін бағалау және 

диагностика жасауға қабілетті және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты 

нәтижелер негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Ауыз әдебиеті үлгілерінде сақталған құндылықтарды талдауға және бағалауға 

қабілетті; 

– Көркем мәтіннің философиялық, көркемдік табиғатын тануға, дәстүр мен 

жаңашылдық тұрғысынан зерделеуге қабілетті; 

– Әдебиет пен фольклорлық құбылыстарды, тіл мен әдебиеттегі ұстанымдарды 

ажырата алады жеке талдай білу. 

– Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат 

қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті; 

–Кәсіби қызметті мақсаттар мен міндеттерді анықтай білу және өзгермелі 

жағдайларда алға қойған міндеттерді шеше білу 

 –Тұлғаға әлеуметтік тұрғыдан қарау, оның қалыптасу факторлары туралы 

ғылыми түсініктің болуы 

–Топта жұмыс жасай білу, тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларына ие болу 

және әртүрлілік пен мәдени әркелкілікті қабылдай білу 

 – Лингвистика және әдебиеттану салаларындағы талдаудың негізгі әдістерін 

меңгеру; 

 – Қазақ тілі мен әдебиетінің тұжырымдамалық және теориялық негіздерін, 

оның жалпы ғылымдар жүйесіндегі орны мен құндылығын, даму тарихы мен 

қазіргі жағдайын зерделеуге қабілетті. 

 –  Жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі дамытуға бағыт алу, жеке 

артықшылықтар мен кемшіліктерді сынды көзқараспен бағалай білу 

–Топта жұмыс жасай білу, тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларына ие болу 

және әртүрлілік пен мәдени әркелкілікті қабылдай білу 

 - Әдебиеттану ғылымының, қазақ әдебиеті  даму дәуірлерінің теориялық, 

практикалық мәселелерін жете игерген; 

 – Көркем мәтіннің философиялық, көркемдік табиғатын тануға, дәстүр мен 

жаңашылдық тұрғысынан зерделеуге қабілетті; 

– Қазақ әдебиеті тарихындағы кезеңдік жағдаяттардан туындайтын ағымдар 

мен бағыттардың концептуалдық негіздерін саралауға қабілетті. 
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Тіл біліміне кіріспе, қазақ тілінің салалары 

Модульдің мазмұны Тіл мәдениеті. Студенттердің тіл мәдениеті мен стилистика туралы  жүйелі 

теориялық білімі алуына, оны тәжірибе жүзінде жүзеге асыруға негізделеді. 

Студенттерге лингвистикалық стилистиканың негізгі ұғымдары туралы, 

әсіресе функциональдық стильдер мен тіл ярустарының стилистикалық 



 

мүмкіндіктері туралы білім беру, кез-келген мәтіннің қай стильге жататынын 

ажырата білуге үйрету көзделеді. 

Жалпы тіл білімі. Филолог – студенттердің жапы  лингвистикалық  

дайындығын тереңдету, тіл теориясының өзекті мәселелері бойынша 

білімдерін жинақтау, тіл білімі ғылымының қалыпттасу және дамуын, 

сонымен қатар лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгеру. 

Лингвистикалық ойлау қабілетін қалыптастыратын жалпы методологиялық 

сипаттағы күрделі мәселелерді түсінуге, яғни тілдің мәні, тілдің және тіл 

бөлшектерінің  семиологиялық  табиғаты, тілдің дамуы мен тілдің 

коммуникативтік қызметі, тіл- ойлау- ақиқат, тіл және қоғам,  тіл және басқа 

коммуникативтік құралдар және т.б. мәселелерге негізделген және 

қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу, ғылыми идеяларға сын 

көзбен қарап дәлелдей алу және концепциялар мен теорияларды талдау. Тілді 

талдаудың негізгі әдістерімен танысып, оларды практика жүзінде қолдануға 

шыңдау. Тіл білімі тарихының даму және қалыптасу сатыларын, бағыттарын 

және концепцияларын түсіну.   

Орфография и пунктуация теориясы пәні қазақ орфографиясының негізгі 

принциптері, орфографиялық сөздіктердегі жаңалықтар, емле ережелерінің 

редакцияланған нұсқалары, тыныс белгілерінің түрлері және негізгі 

пунктуациялық ережелерін сипаттап,  студенттердің жазу сауаттылығын 

арттыру үшін оқытылатын тіл білімінің саласы. Мақсаты - болашақ 

филологтің жазу сауаттылығын жетілдіріп, жаңа емле ережелерін терең 

игерту, тыныс белгілерін дұрыс қоя білуге үйрету, студенттердің 

пунктуациялық сауаттылығын жетілдіру. Жазу мәдениетінің өркендеген, 

жетілген заманында айтылмақ ойды жазба түрде дәл, айқын жеткізе білу әрбір 

адамнан сауаттылықты талап етеді. Ал филология факультетін бітірген 

мамандардың сауатты жазып, мәдениетті сөйлеулеріне қойылар талап өте 

жоғары. Сондықтан «Орфография және пунктуация теориясы» пәні 

студенттерге теориялық білім, тәжірибелік дағды, іскерлік беретін негізгі 

пәндердің бірі болып есептеледі. Пәннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: 

орфография мен пунктуацияның негізгі мәселелері, орфографиялық сөздік, 

ондағы өзгерістер, негізгі емле ережелері, негізгі пунктуациялық ережелер. 

Оқудың нәтижесі Білімі: Филолог-студенттердің жалпы лингвистикалық дайындығын 

тереңдету, тіл теориясының өзекті мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, 

тіл білімі ғылымының қалыптасуы және дамуын, сонымен қатар 

лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгерту. Тіл теориясының өзекті 

мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, тіл білімі ғылымының қалыпттасу 

және дамуын, сонымен қатар лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгеру. 

- Лингвистикалық ойлау қабілетін қалыптастыратын жалпы методологиялық 

сипаттағы күрделі мәселелерді түсінуге, яғни тілдің мәні, тілдің және тіл 

бөлшектерінің  семиологиялық  табиғаты, тілдің дамуы мен тілдің 

коммуникативтік қызметі, тіл- ойлау- ақиқат, тіл женә қоғам,  тіл және басқа 

коммуникативтік құралдар және т.б. мәселелерге негізделген және 

қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу, ғылыми идеяларға сын 

көзбен қарап дәлелдей алу және концепция лар мен теорияларды талдау 

Білігі: - Студенттер бойына қазақ тілінің тарихы, оның тайпалық тілдерден 

халық тілі, одан ұлт тілі боып қалыптасуы – туыс түркі тілдерінің тарихымен 

тікелей байланыстылығы жайлы сенімді көзқарас қалыптастыру; 

Құндылық құраушылары: 

Студенттер түркі тілдерінің зерттелуі мен дамуы, қалыптасуы жайынан түсінік 

алады; түркологияның негізгі проблемалары және оның қазіргі міндеттерімен 

танысады. Бұл курсты тыңдаушылар түркі тобына қандай халықтар мен тілдер 

жататыны, ондағы ірі тілдердің (не тілдік топтардың) өзіндік ерекшеліктері 

мен қалыптасуы жөнінде мағлұмат алуға тиісті; 

Құзыреттілігі: - Кәсіби қызмет түрлерінде әлеуметтік-гуманитарлық 

ғылымдардың әдістерін қолдана білу; 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас жасауға қабілеттілігі; 

– Лингвистикалық және  әдебиеттану ғылымдарының негізгі теориялық 

ережелерін, әдістемелік қағидаттары мен категорияларын біледі. Тіл білімінің 

теориялық және практикалық жақтары. Жалпы және жеке тіл білімінің 

зерттелу арақатынастарын айқындау. Жалпы тіл білімінің басқа ғылымдармен 

байланысын, тілді зерттеудегі озық әдіс - тәсілдірді меңгерту. Тіл дамуына өз 



 

әсерін тигізген ХІХ ғ. көптеген лингвистикалық ағымдар мен мектептердің 

көрнекті өнімдерін  атап, бағыт – бағдармен таныстыру. 
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Аптасына сағат саны 9 

Кредиттер саны 9 (15) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 5, 6 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Тіл біліміне кіріспе, қазақ тілінің салалары 

Модульдің мазмұны Қазақ тілінің тарихи грамматикасы Тарихи грамматиканың негізгі объктісі, 

қарайтыны – қазақтың халық болу процесі кезіндегі тіл құрылымы. Тіл 

тарихының қай мәселесі де, оның ішінде фонетикалық жұйе мен 

грамматикалық құрылым тарихы бүгінгі тіліміздің өз құрылымындағы тіл 

дамуының жаңа фазасының көрінісі мен ескі дәуір іздерін айқын ажыратып 

тануға негізделеді. Белгілі бір заңдылық жүйелі түрде орнықса, екінші бір тілде 

эпизодтық ыңғайда қалып қояды, сондықтан ескі мұралар тілі мен қазіргі қазақ 

тілі фактілерін ғана салыстыру әлі грамматика жүріп өткен жолды түгел 

көрсете алмайды. Соған байланысты туыс тілдер фактілерін салыстыру 

қажеттігі шығады. Түркі тілдерінің ішінде қазақ тілінің орнын анықтау үшін 

түркі тілдерін жіктелген ғалымдардың еңбектеріне тоқталу қажет. Пәннің 

мақсаты осы тілдік материалдарды қарастыру.  

Тілдік қатынас негіздері -  сөйлеу әрекетінің түрлерін зерттейтін тіл білімінің 

бір саласы. Мақсаты - филолог мамандардың әлемдегі өркениет пен білім 

жүйесіне сәйкес студенттердің сөйлеу мәдениетін қалыптастыратын, ой-

пікірін дұрыс, сауатты жеткізуге ықпал ететін, адам мен адамның түсінісуіне 

мүмкіндік беру. Пәннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: сөйлеу әрекетінің 

түрлері, тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым, тілдесім. 

Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы мен синтаксисі филология 

мамандықтарының жоғарғы курстарында оқытылатын теориялық. әрі 

практикалық пән. Стилистиканың теориялық мәселелері, функционалды стиль 

түрлері және тіл білімі салаларының стилистикасы қамтылды. 1-модульде 

стилистиканың даму бағыттары мен зерттелуі, функционалды стильдің 



 

топтастырылуы, ауызекі стиль, ресми стиль, публицистикалық стиль  

қамтылса,2 -модульде ғылыми, көркем әдебиетстилі, лексикалық, 

граммматикалық стилистикасы және тіл мәдениетіне қатысы қарастырылады. 

Оқудың нәтижесі Білімі: Филолог-студенттердің жалпы лингвистикалық дайындығын 

тереңдету, тіл теориясының өзекті мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, 

тіл білімі ғылымының қалыптасуы және дамуын, сонымен қатар 

лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгерту. Тіл теориясының өзекті 

мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, тіл білімі ғылымының қалыпттасу 

және дамуын, сонымен қатар лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгеру. 

- Лингвистикалық ойлау қабілетін қалыптастыратын жалпы методологиялық 

сипаттағы күрделі мәселелерді түсінуге, яғни тілдің мәні, тілдің және тіл 

бөлшектерінің  семиологиялық  табиғаты, тілдің дамуы мен тілдің 

коммуникативтік қызметі, тіл- ойлау- ақиқат, тіл женә қоғам,  тіл және басқа 

коммуникативтік құралдар және т.б. мәселелерге негізделген және 

қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу, ғылыми идеяларға сын 

көзбен қарап дәлелдей алу және концепция лар мен теорияларды талдау. Түркі 

тілдерінң тарихын, тілін, этнографиясын т.б. білу, түркологтардың 

зерттеулерін меңгеру; 

Білігі: - Студенттер бойына қазақ тілінің тарихы, оның тайпалық тілдерден 

халық тілі, одан ұлт тілі боып қалыптасуы – туыс түркі тілдерінің тарихымен 

тікелей байланыстылығы жайлы сенімді көзқарас қалыптастыру; 

Құндылық құраушылары: 

Студенттер түркі тілдерінің зерттелуі мен дамуы, қалыптасуы жайынан түсінік 

алады; түркологияның негізгі проблемалары және оның қазіргі міндеттерімен 

танысады. Бұл курсты тыңдаушылар түркі тобына қандай халықтар мен тілдер 

жататыны, ондағы ірі тілдердің (не тілдік топтардың) өзіндік ерекшеліктері 

мен қалыптасуы жөнінде мағлұмат алуға тиісті; 

Құзыреттілігі: - Кәсіби қызмет түрлерінде әлеуметтік-гуманитарлық 

ғылымдардың әдістерін қолдана білу; 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас жасауға қабілеттілігі; 

– Лингвистикалық және  әдебиеттану ғылымдарының негізгі теориялық 

ережелерін, әдістемелік қағидаттары мен категорияларын біледі. Тіл білімінің 

теориялық және практикалық жақтары. Жалпы және жеке тіл білімінің 

зерттелу арақатынастарын айқындау. Жалпы тіл білімінің басқа ғылымдармен 

байланысын, тілді зерттеудегі озық әдіс - тәсілдірді меңгерту. Тіл дамуына өз 

әсерін тигізген ХІХ ғ. көптеген лингвистикалық ағымдар мен мектептердің 

көрнекті өнімдерін  атап, бағыт – бағдармен таныстыру. 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр  
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Модульдің атауы мен 

шифры 

Әдебиет теориясы мен сыны 

Теория и критика литературы 

Theory and Criticism of literature 

Модульге жауапты Келгембаева Б.Б. 

Модульдің түрі БМТМ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 9 

Кредиттер саны 9 (15) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 7 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Әдебиеттануға кіріспе, Ежелгі дәуір әдебиеті, Хандық дәуір әдебиеті, ХІХ 

ғасыр әдебиеті, ХХ ғасыр басындағы әдебиет, Қазақ халық ауыз әдебиеті, 

Әдебиеттануға кіріспе, Қазақстан тарихы. 

Модульдің мазмұны Қазақ әдеби сынының тарихы Курсының дәрістік және іс-тәжірибелік 

(семинарлық) сабақтары  2-модульге бөлінген. 1- модульде: сын - әдебиеттану 

ғылымының бір саласы. Оның әдебиет тарихымен, әдебиет теориясымен 

байланысы және айырмашылықтары. Сынның эстетикаға, журналистикаға 

жақындығы. Әдеби сынның қоғамдық ой-пікірде алатын орны. Сыншылық 

өнер мен сыншының принциптілігі. Әдебиет классиктерінің сын туралы 

пікірлері. Сын тарихы. Қазақстандағы әдеби сынның тарихына арналған 

еңбектер қарастырылады. Қазақ әдебиетіндегі сыншылдық ойлардың 

негіздері. Халықтық эстетика. Шоқан Уәлихановтың, Ыбырай Алтынсариннің 

көркемдік танымы. Абайдың эстетикалық көзқарасы. Ал 2-модульде: ХІХ 

ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында қазақ баспасөзінің тууы. Баспасөз 

беттеріндегі әдебиеттік материалдар. Олардың эстетикалық тәрбиедегі орны. 

«Айқап» журналы мен «Қазақ» газеті. Олардың беттерінде басылған алғашқы 

сын мақалалар (А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Ә.Бөкейханов, С.Торайғыров, 

С.Сейфуллин, т.б.) ХХ ғасырдың 20-шы жылдарында қазақ әдеби сынының 

дамуы. 30-шы жылдардағы көркем әдебиет ұйымдарын қайта құру шаралары. 

Жазушылар одағының құрылуы. СССР жазушыларының және Қазақстан 

жазушыларының бірінші съездері. Социалистік реализмнің шығармашылық 

әдіс есебінде қабылдануы. Оның ерекшеліктері мен қайшылықтары. Мәдени 

мұраға көзқарас. Абай шығармашылығы төңірегіндегі айтыс. Сәкен 

Сейфуллиннің мақалалары мен әдебиет тарихын жинау, зерттеу саласындағы 

еңбектері. Соғыстан кейінгі дәуірде қазақ әдебиеті сынының дамуы, өркендеуі. 

Партияның көркем әдебиет пен өнер жайлы қаулылары (1946-1948). Олардың 

әдебиет дамуына жасаған кері ықпалы.  50-90 жылдар аралығында әдебиет 

саласында жүргізілген ғылыми жұмыстарды сала-саламен шолу 

қарастырылады. 

Қазіргі әдеби процесс Сабақ барысында төмендегідей теориялық мәселелер 

қарастырылады: Баспасөз және қазіргі әдеби үрдіс. Романтизм туралы түсінік. 

Реализм туралы түсінік. Натурализм туралы түсінік. Модернизм туралы 

түсінік. Символизм туралы түсінік. Сентиментализм туралы түсінік. Футуризм 

туралы түсінік. Социалистік реализм туралы түсінік. Сыншыл реализм туралы 

түсінік. Халықтық эстетика - әдеби сынның бастауы. Ежелгі дәуір 

даналықтарындағы сыншылдық сарындар. Қазақтың ұлы ағартушыларының 

сыни ойлары (Шоқан, Ыбырай, Абайдың сыни ойлары). Қазақтың алғашқы 

басылымдарының әдебиет сынын қалыптастырудағы ролі. Модернизм туралы 

түсінік. Постмодернизм туралы түсінік. 

Әдебиет теориясы Бұл пән бойынша мынандай маңызды теориялық және 

практикалық мәселелер қарастырылады: әдебиет туралы ғылым және оның 

салалары; әдебиетттану ғылымының қосалқы салалары; әдебиеттің 

халықтығы, ұлттығы мен жалыпадамзаттық сипаттары; көркем шығарманың 

тақырыбы мен идеясы, сюжеті мен композициясы; көркем бейне оның жасалу 

жолдары; көркем туынды тілі, өлең құрылысы. әдеби процесс, әдебиеттің 

тектері мен түрлері, көркемдік әдіс, ағым, бағыттар. 

Оқудың нәтижесі Білімі: - Көркем  шығармадағы  кейіпкерлер өмір  сүретін, әрекет ететін 

қоғамдық ортаны, олардың іс-әрекетінің, мінез-құлқының белгілі тарихи 

жағдаймен байланысын айқындау, әдебиеттің пәні мен әдебиеттегі мазмұнның 

сәйкестігі мен айырмасын, ара-жігін дұрыс ажырату, жекелеген жағдайлар, сан 



 

түрлі адамның тағдыры арқылы жазушының қоғамдық заңдылықтарды, 

әлеуметтік құбылыстардың сырын меңгеру. 

Сынның ғылыми, идеялық-көркемдік дәрежесін, пәрмендігін, әдеби процесте 

атқаратын рөлін күшейту дегенде сынның өзін-өзі танып-білудің, оның 

теориясы мен методологиялық  мәселелерін зерттеудің аса қажеттілігі қатар 

қойылуға  тиіс. Әдеби сынды дамыту істері алдымен, оның өзін зерттеп 

білуден басталуға тиіс.  

Білігі: - Қазақ әдебиетінің 1920 жылдардан бүгінге дейінгі даму деңгейін 

бағамдап, шолу жасау және әдеби жанрлардың түр, мазмұн жаңалығын жан-

жақты талдауға, пәнді оқытқанда студенттерге прозалық, поэзиялық, 

драмалық туындылардың тақырыбы мен идеясын, көркемдік дәрежесін, 

мазмұнын білу. 

Сынсыз әдеби даму процесін бағдарлау қиын. Сын әдебиет бар жерде бар да, 

онымен бірге дамиды. Сын әдебиетке көмекші сала ретінде, В.Г.Белинский 

айтқандай, әдебиетті әр кезеңде өзін-өзі танып отыру қажеттілігінен пайда 

болды. 

«Қазақ әдебиеті сынының тарихы» - жалғыз қазақ әдебиетінде ғана емес, басқа 

әдебиеттерде де барынша аз зерттелген творчестволық сала. Әсіресе оның 

теориясы методологиялық негіздері жайындағы ой-пікірлерде нақтылықтан 

гөрі жалпылық басым. ". 

Құзыреттілігі: - Қазақ әдебиетіне келген ақын-жазушылардың 

шығармашылығымен толық танысу, талдау жасау, яғни, әрбір ақын-

жазушының қазақ әдебиетіне әкелген жаңалығы, қаламгерлік шеберлігі, 

дәстүр және жаңашылдық мәселесі туралы ой өрбітуге дағдылану. Қазақ 

әдебиеті сынының тарихы пәні - әдебиеттану ғылымының негізгі салаларының 

бірі. Сыншыл көзқарастар тарихи - әлеуметтік жағдайлар, ішкі қайшылықтар 

тұрмыс – тіршілікке байланысты туындайтыны белгілі. Соның мәні мен 

әлеуметтік  қызметі халық өмірімен тікелей байланысты. 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр  
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шежіре», 2014. 1т. – 317б. 

2. Ісмақова А.Тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиеттану. – Алматы. 2014. 

3. Қазақтың 100 поэмасы / құраст. Ж.Аймұхамбет., А.Әлімұлы. Ғылыми 

түсініктерін жазған Ж.Аймұхамбет.  – Алматы: «Жазушы», 2015. – 376 

бет.  

4. Тоқсамбаева А. Қазіргі қазақ әдебиеті (1960-2000 жж.): Оқу құралы. – 

Астана: Фолиант, 2014. – 160 бет. 

5. Энтони Кенни. Батыс философиясының жаңа тарихы. 1- том. Антика 

философиясы. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 

2018ж. – 400 бет. 

6. Энтони Кенни. Батыс философиясының жаңа тарихы. 2- том. Орта 

ғасыр философиясы. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 

қоры, 2018ж. – 408 бет. 

7. Дерек Джонстон. Философияның қысқаша тарихы. Сократтан 

Дерридаға дейін. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 

2018ж. – 2016 бет. 

8. Реми Хесс. Философияның таңдаулы 25 кітабы. – Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018ж. – 360 бет. 

9. Алан Барнард. Антрополгия теориясы мен тарихы. – Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018ж. – 240 бет. 

10. Светлана Терминасова. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. – 
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Проблемы современной литературы и культуры речи 

The problems of modern literature and culture of speech 

Модульге жауапты Сейпутанова А.К. 
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Модульдің 

пререквизиттері 

Ежелгі дәуір әдебиеті, Хандық дәуір әдебиеті, ХІХ ғасыр әдебиеті, ХХ ғасыр 

басындағы әдебиет, Қазақ халық ауыз әдебиеті, Әдебиеттануға кіріспе, 

Қазақстан тарихы, педагогика 

Модульдің мазмұны Қазіргі қазақ әдебиеті Бұл пән бойынша мынадай маңызды теориялық және 

практикалық мәселелер қарастырылады: Аталмыш жылдар аралығында қазақ 

әдебиетіне келген ақын-жазушылардың шығармашылығымен толық танысу, 

талдау жасау, яғни, әрбір ақын-жазушының қазақ әдебиетіне әкелген 

жаңалығы, қаламгерлік шеберлігі, дәстүр және жаңашылдық мәселесі туралы 

ой өрбіту. Сабақ барысында төмендегідей теориялық мәселелер 

қарастырылады: қазақ әдебиетінің 1920 жылдан бүгінге дейінгі даму деңгейі, 

әдеби жанрлардың түр, мазмұн жаңалығы, осы аралықтағы прозалық, 

поэзиялық, драмалық туындылардың тақырыбы мен идеясы, көркемдік 

деңгейі. Ақын-жазушылардың қаламгерлік шеберлігі, шығармашылық жолы, 

дүниетанымы, өзіндік жаңалығы, қазақ әдебиетінде алатын орны кең көлемде 

сөз болады.  

Қазақ тілі мен  әдебиетін оқытудағы қазіргі білім беру технологиялары 

пәні ғылымның бір саласы ретінде педагогика ғылымының құрамына еніп, 

студенттерді білім берудің жаңа технологияларымен таныстырады. Оқытудың 

жаңа технологиялары – тарихи жағынан дамыған, жетілген, теориялық негізі 

қалыптасқан, белгілі бір ғылыми жүйеге келген ғылым. Мақсаты – 

Қазақстандық білім беру жүйесінде қолданыста жүрген педагогикалық 

технологиялар жайлы түсінік беру. Пәннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: 

Педагогикалық технологиялардың теориялық негіздері. Қазақ тілі мен 

әдебиетін оқыуда қолданылатын педагогикалық технологияларға сипаттама. 

Иновациялық педагогикалық технологияның түрлері. 

Оқудың нәтижесі Білімі:  Қазіргі қазақ тіл мәдениеті мен стилистиканың жүйесіндегі маңызды 

мәселелерді ғылыми тұрғыдан зерттеу ісімен, оқытудың жаңа технологиясын 

меңгертуге көңіл бөлінеді; тіл ярустарының стилистикасының қызметі 

меңгертіледі; іс қағаздарының, ғылыми еңбектер және баспасөз бетіндегі 

материалдарға тілдік тұрғыдан талдау жасап, әр стильге материалдар жазуға 

дағдыланады.Теориялық және практикалық мәселелерді, аталмыш жылдар 

аралығында қазақ әдебиетіне келген ақын-жазушылардың 

шығармашылығымен толық танысу, талдау жасау,  әрбір ақын-жазушының 

қазақ әдебиетіне әкелген жаңалығы, қаламгерлік шеберлігі, дәстүр және 

жаңашылдық мәселесі, қазақ әдебиетінің 1920 жылдан бүгінге дейінгі даму 

деңгейі, әдеби жанрлардың түр, мазмұн жаңалығы, осы аралықтағы прозалық, 

поэзиялық, драмалық туындылардың тақырыбы мен идеясы, көркемдік 

деңгейі, ақын-жазушылардың қаламгерлік шеберлігі, шығармашылық жолы, 

дүниетанымы, өзіндік жаңалығы, қазақ әдебиетінде алатын орны туралы, 

ауызша және жазбаша көркем сөзді меңгеруіне, жазушының эстетикалық 

мұраттары мен талғамын дұрыс танып, ұғына білуі тиіс. 

Білігі: Грамматиканың  өзекті саласы морфологиядан  сөз таптары мен сөз 

тұлғаларын, олардын  жасалу жолы мен амал- тәсілдерін  білуі керек. Тіл 

білімінің өзекті саласы  синтаксистен  сөз тіркесі синтаксисі, сөйлем 

синтаксисі, жай сөйлем мен  құрмалас сөйлем  синтаксисін, сөздердің 

байланысу тәсілдері, түрлері, сөз тіркесі, оның түрлері, сөйлем, сөйлем 

мүшесі, жай сөйлемнің құрамы мен түрлері сарланады. Құрмалас сөйлемнің 

ерекшелігі, салалас пен сабақтастың түрлері, аралас құрмаластың түрі мен 

ерекшеліктері кеңінен оқып білуі тиіс. Қазақ тіліндегі туынды сөздердің 

жасалу жолдары және тәсілдерімен, олардың жасалу барысында орындалатын 



 

негізгі заңдылықтармен, түбір және қосымша морфема, жұрнақтар 

ұғымдарымен, түбірлес сөздердің мағыналық даму сипатымен, жеке сөз 

таптарының сөзжасамдық ерекшеліктерімен терең, жан-жақты таныстыру 

мақсат етіледі. 

Құзыреттілігі: Мәтіндегі фонетикалық немесе грамматикалық қателерді 

болдырмаудың жолдарын көрсете білуге үйрету, ауызша және жазбаша 

жұмыстарды орындау үстінде шәкірттердің тіл тазалығын, анықтығын, дәлдігін 

сақтап, әр сөз, сөйлемді өз орынмен жұмсап, қазақ тіл мәдениетін көтеруді үлес 

қосуды мақсатқа алады. 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 
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Модульдің 

пререквизиттері 

Әдебиеттануға кіріспе, қазақ халық ауыз әдебиеті 

Модульдің мазмұны Көне түркі әдебиеті қазақ әдебиеті тарихының алғашқы бастауларымен 

таныстырады. Бұл пәнді өту барысында VI-VIII ғасырларда тасқа қашап 



 

жазылған жырлардан бастап, қазақ хандығы құрылған кезеңге дейінгі түркі 

тілдес халықтардың бәріне ортақ болған мұраларға жан-жақты талдау 

жасалады. Сондай-ақ бұл пәннің өн бойында көне түркі тілінде жазылған 

көркем  шығармалардың қазақ әдебиеті тарихынан алатын орны, өзіндік 

ерекшеліктері, тәрбиелік және әлеуметтік мәні жүйелі түрде баяндалатын 

болады. Қазіргі түркі тілдес халықтардың біріне көбірек, ал екіншісіне азырақ 

дәрежеде ортақ болып келетін ежелгі дәуір әдебиетіндегі жазба әдебиет 

нұсқалары қазақ халқының тарихы, тілі, әдет-ғұрпы, салт-санасы, 

дүниетанымы тұрғысынан қарастырылады. Бұл пәнде қазақ әдебиетінің түп-

төркіні, қазақтың сан ғасырлық көркем сөз өнерінің даму заңдылықтары, әдеби 

ескерткіштердің мән-мағынасы айқындалады. 

Жыраулар әдебиеті. 15-17 ғасырлардағы қазақ әдебиеті, яғни қазақтың өзіндік 

төл әдебиетінің қалыптасуы, ақын, жырау, жыршы ұғымдары, толғау 

жанрының ерекшеліктері, Асан қайғы, Қазтуған, Доспамбет, Шалкиіз, 

Жиембет, Марғасқа жыраулардың шығармашылықтары, 18-ғасырдағы қазақ 

әдебиетінің даму ерекшеліктері, Қожаберген, Ақтамберді, Тәтіқара, Үмбетей, 

Бұқар, Шал, Көтеш сынды ақын-жыраулардың әдеби мұрасын білуі тиіс. Асан 

қайғының Жәнібек ханға айтқан толғауының әлеуметтік мәні, тарихи сипаты. 

Шалкиіз жыраудың Би Темірге арналған толғаулары. Жиембет жырау 

толғауларындағы Есім хан бейнесі. Марғасқа жыраудың Тұрсын Мұхаммед 

Сұлтанға айтқан толғауы. Атамберді жыраудың Бөгембай батырға қарата 

айтқан толғауы. Тәтіқара ақынның өлеңдеріндегі қазақ батырларының бейнесі. 

Үмбетей – қазақ поэзиясында Бөгембай батырды өшпес образын жасаған 

жырау. Бұхар жырау және Абылай, Көтеш ақынны «Абылай, Ботақанды сен 

өлтірдің» өлеңінің тарихи мәні.   

Оқудың нәтижесі Білімі: Түркі халықтарына ортақ әдеби мұралар, оның әрқилы нұсқалары, 

сақталуы мен зерттелу тарихымен танысады. Көркем мұраларды талдайды, 

тұжырым жасайды; Жыраудың образ жасаудағы қолданған көркемдік 

элементтерін талдау жасауға үйренеді; 

Білігі: - Түркі халықтарына ортақ әдеби мұраларды салыстыру, талдау 

мүмкіндігін игереді. Әдеби мұраларды талдау, салыстыру дағдысына ие 

болады; Әдебиетке сол кезең уақытымен үндесе отырып, баға беруге 

дағдыланады; 

Құндылық құраушылары: 

– Ежелгі дәуір әдебиетінің ауыз әдебиетімен, қазіргі дәуір әдебиетімен 

байланысын игереді. Тарих пен әдебиет сабақтастығы, әдебиеттегі тарихи 

шындық жайлы мол мәлімет алады. 

Құзыреттілігі: - Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай 

білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге 

қабілетті; 

- Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық 

мәселелерді сараптай білуге қабілетті  

–  Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде сөздерді айқын және нақты 

логикалық дұрыс жеткізе алатын 

– Компьютерді ақпаратты басқару құралы ретінде пайдалану дағдысы бар, 

ақпаратты жинау, өңдеу және сақтай білудің негізгі әдіс-тәсілдерін білетін 

және әлемдік компьютер желілеріндегі ақпаратпен жұмыс істеуге қабілетті; - 

Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы әлеуметтік 

маңызын түсінуге қабілетті 

- Қазіргі өркениеттің дамуы және сақталуы үшін гуманистік құндылықтарды 

игере білуі. 

- Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат 

қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті; 

- Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық 

мәселелерді сараптай білуге қабілетті; 

- Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде сөздерді айқын және нақты 

логикалық дұрыс жеткізе алатын; 

-  Сөйлесе білуден төмен емес деңгейде бір шет тілін меңгерген; 

- Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму деңгейін бағалау 

және диагностика жасауға қабілетті және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты 

нәтижелер негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы әлеуметтік 

маңызын түсінуге қабілетті 



 

– Мемлекеттің әрбір азаматы үшін білім және тәрбиенің маңыздылығын 

түсіндіре білуі керек 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиет 1. Келімбетов Н. Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі. Оқулық. А.2014. 

2. Келімбетов Н. Ежелгі дәуір әдебиеті. 1- кітап. Оқулық.А.2014. 

3. Ежелгі дәуір әдебиеті. 2- кітап. Хрестоматия. Құрастырған Қыраубаева А, 

А.2014. 

4. Келімбетов Н, Қанафин Ә. Түркі халықтары әдебиеті. Оқулық-хрестоматия. 

А.,2016. 

5. Ақынжанов М. Қазақтың тегі туралы. А., 2017  

6. Келімбетов Н. Ежелгі дәуір әдебиеті. Алматы, 2015 

7. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2016 

8. Қоңыратбаев Ә. Көне мәдениет жазбалары. Алматы, 2015 

9. Марғұлан Ә. Ежелгі жыр-аңыздар. Алматы, 2015 

Жаңартылған күн 15.05.2018. 
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Семестр 3, 4 
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Модульдің 

пререквизиттері 

Тіл біліміне кіріспе, ҚҚТ фонетикасы 

Модульдің мазмұны Қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы  пәні тіл білімі 

ғылымының бір саласы, қазіргі қазақ тілінің сөздік құрамы мен сөздік қорын, 

сөздердің лексикалық жүйеде алатын орнын, шығу төркінін, қолданылу 

қабілетін, күнделікті қарым-қатынастағы көрінісін, стильдік мәні мен сипатын 

тексеретін ғылым. Халқымыздың басынан кешірген тарихын, тіршілік еткен 

кәсібін, материалдық байлығы мен рухани қазынасын зерттеудегі  

лексикология және фразеологияның алатын орнын түсіндіру. 

Қазақ тілінің морфемалары мен сөз таптарының жүйесі.  Қазақ тіліндегі 

сөзжасамдық тәсілдер, сөзжасамдық ұя, сөзжасамдық тізбек, әр сөз табының 

жасалу жолдары, сөзжасамдық сипаты. «Қазіргі қазақ тілі» курсы жоғары оқу 

орындарынды әбден қалыптасқан, негізгі объектісі мен ішкі мазмұны біршама 

айқындалған ғылыми курс. Тіл білімінің қай саласы болмасын сөзге тікелей не 

жанама байланысты. Сөздің әртүрлі қарым-қатынасқа түсуіне байланысты 

ішкі және сыртқы көріністері болып табылытын тілдік элементтер тілдің 

грамматикалық құрылысын көрсетеді. Тілдің грамматикалық құрылысы тіл 

деңгейлерінің көлемі жағынан да, мазмұны жағынан да әрі күрделісі, әрі 

ауқымдысы, өткені тілдің қоғамдық құбылыс ретіндегі өзіндік ерекшеліктері, 

атқаратын қызметіндегі сан алуан жүктері, даму барысындағы диалектикалық 

заңдылықтары - бәрі де тілдің грамматикалық құрылысынан анықталады. 

Оқудың нәтижесі Білімі: – тілдің қызметін, өмір сүру формаларын, сөздің айтылуы мен 

жазылуын, дыбыс, әріп, фонема туралы түсінік қалыптастыру; үндестік заңы 

туралы, орфография туралы түсінік, олардың ерекшелігін айқындай білуі 

қажет; тіл білімі саласында кәсіби біліктілігін дамыту, берілген ақпаратқа 

талдау жасай алу; 

Білігі: – лексикология ғылымының өзекті мәселелері, алған білімдерін 

практикада қолдана білу, фонетикалық талдау жасай алу, теориялық 

еңбектерге сүйене отырып, өзіндік пікір айта білу; 



 

Құндылық құраушылары: – студенттер лексикология саласының зерттелуі мен 

дамуы, қалыптасуын, дыбыс, әріп, фонема, дыбыстардың сипаттамасын, 

дыбыстар тіркесімі, орфография, олардың ерекшелігін айқындай білуі қажет; 

Құзыреттілігі: – Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, 

сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге 

қабілетті; Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық 

мәселелерді сараптай білуге қабілетті; 

–  Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде сөздерді айқын және нақты 

логикалық дұрыс жеткізе алатын 

– Компьютерді ақпаратты басқару құралы ретінде пайдалану дағдысы бар, 

ақпаратты жинау, өңдеу және сақтай білудің негізгі әдіс-тәсілдерін білетін 

және әлемдік компьютер желілеріндегі ақпаратпен жұмыс істеуге қабілетті; 

–Кәсіби қызметті мақсаттар мен міндеттерді анықтай білу және өзгермелі 

жағдайларда алға қойған міндеттерді шеше білу 

- Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму деңгейін бағалау 

және диагностика жасауға қабілетті және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты 

нәтижелер негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы әлеуметтік 

маңызын түсінуге қабілетті. 

- Ақпарат желілерінен болашақ мамандығына қатысты ақпараттармен жұмыс 

істеу қабілеті 

– Лингвистика және әдебиеттану салаларындағы талдаудың негізгі әдістерін 

меңгеру; 

-  Кәсіби сала бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын іске асыруға қабілетті. 

 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 
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2. Момынова Б. Қазақ тілінің морфологиясы. – Алматы: Арыс, 2014. – 242 

бет. 

3. Сыздықова Г. Қазіргі қазақ тілі морфологиясы. – Алматы: Дәуір, 2015. -

160бет. 
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Модульдің 

пререквизиттері 

Әдебиеттануға кіріспе, қазақ халық ауыз әдебиеті, ежелгі дәуір әдебиеті, 

хандық дәуір әдебиеті. 

Модульдің мазмұны ХІХ ғасырдағы әдебиет. Бұл пән бойынша мынадай маңызды теориялық және 

практикалық мәселелер қарастырылады: 18-19 ғасырлар ақын- жырауларының 

шығармаларындағы дәстүр жалғастығы, шығармашылық табиғи байланыстар. 

19 ғасырдағы қазақ әдебиеті дамуының мазмұнындағы реализм, романтизм 

көркемдік әдістерінің көріністері. Жаңа реалистік жазба әдебиет мазмұнындағы 

лирикалық, сатиралық өлең, плэма, проза / әңгіме, очерк, ғылыми- көсемсөздік 

мақала/ жанрларының, философиялық трактат, аудармалық және назиралық 

шығармалардың қалыптасуы, дамуы. 

ХХ ғасырдағы әдебиет. Бұл пән бойынша мынадай маңызды теориялық және 

практикалық мәселелер қарастырылады: 18-19 ғасырлар ақын- жырауларының 

шығармаларындағы дәстүр жалғастығы, шығармашылық табиғи байланыстар. 

20 ғасырдағы қазақ әдебиеті дамуының мазмұнындағы реализм, романтизм 

көркемдік әдістерінің көріністері. Жаңа жазба әдебиет мазмұнындағы 

лирикалық, сатиралық өлең, поэма, проза / әңгіме, очерк, ғылыми-көсемсөздік 

мақала/ жанрларының, философиялық трактат, аудармалық және назиралық 

шығармалардың қалыптасуы, дамуы.  

Оқудың нәтижесі Білімі: Қазақ әдебиетінің қалыптасу, даму, тарихы, зерттелуі, әдеби байланыс, 

әдебиеттегі дәстүр мен жаңашылдық, балаларға арналған мерзімді басылымдар, 

бүгінгі таңда әдебиеттану саласының өзекті мәселелері, қазіргі кезеңдегі 

балалар әдебиетінің дамуы, балалар әдебиетін жасаушылар туралы. 18-19 

ғасырлар ақын- жырауларының шығармаларындағы дәстүр жалғастығы, 

шығармашылық табиғи байланыстар. 20 ғасырдағы қазақ әдебиеті дамуының 

мазмұнындағы реализм, романтизм көркемдік әдістерінің көріністері. Жаңа 

жазба әдебиет мазмұнындағы лирикалық, сатиралық өлең, поэма, проза / әңгіме, 

очерк, ғылыми-көсемсөздік мақала/ жанрларының, философиялық трактат, 

аудармалық және назиралық шығармалардың қалыптасуы, дамуы туралы білуі 

тиіс. 

Білігі: 18-19 ғасырлар ақын- жырауларының шығармаларындағы дәстүр 

жалғастығы, шығармашылық табиғи байланыстар және 19 ғасырдағы қазақ 

әдебиеті дамуының мазмұнындағы реализм, романтизм көркемдік әдістерінің 

көріністерін танып білу. 

Құзіреттілігі: – Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай 

білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті; 

–  Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде сөздерді айқын және нақты 

логикалық дұрыс жеткізе алатын 

- Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму деңгейін бағалау және 

диагностика жасауға қабілетті және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты 

нәтижелер негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Ауыз әдебиеті үлгілерінде сақталған құндылықтарды талдауға және бағалауға 

қабілетті; 

– Көркем мәтіннің философиялық, көркемдік табиғатын тануға, дәстүр мен 

жаңашылдық тұрғысынан зерделеуге қабілетті; 

– Әдебиет пен фольклорлық құбылыстарды, тіл мен әдебиеттегі ұстанымдарды 

ажырата алады жеке талдай білу. 

– Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат 

қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті; 

–Кәсіби қызметті мақсаттар мен міндеттерді анықтай білу және өзгермелі 

жағдайларда алға қойған міндеттерді шеше білу 

 –Тұлғаға әлеуметтік тұрғыдан қарау, оның қалыптасу факторлары туралы 

ғылыми түсініктің болуы 

–Топта жұмыс жасай білу, тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларына ие болу 

және әртүрлілік пен мәдени әркелкілікті қабылдай білу 

 – Лингвистика және әдебиеттану салаларындағы талдаудың негізгі әдістерін 

меңгеру; 

 – Қазақ тілі мен әдебиетінің тұжырымдамалық және теориялық негіздерін, 

оның жалпы ғылымдар жүйесіндегі орны мен құндылығын, даму тарихы мен 

қазіргі жағдайын зерделеуге қабілетті. 

 –  Жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі дамытуға бағыт алу, жеке 

артықшылықтар мен кемшіліктерді сынды көзқараспен бағалай білу 

–Топта жұмыс жасай білу, тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларына ие болу 

және әртүрлілік пен мәдени әркелкілікті қабылдай білу 



 

 - Әдебиеттану ғылымының, қазақ әдебиеті  даму дәуірлерінің теориялық, 

практикалық мәселелерін жете игерген; 

 – Көркем мәтіннің философиялық, көркемдік табиғатын тануға, дәстүр мен 

жаңашылдық тұрғысынан зерделеуге қабілетті; 

– Қазақ әдебиеті тарихындағы кезеңдік жағдаяттардан туындайтын ағымдар 

мен бағыттардың концептуалдық негіздерін саралауға қабілетті. 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  
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2. Б. Кенжебаев.20 ғасыр басындағы әдебиет. Оқулық.А.2016. 

3. Жолдасбеков М.Асыл арналар.А.,2014. 

4. 20 ғасыр әдебиеті туралы зерттеу.А.,2014. 

5. Әуезов М.Әдебиет тарихы.А.,2015. 

6. Байтұрсынов А.Әдебиет танытқыш.Шығармалары.А.,2017 
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Модульдің атауы мен 

шифры 

Лингвистика теориясы  

Теория лингвистики 

Theory of linguistics 

Модульге жауапты Барбосынова Қ.Т. 

Модульдің түрі БМТМ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 6 

Кредиттер саны 6 (10) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 7 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Әдебиеттануға кіріспе, тіл біліміне кіріспе 

Модульдің мазмұны Шетел әдебиетінің тарихы курсының дәрістік және іс-тәжірибелік 

(семинарлық) сабақтары  2-модульге бөлінген. 1-модульде Антика әдебиеті, 

Ежелгі Греция мифтері мен аңыздары, Эсхил, Софокл, Эврипид – ұлы Грек 

трагиктері, Рим ақындары, Орта ғасырдың әдебиеті, Данте Алигьерн 

шығармашылығы, Ренессанс дәуірі, 14-16 ғғ. ағылшын әдебиеті, У.Шекспир – 

ұлы драматург,  Испан әдебиеті, М.Сервантес шығармашылығы, «Дон Кихот», 

ағартушылық дәуір, Джонотан Свифт шығармашылығы, Даниель Дефо 

шығармашылығы, Француз әдебиетіне шолу, Герман әдебиеті қарастырылады. 

Ал 2-модульде ХІХ ғ. әдебиетіндегі романтизм, ағылшын романтизмі, 

Д.Г.Байрон шығармашылығы, француз романтизмі, В.Гюго шығармашылығы, 

АҚШ романтизмі,  реализм, сыншыл реализм, француз әдебиетіндегі реализм, 

ағылшын әдебиетіндегі реализм, ХХ ғасыр әдебиеті, француз әдебиеті, 

А.Сент-Экзюпери шығармашылығы, Герман әдебиеті, ағылшын әдебиеті, 

АҚШ әдебиеті, Теодор Драйзер шығармашылығы,  Э.Хемунгуэй 

шығармашылығы,  ХХ ғ. ІІ жартысындағы әдебиет қарастырылады  

Түркі тілдерінің салыстырмалы тарихи грамматикасы. Тарихи 

грамматиканың негізгі объктісі, қарайтыны – қазақтың халық болу процесі 

кезіндегі тіл құрылымы. Тіл тарихының қай мәселесі де, оның ішінде 

фонетикалық жұйе мен грамматикалық құрылым тарихы бүгінгі тіліміздің өз 

құрылымындағы тіл дамуының жаңа фазасының көрінісі мен ескі дәуір іздерін 

айқын ажыратып тануға негізделеді. Белгілі бір заңдылық жүйелі түрде 

орнықса, екінші бір тілде эпизодтық ыңғайда қалып қояды, сондықтан ескі 

мұралар тілі мен қазіргі қазақ тілі фактілерін ғана салыстыру әлі грамматика 

жүріп өткен жолды түгел көрсете алмайды. Соған байланысты туыс тілдер 

фактілерін салыстыру қажеттігі шығады. Түркі тілдерінің ішінде қазақ тілінің 

орнын анықтау үшін түркі тілдерін жіктелген ғалымдардың еңбектеріне 

тоқталу қажет. Пәннің мақсаты осы тілдік материалдарды қарастыру.  



 

Оқудың нәтижесі Білімі: Филолог-студенттердің жалпы лингвистикалық дайындығын 

тереңдету, тіл теориясының өзекті мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, 

тіл білімі ғылымының қалыптасуы және дамуын, сонымен қатар 

лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгерту. Тіл теориясының өзекті 

мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, тіл білімі ғылымының қалыпттасу 

және дамуын, сонымен қатар лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгеру. 

- Лингвистикалық ойлау қабілетін қалыптастыратын жалпы методологиялық 

сипаттағы күрделі мәселелерді түсінуге, яғни тілдің мәні, тілдің және тіл 

бөлшектерінің  семиологиялық  табиғаты, тілдің дамуы мен тілдің 

коммуникативтік қызметі, тіл- ойлау- ақиқат, тіл женә қоғам,  тіл және басқа 

коммуникативтік құралдар және т.б. мәселелерге негізделген және 

қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу, ғылыми идеяларға сын 

көзбен қарап дәлелдей алу және концепция лар мен теорияларды талдау. Түркі 

тілдерінң тарихын, тілін, этнографиясын т.б. білу, түркологтардың 

зерттеулерін меңгеру; 

Антика әдебиеті, Ежелгі Греция мифтері мен аңыздары, Эсхил, Софокл, 

Эврипид – ұлы Грек трагиктері, Рим ақындары, Орта ғасырдың әдебиеті, Данте 

Алигьерн шығармашылығы, Ренессанс дәуірі, 14-16 ғғ. ағылшын әдебиеті, 

У.Шекспир – ұлы драматург,  Испан әдебиеті, М.Сервантес шығармашылығы, 

«Дон Кихот», ағартушылық дәуір, Джонотан Свифт шығармашылығы, 

Даниель Дефо шығармашылығы, Француз әдебиетіне шолу, Герман әдебиеті, 

ХІХ ғ. әдебиетіндегі романтизм, ағылшын романтизмі, Д.Г.Байрон 

шығармашылығы, француз романтизмі, В.Гюго шығармашылығы, АҚШ 

романтизмі,  реализм, сыншыл реализм, француз әдебиетіндегі реализмді 

меңгерту. 

Білігі: -  Студенттер бойына қазақ тілінің тарихы, оның 

тайпалық тілдерден халық тілі, одан ұлт тілі боып қалыптасуы – туыс түркі 

тілдерінің тарихымен тікелей байланыстылығы жайлы сенімді көзқарас 

қалыптастыру; 

Құндылық құраушылары: 

Студенттер түркі тілдерінің зерттелуі мен дамуы, қалыптасуы жайынан түсінік 

алады; түркологияның негізгі проблемалары және оның қазіргі міндеттерімен 

танысады. Бұл курсты тыңдаушылар түркі тобына қандай халықтар мен тілдер 

жататыны, ондағы ірі тілдердің (не тілдік топтардың) өзіндік ерекшеліктері 

мен қалыптасуы жөнінде мағлұмат алуға тиісті; 

Шетел әдебиетінің туындыларына талдау жасаудың ғылыми принциптерін 

игерту, әдеби шығарманың мазмұны мен пішіні арақатынасының сырын 

ұғындыру,  шетел әдебиетін құрайтын ұғымдармен, категориялармен 

таныстырып, әдеби даму процесі, оның заңдылықтары, көркемдік тәжірибе 

дәстүрі мен жаңашылдық мәселелерін көркемдік тұрғыда қабылдай білуге 

дағдыландыру. 

Құзыреттілігі: - Кәсіби қызмет түрлерінде әлеуметтік-гуманитарлық 

ғылымдардың әдістерін қолдана білу; 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас жасауға қабілеттілігі; 

– Лингвистикалық және  әдебиеттану ғылымдарының негізгі теориялық 

ережелерін, әдістемелік қағидаттары мен категорияларын біледі. Тіл білімінің 

теориялық және практикалық жақтары. Жалпы және жеке тіл білімінің 

зерттелу арақатынастарын айқындау. Жалпы тіл білімінің басқа ғылымдармен 

байланысын, тілді зерттеудегі озық әдіс - тәсілдірді меңгерту. Тіл дамуына өз 

әсерін тигізген ХІХ ғ. көптеген лингвистикалық ағымдар мен мектептердің 

көрнекті өнімдерін  атап, бағыт – бағдармен таныстыру. 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр  

Әдебиет   1.Тронский. Античная литература. – Москва. 2014. 

2. Е.В.Бертельс. История персидско-таджикской литературы. Москва, Наука, 

2016. 

3. История литератур Средней Азии и Казахстана. Москва, Просвещение, 

2015. 

4. Артамонов В.Д. История зарубежной литературы. Москва, 2014. 

 5. Т.Р. Қордабаев – Жалпы тіл білімі. 2013 ж.. 



 

 6. Т.Р. Қордабаев – Қазақ тіл білімінің қалыптасу, даму жолдары. 2014 ж.. 

  7.Т.Р. Қордабаев – Түркология және қазақ тіл білімі. Алматы:2015 ж. 

  8.С. Аманжолов – Вопросы диалектологии и истории Казахского языка. А. 

Санат: 2014 ж.  

 9. Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка –А. 2015. 

 10. Ағманов Е. Қазақ тілінің тарихи синтаксисі.– А., 2016. 

 11. Древнетюркский словарь. – Л., 2015. 

 12. Жұбанов Х.Исследования по казахскому языку. – А., 2016. 

 13. Керімұлы Ә. Түрік әдебиеті ескерткіштеріндегі сөз жасайтын жұрнақтар. –

А., 2016. 

Жаңартылған күн 15.05.2018. 

 
Модульдің атауы мен 

шифры 

Қазақ лингвистикасының тарихы  

История казахской лингвистики 

The history of Kazakh linguistics 

Модульге жауапты Алимхан А.А. 

Модульдің түрі БМТМ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны  12 

Кредиттер саны  12 (20) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 5, 6 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Қазақ тілінің фонетикасы, лексикологиясы, тілдік қатынас негіздері 

Модульдің мазмұны Мәтін лингвистикасы – өзінің  теориясы мен практикасы бар салыстырмалы 

түрде алғанда жас (ХХ ғасырдың ортасы) дербес  ғылым және оқу пәні. 

Мақсаты - мәтіннің  мағыналық, құрылымдық жақтарын зерттей отыра, мәтін 

түзуде  тілдің құрылымдық  компоненттері мен көркемдік  сапаның астарында  

танылатын  түрлі тілдік құралдардың айрықша қызметін танып білу.  

Пәннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Мәтіннің тіл біліміндегі рөлі, негізгі 

белгілері. Сөйлеу жанрлары мен мәтін жанрлары. Мәтін типтері. Мәтін 

талдаудың әдістері мен аспектісі. Мәтін және дискурс.  Мәтінге тән 

категориялар. Мәтіннің ақпараттылығы мен модальділігі. Мәтінді бөлшектеу, 

оның композициялық бөлімдері. Мәтін құрылымы. 

Қазақ тілінің тарихи грамматикасы және әдеби тіл «Қазақ тілінің тарихи 

грамматикасы және әдеби тіл» тіл білімін қосымша толықтыратын пәндер 

қатарына жатады. Пәнді  филология ғылымы мен практикасы саласына қатысты 

кәсіби білімін шындайтын студенттердің барлығы тарихи (диахрониялық) 

әдіспен оқып-үйренеді. Мақсаты -  «Қазақ тілінің тарихи грамматикасы және 

әдеби тіл» пәні студенттердің жалпы тарихи танымын қалыптастырады. 

Болашақ филолог тарихи грамматиканы әдеби тілдің тарихымен байланыстыра 

оқиды. Өйткені бұл екі сала өзара ұқсас болып келеді. 

Қазақ тілінің синтаксисі мен стилистикасы  пәні тіл білімі саласына 

жататын пәндер қатарына жатады. Пәнді  филология ғылымы мен практикасы 

саласына қатысты кәсіби білімін шындайтын студенттердің барлығы оқып-

үйренеді.Мақсаты - мамандарды даярлаудың талаптарына сәйкес, тіл білімі 

теориясын меңгеру; тіл  білімі саласы синтаксис пен стилистикаға қатысты 

терминдерді білу; тіл білімінің өзекті саласы  қазақ тілінің синтаксистік және 

стилистикалық құрылымын  таныту. Тіл білімі теориясын меңгеру, тіл  білімі 

саласы стилистикасына қатысты терминдерді білуі,  тіл білімінің өзекті саласы  

қазақ тілінің стилистикасын  білуі керек. Пәннің мазмұнына келесі бөлімдер 

кіреді: қазіргі қазақ тілінің  өзекті саласы – синтаксис. Бұл курста сөз тіркесі 

синтаксисі, жай сөйлем мен құрмалас сөйлем синтаксисінің  нысаны, 

функциональды стильдің топтастырылуы, ғылыми стиль, ресми стиль,  

публицистикалық стиль, көркем әдебиет стилі және тілдік тәсілдердің стильдік 

сипаттамасы қарастырылады.  

Интонология негіздері пәні тіл білімі саласына жататын пәндер қатарына 

жатады. Пәнді  филология ғылымы  саласына қатысты кәсіби білімін 

шындайтын студенттердің  барлығы оқып - үйренеді. Курстың мақсаты – қазіргі 

кезде өнер  адамдары арасында, оның ішінде, театр және кино актерлары, 

режиссерлар, сахна, теле-радио жүргізушілері, көркем сөз оқу шеберлері, әнші-



 

вокалистер, сонымен қатар, мешіт имамдары мен уағыздаушылар, лекторлар  

мен мұғалімдер, адвокаттар мен соттар, қоғам қайраткерлері жалпы, сөз өнеріне 

қатысы бар мамандар арасында заман талабына сай мән берерлік мәселеге 

айналып отырғандардың бірі – дауыс пен үннің ерекшелігі. Сондықтан, қазақ 

лебізі интонацияның функциялары мен компоненттерінің дұрыс құрылуы және 

оны қолданудың негізгі әдіс-тәсілдері пәннің негізгі мақсаттарының бірі болып 

табылады. Пәннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Лебіздің коммуникативтік 

бағытына байланысты интонацияның типтерін жасап шығару; Қазақ тілінің 

негізгі интонемаларын білу; Өз дауысын, демін және сөйлеуін бақылай алу; 

Интонацияны коммуникативтік байланыс құралы ретінде меңгеру; Интонация 

деңгейлеріне байланысты интонема жасаушы факторларды анықтау; Ауызша 

сөйлеу мәдениетін қалыптастыру; Дауыс пен үннің ерекшелігі. 

Оқудың нәтижесі Білімі: - тіл теориясының өзекті мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, тіл 

білімі ғылымының қалыпттасу және дамуын, сонымен қатар лингвистикалық 

талдаудың әдістерін меңгеру. 

- Лингвистикалық ойлау қабілетін қалыптастыратын жалпы методологиялық 

сипаттағы күрделі мәселелерді түсінуге, яғни тілдің мәні, тілдің және тіл 

бөлшектерінің  семиологиялық  табиғаты, тілдің дамуы мен тілдің 

коммуникативтік қызметі, тіл- ойлау- ақиқат, тіл женә қоғам,  тіл және басқа 

коммуникативтік құралдар және т.б. мәселелерге негізделген және қалыптасқан 

теориялық білімдерін жинақтай білу, ғылыми идеяларға сын көзбен қарап 

дәлелдей алу және концепция лар мен теорияларды талдау 

Түркі тілдерінң тарихын, тілін, этнографиясын т.б. білу, түркологтардың 

зерттеулерін меңгеру; 

Білігі: - Студенттер бойына қазақ тілінің тарихы, оның тайпалық тілдерден 

халық тілі, одан ұлт тілі боып қалыптасуы – туыс түркі тілдерінің тарихымен 

тікелей байланыстылығы жайлы сенімді көзқарас қалыптастыру; 

Құндылық құраушылары: 

Студенттер түркі тілдерінің зерттелуі мен дамуы, қалыптасуы жайынан түсінік 

алады; түркологияның негізгі проблемалары және оның қазіргі міндеттерімен 

танысады. Бұл курсты тыңдаушылар түркі тобына қандай халықтар мен тілдер 

жататыны, ондағы ірі тілдердің (не тілдік топтардың) өзіндік ерекшеліктері мен 

қалыптасуы жөнінде мағлұмат алуға тиісті; 

Құзыреттілігі: - Кәсіби қызмет түрлерінде әлеуметтік-гуманитарлық 

ғылымдардың әдістерін қолдана білу; 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас жасауға қабілеттілігі; 

– Лингвистикалық және  әдебиеттану ғылымдарының негізгі теориялық 

ережелерін, әдістемелік қағидаттары мен категорияларын біледі. 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиет 1.Т.Р. Қордабаев – Жалпы тіл білімі. 2014ж.. 

2. Т.Р. Қордабаев – Қазақ тіл білімінің қалыптасу, даму жолдары. 2015ж.. 

3.Т.Р. Қордабаев – Түркология және қазақ тіл білімі. Алматы:2018ж.. 

4.С. Аманжолов – Вопросы диалектологии и истории Казахского языка. А. 

Санат: 2014ж..  

5. Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка –А. 2015. 

6. Ағманов Е. Қазақ тілінің тарихи синтаксисі.– А., 2014. 

7. Древне тюркский словарь. – Л., 2015. 

8. Жұбанов Х.Исследования по казахскому языку. – А., 2016. 

9. Историческое развитие лексики тюркских языков. –М. 2014. 

Жаңартылған күн 15.05.2018 

 
Модульдің атауы мен 

шифры 

Әдебиет теориясы мен сыны 

Теория и критика литературы 

Theory and Criticism of literature 

Модульге жауапты Картаева А.М.. 

Модульдің түрі БМТМ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 12 



 

Кредиттер саны 12 (20) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 7 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Әдебиеттануға кіріспе, Ежелгі дәуір әдебиеті, Хандық дәуір әдебиеті, ХІХ 

ғасыр әдебиеті, ХХ ғасыр басындағы әдебиет, Қазақ халық ауыз әдебиеті, 

Әдебиеттануға кіріспе, Қазақстан тарихы. 

Модульдің мазмұны Көркем мәтінге филологиялық талдау 

Сабақ барысында төмендегідей теориялық мәселелер қарастырылады: 

Мәтіннің зерттелуі, ерекшеліктері және дискурс.Мәтіндік деңгей және 

мәдениет. Көркем шығарма тілін талдаудың негізгі аспектілері мен бағыт-

бағдарлары. Стильдік құралдар мен олардың қызметін анықтау. Көркем 

мәтінді лингвостилистикалық талдау. Мәтіндегі көркемдегіш құралдар  

Мәтіннің лексикалық құрамына талдау. Мәтіннің фонетикалық ерекшелігін, 

оның мәтінді мәнерлеп оқуға қатыстылығына қарай талдау. Мәтіндегі сөздерді 

сөзжасамдық сипатына қарай талдау. Мәтіндерді сөз таптарының жұмсалу 

ерекшелігіне қарай талдау. Мәтінді сөз тіркесінің стильдік мәніне қарай 

талдау. Мәтіндегі сөйлемдерді мағынасы мен айтылу интонациясына қарай 

талдау. 

Мәнерлеп оқу және шешендік өнер пәні оқу пәндерінің бірі ретінде жоғары 

оқу орындарында, орта кәсіптік білім беру мекемелерінде жүргізіледі. Курс 

мақсаты: тілдік құзіреттілікті қалыптастыру негізінде сөздік қорды дамытады, 

күнделікті педагогикалық қызметте оқытушы тәжірибе жинақтаушы ретінде 

өзінің сөзсаптау шеберлігін қалыптастырады. Пәннің мазмұнында студент әр 

түрлі стильдегі жеке мәтіндерді құрастырудың, аудитория алдында 

психологиялық қарым-қатынас орнатудың түрлі әдіс – тәсілдерін меңгеріп, сөз 

сөйлеу мәнерін игереді. Курстың мазмұны  келесі бөлімдерден тұрады 

біріншіден, шешендік өнердің зерттелу тарихы, қалыптасып, дамуының негізгі 

категориялары, екінші бөлім, шешендік тілді дамыту  мен мәнерлеп оқу 

шеберлігін игеруге арналған, ауызша және жазбаша  мазмұндау техникасын 

меңгеруге көмектеседі. 

Әдебиет теориясы және эстетика  

Бұл пән бойынша мынандай маңызды теориялық және практикалық мәселелер 

қарастырылады: әдебиет туралы ғылым және оның салалары; әдебиетттану 

ғылымының қосалқы салалары; әдебиеттің халықтығы, ұлттығы мен 

жалыпадамзаттық сипаттары; көркем шығарманың тақырыбы мен идеясы, 

сюжеті мен композициясы; көркем бейне оның жасалу жолдары; көркем 

туынды тілі, өлең құрылысы. әдеби процесс, әдебиеттің тектері мен түрлері, 

көркемдік әдіс, ағым, бағыттар. 

Қазақ әдебиетінің сын жанры 
Курсының дәрістік және іс-тәжірибелік (семинарлық) сабақтары  2-модульге 

бөлінген. 1- модульде: сын - әдебиеттану ғылымының бір саласы. Оның 

әдебиет тарихымен, әдебиет теориясымен байланысы және 

айырмашылықтары. Сынның эстетикаға, журналистикаға жақындығы. Әдеби 

сынның қоғамдық ой-пікірде алатын орны. Сыншылық өнер мен сыншының 

принциптілігі. Әдебиет классиктерінің сын туралы пікірлері. Сын тарихы. 

Қазақстандағы әдеби сынның тарихына арналған еңбектер қарастырылады. 

Қазақ әдебиетіндегі сыншылдық ойлардың негіздері. Халықтық эстетика. 

Шоқан Уәлихановтың, Ыбырай Алтынсариннің көркемдік танымы. Абайдың 

эстетикалық көзқарасы. Ал 2-модульде: ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың 

басында қазақ баспасөзінің тууы. Баспасөз беттеріндегі әдебиеттік 

материалдар. Олардың эстетикалық тәрбиедегі орны. «Айқап» журналы мен 

«Қазақ» газеті. Олардың беттерінде басылған алғашқы сын мақалалар 

(А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Ә.Бөкейханов, С.Торайғыров, С.Сейфуллин, т.б.) 

ХХ ғасырдың 20-шы жылдарында қазақ әдеби сынының дамуы. 30-шы 

жылдардағы көркем әдебиет ұйымдарын қайта құру шаралары. Жазушылар 

одағының құрылуы. СССР жазушыларының және Қазақстан жазушыларының 

бірінші съездері. Социалистік реализмнің шығармашылық әдіс есебінде 

қабылдануы. Оның ерекшеліктері мен қайшылықтары. Мәдени мұраға 

көзқарас. Абай шығармашылығы төңірегіндегі айтыс. Сәкен Сейфуллиннің 

мақалалары мен әдебиет тарихын жинау, зерттеу саласындағы еңбектері. 

Соғыстан кейінгі дәуірде қазақ әдебиеті сынының дамуы, өркендеуі. 



 

Партияның көркем әдебиет пен өнер жайлы қаулылары (1946-1948). Олардың 

әдебиет дамуына жасаған кері ықпалы.  50-90 жылдар аралығында әдебиет 

саласында жүргізілген ғылыми жұмыстарды сала-саламен шолу 

қарастырылады. 

Оқудың нәтижесі Әдеби шығарма тіл арқылы жасалатындықтан, өнердің бір түрі ретіндегі оның 

өзіндік көркем болмысын танып түсіну, әсте тілін талдамай мүмкін емес. 

Екінші жағынан, көркем шығарманың тілі – жалпыхалықтық тілдің, әдеби 

тілдің ең мәнді де сапалы қасиетерін өз бойына жинақтаған тіл. Бейнелі де дәл, 

икемді де оралымды, аса қуаты бай тіл керек болса, көркем әдебиетті білу 

керек. Демек, көркем тексті лингвистикалық талдау, туысас екі үлкен ғылым 

саласының-әдебиеттану және тіл білімінің объектілерімен тығыз байланысты. 

Бұл бір жағынан, студенттердің тілден жиған білімдерін өмірде қолдана білуге 

үйретсе, екінші жағынан, көркем әдебиеттің, яғни мәтіннің құрылысын дұрыс 

түсінуді меңгеру. Сондықтан алғашқы сабақтар мәтінді тануға, құрылысын 

меңгеруге арналады. Содан кейін барып нақты бір көркем шығарманы 

талдауға дағдыландыру. 

Қазақ әдебиеті сынының тарихы пәні - әдебиеттану ғылымының негізгі 

салаларының бірі. Сыншыл көзқарастар тарихи - әлеуметтік жағдайлар, ішкі 

қайшылықтар тұрмыс – тіршілікке байланысты туындайтыны белгілі. Соның 

мәні мен әлеуметтік  қызметі халық өмірімен тікелей байланысты.Сынның 

ғылыми, идеялық-көркемдік дәрежесін, пәрмендігін, әдеби процесте 

атқаратын рөлін күшейту дегенде сынның өзін-өзі танып-білудің, оның 

теориясы мен методологиялық  мәселелерін зерттеудің аса қажеттілігі қатар 

қойылуға  тиіс. Әдеби сынды дамыту істері алдымен, оның өзін зерттеп 

білуден басталуға тиіс. Сынсыз әдеби даму процесін бағдарлау қиын. Сын 

әдебиет бар жерде бар да, онымен бірге дамиды. Сын әдебиетке көмекші сала 

ретінде, В.Г.Белинский айтқандай, әдебиетті әр кезеңде өзін-өзі танып отыру 

қажеттілігінен пайда болды. 
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Қазақ халық ауыз әдебиеті, ежелгі дәуір әдебиеті, хандық дәуір әдебиеті, 

әдебиеттануға кіріспе, 19 ғасыр әдебиеті 

Модульдің мазмұны Түркі халықтарының әдебиеті 

«Түркі халықтары әдебиеті» курсының дәрістік және іс-тәжірибелік 

(семинарлық) сабақтары  2-модульге бөлінген. 1-модульде түркі халықтары 

әдебиетінің даму тарихына шолу жасалып, түркі әдебиетінің негізгі 

жанрларына сипаттама беріледі. Түркі әдебиетінің көрнекті өкілдерінің өмірі 

мен шығармашылығы жайлы қарастырылады. Ал 2-модульде түркі 



 

әдебиетіндегі көркем туындыларға талдау жасалып, қазақ поэзиясымен 

сабақтастығына салыстырулар жүргізіледі. Әлем әдебиетінен алатын орнына 

ізденістер жүргізіледі. 

Қазақ әдебиетінің тарихы (1920-2000 ж.ж.) 

Бұл пән бойынша мынадай маңызды теориялық және практикалық мәселелер 

қарастырылады: Аталмыш жылдар аралығында қазақ әдебиетіне келген ақын-

жазушылардың шығармашылығымен толық танысу, талдау жасау, яғни, әрбір 

ақын-жазушының қазақ әдебиетіне әкелген жаңалығы, қаламгерлік шеберлігі, 

дәстүр және жаңашылдық мәселесі туралы ой өрбіту. Сабақ барысында 

төмендегідей теориялық мәселелер қарастырылады: қазақ әдебиетінің 1920 

жылдан бүгінге дейінгі даму деңгейі, әдеби жанрлардың түр, мазмұн жаңалығы, 

осы аралықтағы прозалық, поэзиялық, драмалық туындылардың тақырыбы мен 

идеясы, көркемдік деңгейі. Ақын-жазушылардың қаламгерлік шеберлігі, 

шығармашылық жолы, дүниетанымы, өзіндік жаңалығы, қазақ әдебиетінде 

алатын орны кең көлемде сөз болады.  

Оқудың нәтижесі Білімі: - тіл мен әдебиет теориясының өзекті мәселелері бойынша білімдерін 

жинақтау, тіл білімі ғылымының қалыпттасу және дамуын, сонымен қатар 

лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгеру. 

- Лингвистикалық ойлау қабілетін қалыптастыратын жалпы методологиялық 

сипаттағы күрделі мәселелерді түсінуге, яғни тілдің мәні, тілдің және тіл 

бөлшектерінің  семиологиялық  табиғаты, тілдің дамуы мен тілдің 

коммуникативтік қызметі, тіл- ойлау- ақиқат, тіл женә қоғам,  тіл және басқа 

коммуникативтік құралдар және т.б. мәселелерге негізделген және қалыптасқан 

теориялық білімдерін жинақтай білу, ғылыми идеяларға сын көзбен қарап 

дәлелдей алу және концепция лар мен теорияларды талдау 

Теориялық және практикалық мәселелерді, аталмыш жылдар аралығында қазақ 

әдебиетіне келген ақын-жазушылардың шығармашылығымен толық танысу, 

талдау жасау,  әрбір ақын-жазушының қазақ әдебиетіне әкелген жаңалығы, 

қаламгерлік шеберлігі, дәстүр және жаңашылдық мәселесі, қазақ әдебиетінің 

1920 жылдан бүгінге дейінгі даму деңгейі, әдеби жанрлардың түр, мазмұн 

жаңалығы, осы аралықтағы прозалық, поэзиялық, драмалық туындылардың 

тақырыбы мен идеясы, көркемдік деңгейі, ақын-жазушылардың қаламгерлік 

шеберлігі, шығармашылық жолы, дүниетанымы, өзіндік жаңалығы, қазақ 

әдебиетінде алатын орны туралы, ауызша және жазбаша көркем сөзді 

меңгеруіне, жазушының эстетикалық мұраттары мен талғамын дұрыс танып, 

ұғына білуі тиіс. 

Білігі: - Студенттер бойына қазақ тілінің тарихы, оның тайпалық тілдерден 

халық тілі, одан ұлт тілі боып қалыптасуы – туыс түркі тілдерінің тарихымен 

тікелей байланыстылығы жайлы сенімді көзқарас қалыптастыру; 

Құндылық құраушылары: 

Студенттер түркі тілдерінің зерттелуі мен дамуы, қалыптасуы жайынан түсінік 

алады; түркологияның негізгі проблемалары және оның қазіргі міндеттерімен 

танысады. Бұл курсты тыңдаушылар түркі тобына қандай халықтар мен тілдер 

жататыны, ондағы ірі тілдердің (не тілдік топтардың) өзіндік ерекшеліктері мен 

қалыптасуы жөнінде мағлұмат алуға тиісті; 

Құзыреттілігі: - Кәсіби қызмет түрлерінде әлеуметтік-гуманитарлық 

ғылымдардың әдістерін қолдана білу; 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас жасауға қабілеттілігі; 

– Лингвистикалық және  әдебиеттану ғылымдарының негізгі теориялық 

ережелерін, әдістемелік қағидаттары мен категорияларын біледі. 
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Әдебиеттануға кіріспе, қазақ халық ауыз әдебиеті 

Модульдің мазмұны VІ-ХІV ғасырлардағы әдебиет қазақ әдебиеті тарихының алғашқы 

бастауларымен таныстырады. Бұл пәнді өту барысында VI-VIII ғасырларда 

тасқа қашап жазылған жырлардан бастап, қазақ хандығы құрылған кезеңге 

дейінгі түркі тілдес халықтардың бәріне ортақ болған мұраларға жан-жақты 

талдау жасалады. Сондай-ақ бұл пәннің өн бойында көне түркі тілінде 

жазылған көркем  шығармалардың қазақ әдебиеті тарихынан алатын орны, 

өзіндік ерекшеліктері, тәрбиелік және әлеуметтік мәні жүйелі түрде 

баяндалатын болады. Қазіргі түркі тілдес халықтардың біріне көбірек, ал 

екіншісіне азырақ дәрежеде ортақ болып келетін ежелгі дәуір әдебиетіндегі 

жазба әдебиет нұсқалары қазақ халқының тарихы, тілі, әдет-ғұрпы, салт-

санасы, дүниетанымы тұрғысынан қарастырылады. Бұл пәнде қазақ 

әдебиетінің түп-төркіні, қазақтың сан ғасырлық көркем сөз өнерінің даму 

заңдылықтары, әдеби ескерткіштердің мән-мағынасы айқындалады. 

ХV-ХVІІІ ғасырлардағы қазақ әдебиеті. 15-17 ғасырлардағы қазақ әдебиеті, 

яғни қазақтың өзіндік төл әдебиетінің қалыптасуы, ақын, жырау, жыршы 

ұғымдары, толғау жанрының ерекшеліктері, Асан қайғы, Қазтуған, Доспамбет, 

Шалкиіз, Жиембет, Марғасқа жыраулардың шығармашылықтары, 18-

ғасырдағы қазақ әдебиетінің даму ерекшеліктері, Қожаберген, Ақтамберді, 

Тәтіқара, Үмбетей, Бұқар, Шал, Көтеш сынды ақын-жыраулардың әдеби 

мұрасын білуі тиіс. Асан қайғының Жәнібек ханға айтқан толғауының 

әлеуметтік мәні, тарихи сипаты. Шалкиіз жыраудың Би Темірге арналған 

толғаулары. Жиембет жырау толғауларындағы Есім хан бейнесі. Марғасқа 

жыраудың Тұрсын Мұхаммед Сұлтанға айтқан толғауы. Атамберді жыраудың 

Бөгембай батырға қарата айтқан толғауы. Тәтіқара ақынның өлеңдеріндегі 

қазақ батырларының бейнесі. Үмбетей – қазақ поэзиясында Бөгембай батырды 

өшпес образын жасаған жырау. Бұхар жырау және Абылай, Көтеш ақынны 

«Абылай, Ботақанды сен өлтірдің» өлеңінің тарихи мәні.   

Оқудың нәтижесі Білімі: Түркі халықтарына ортақ әдеби мұралар, оның әрқилы нұсқалары, 

сақталуы мен зерттелу тарихымен танысады. Көркем мұраларды талдайды, 

тұжырым жасайды; Жыраудың образ жасаудағы қолданған көркемдік 

элементтерін талдау жасауға үйренеді; 

Білігі: - Түркі халықтарына ортақ әдеби мұраларды салыстыру, талдау 

мүмкіндігін игереді. Әдеби мұраларды талдау, салыстыру дағдысына ие 

болады; Әдебиетке сол кезең уақытымен үндесе отырып, баға беруге 

дағдыланады; 

Құндылық құраушылары: 

– Ежелгі дәуір әдебиетінің ауыз әдебиетімен, қазіргі дәуір әдебиетімен 

байланысын игереді. Тарих пен әдебиет сабақтастығы, әдебиеттегі тарихи 

шындық жайлы мол мәлімет алады. 

Құзыреттілігі: - Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай 

білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге 

қабілетті; 

- Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық 

мәселелерді сараптай білуге қабілетті  



 

–  Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде сөздерді айқын және нақты 

логикалық дұрыс жеткізе алатын 

– Компьютерді ақпаратты басқару құралы ретінде пайдалану дағдысы бар, 

ақпаратты жинау, өңдеу және сақтай білудің негізгі әдіс-тәсілдерін білетін 

және әлемдік компьютер желілеріндегі ақпаратпен жұмыс істеуге қабілетті; - 

Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы әлеуметтік 

маңызын түсінуге қабілетті 

- Қазіргі өркениеттің дамуы және сақталуы үшін гуманистік құндылықтарды 

игере білуі. 

- Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат 

қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті; 

- Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық 

мәселелерді сараптай білуге қабілетті; 

- Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде сөздерді айқын және нақты 

логикалық дұрыс жеткізе алатын; 

-  Сөйлесе білуден төмен емес деңгейде бір шет тілін меңгерген; 

- Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму деңгейін бағалау 

және диагностика жасауға қабілетті және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты 

нәтижелер негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы әлеуметтік 

маңызын түсінуге қабілетті 

– Мемлекеттің әрбір азаматы үшін білім және тәрбиенің маңыздылығын 

түсіндіре білуі керек 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиет 1. Келімбетов Н. Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі. Оқулық.А.2014. 

2. Келімбетов Н. Ежелгі дәуір әдебиеті. 1- кітап. Оқулық.А.2014. 

3. Ежелгі дәуір әдебиеті. 2- кітап. Хрестоматия. Құрастырған Қыраубаева А, 

А.2014. 

4. Келімбетов Н, Қанафин Ә. Түркі халықтары әдебиеті. Оқулық-хрестоматия. 

А.,2016. 

5. Ақынжанов М. Қазақтың тегі туралы. А., 2017  

6. Келімбетов Н. Ежелгі дәуір әдебиеті. Алматы, 2015 

7. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2016 

8. Қоңыратбаев Ә. Көне мәдениет жазбалары. Алматы, 2014 

9. Марғұлан Ә. Ежелгі жыр-аңыздар. Алматы, 2015 

Жаңартылған күн 15.05.2018. 

 
Модульдің атауы мен 

шифры 

Тіл білімінің тарихы   

История языкознания 

The history of linguistics 

Модульге жауапты Айтмұқашова А.А. 

Модульдің түрі БМТМ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 7 

Кредиттер саны 7 (12) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 3, 4 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Тіл біліміне кіріспе, ҚҚТ фонетикасы 

Модульдің мазмұны Қазақ тілінің семантикасы пәні тіл білімі ғылымының бір саласы, қазіргі 

қазақ тілінің сөздік құрамы мен сөздік қорын, сөздердің лексикалық жүйеде 

алатын орнын, шығу төркінін, қолданылу қабілетін, күнделікті қарым-

қатынастағы көрінісін, стильдік мәні мен сипатын тексеретін ғылым. 

Халқымыздың басынан кешірген тарихын, тіршілік еткен кәсібін, 

материалдық байлығы мен рухани қазынасын зерттеудегі  лексикология және 

фразеологияның алатын орнын түсіндіру. 



 

Қазіргі қазақ тілінің морфологиялық құрылысы.  Қазақ тіліндегі 

сөзжасамдық тәсілдер, сөзжасамдық ұя, сөзжасамдық тізбек, әр сөз табының 

жасалу жолдары, сөзжасамдық сипаты. «Қазіргі қазақ тілі» курсы жоғары оқу 

орындарынды әбден қалыптасқан, негізгі объектісі мен ішкі мазмұны біршама 

айқындалған ғылыми курс. Тіл білімінің қай саласы болмасын сөзге тікелей не 

жанама байланысты. Сөздің әртүрлі қарым-қатынасқа түсуіне байланысты 

ішкі және сыртқы көріністері болып табылытын тілдік элементтер тілдің 

грамматикалық құрылысын көрсетеді. Тілдің грамматикалық құрылысы тіл 

деңгейлерінің көлемі жағынан да, мазмұны жағынан да әрі күрделісі, әрі 

ауқымдысы, өткені тілдің қоғамдық құбылыс ретіндегі өзіндік ерекшеліктері, 

атқаратын қызметіндегі сан алуан жүктері, даму барысындағы диалектикалық 

заңдылықтары - бәрі де тілдің грамматикалық құрылысынан анықталады. 

Оқудың нәтижесі Білімі: – тілдің қызметін, өмір сүру формаларын, сөздің айтылуы мен 

жазылуын, дыбыс, әріп, фонема туралы түсінік қалыптастыру; үндестік заңы 

туралы, орфография туралы түсінік, олардың ерекшелігін айқындай білуі 

қажет; тіл білімі саласында кәсіби біліктілігін дамыту, берілген ақпаратқа 

талдау жасай алу; 

Білігі: – лексикология ғылымының өзекті мәселелері, алған білімдерін 

практикада қолдана білу, фонетикалық талдау жасай алу, теориялық 

еңбектерге сүйене отырып, өзіндік пікір айта білу; 

Құндылық құраушылары: – студенттер лексикология саласының зерттелуі мен 

дамуы, қалыптасуын, дыбыс, әріп, фонема, дыбыстардың сипаттамасын, 

дыбыстар тіркесімі, орфография, олардың ерекшелігін айқындай білуі қажет; 

Құзыреттілігі: – Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, 

сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге 

қабілетті; Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық 

мәселелерді сараптай білуге қабілетті; 

–  Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде сөздерді айқын және нақты 

логикалық дұрыс жеткізе алатын 

– Компьютерді ақпаратты басқару құралы ретінде пайдалану дағдысы бар, 

ақпаратты жинау, өңдеу және сақтай білудің негізгі әдіс-тәсілдерін білетін 

және әлемдік компьютер желілеріндегі ақпаратпен жұмыс істеуге қабілетті; 

–Кәсіби қызметті мақсаттар мен міндеттерді анықтай білу және өзгермелі 

жағдайларда алға қойған міндеттерді шеше білу 

- Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму деңгейін бағалау 

және диагностика жасауға қабілетті және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты 

нәтижелер негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы әлеуметтік 

маңызын түсінуге қабілетті. 

- Ақпарат желілерінен болашақ мамандығына қатысты ақпараттармен жұмыс 

істеу қабілеті 

– Лингвистика және әдебиеттану салаларындағы талдаудың негізгі әдістерін 

меңгеру; 

-  Кәсіби сала бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын іске асыруға қабілетті. 

 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиет 1. Қазақ грамматикасы. Фонетика, сөзжасам, морфология, синтаксис. Астана, 

2014 

2. Ә.Болғанбаев. Қазақ тілінің лексикологиясы. Алматы, 2015 

3. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. Алматы, 2014 

  4. Т.Р. Қордабаев – Қазақ тіл білімінің қалыптасу, даму жолдары. 2014ж.. 

  5.Т.Р. Қордабаев – Түркология және қазақ тіл білімі.    Алматы:2016ж.. 

  6.С. Аманжолов – Вопросы диалектологии и истории Казахского языка. А. 

Санат: 2014 ж..  

  7. Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка –А. 2015. 

Жаңартылған күн 15.05.2018. 

 

 



 

Модульдің атауы мен 

шифры 

Қазақ әдебиетінің тарихы  

История казахской литературы  

The history of Kazakh literature 

Модульге жауапты Картаева А.М. 

Модульдің түрі БМТМ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 6 

Кредиттер саны 6 (10) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 5, 6 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Әдебиеттануға кіріспе, қазақ халық ауыз әдебиеті, ежелгі дәуір әдебиеті, 

хандық дәуір әдебиеті,19 ғасыр әдебиеті. 

Модульдің мазмұны Абайтану  тарихы   курсының дәрістік және іс-тәжірибелік (семинарлық) 

сабақтары  2-модульге бөлінген. 1-модульде Абайдың өмірі мен 

шығармашылығы, ақын өмір сүрген дәуір болмысы, ақын шығармашылығының 

нәр алған қайнар бұлақтары, Абайдың лирикасы мен қазақ поэзиясына енгізген 

жаңалығы  қарастырылады. Абайдың қарасөздері, поэмалары, аудармаларына 

талдау жасалады. Ал 2-модульде абайтану ғылымының тууы, қалыптасуы, 

дамуына көз жіберіледі, абайтану ғылымының 100 жылдық тарихы 

қарастырылады. 

ХІХ ғасырдағы әдеби үрдіс және алаш әдебиеті пәні  ХХ ғасырда қазақ 

әдебиетіне келген ақын-жазушылардың шығармашылығымен толық 

таныстырады. Мақсаты - аталмыш жылдар аралығында қазақ әдебиетіне келген 

ақын-жазушылардың шығармашылығымен толық танысу, талдау жасау, яғни, 

әрбір ақын-жазушының қазақ әдебиетіне әкелген жаңалығы, қаламгерлік 

шеберлігі, дәстүр және жаңашылдық мәселесі туралы ой өрбіту. Пәннің 

мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: 1920-30 ж. әдебиеті, даму сипаты, бағыт-

бағдары. Үш бәйтерек шығармашылығы. Прозадағы тарихи тақырып. 

Прозадағы өнер адамдарының бейнесі.  

Оқудың нәтижесі Білімі: Абайтану ғылымының қалыптасу, даму тарихын меңгеріп, әдебиет пен 

сынның тарихын зерттеу үшін қажетті біліммен қаруландыру. Өзіне терең 

ойлылық дарытып, поэзияны сүюге құштарлық танытып, эстетикалық талғам 

қалыптастыра білу. 

Әр елдің әдебиетін оқыту барысында сол аталған халықтың тарихы, 

эстетикалық таным-талғамдарын, құндылықтарын байқап, әдебиеттің даму 

процестеріне назар аудару. Сонымен қатар шығармалардың қыр-сырына үңілу, 

көркем туындыларды эстетикалық тұрғыдан қарауды білу.  Қазақ әдебиетінің 

қалыптасу, даму, тарихы, зерттелуі, әдеби байланыс, әдебиеттегі дәстүр мен 

жаңашылдық, балаларға арналған мерзімді басылымдар, бүгінгі таңда 

әдебиеттану саласының өзекті мәселелері, қазіргі кезеңдегі балалар әдебиетінің 

дамуы, балалар әдебиетін жасаушылар туралы. 18-19 ғасырлар ақын- 

жырауларының шығармаларындағы дәстүр жалғастығы, шығармашылық 

табиғи байланыстар. 20 ғасырдағы қазақ әдебиеті дамуының мазмұнындағы 

реализм, романтизм көркемдік әдістерінің көріністері. Жаңа жазба әдебиет 

мазмұнындағы лирикалық, сатиралық өлең, поэма, проза / әңгіме, очерк, 

ғылыми-көсемсөздік мақала/ жанрларының, философиялық трактат, 

аудармалық және назиралық шығармалардың қалыптасуы, дамуы туралы білуі 

тиіс. 

Білігі: Абай өмір сүрген ортаны, заман көрінісін, қоғамдық жағдайды білу; 

Ақынның өлеңдері мен қарасөздеріндегі тереңдікті түсіну; Абайтану 

ғылымының тууы мен қалыптасу, даму тарихын меңгеру. 18-19 ғасырлар ақын- 

жырауларының шығармаларындағы дәстүр жалғастығы, шығармашылық 

табиғи байланыстар және 19 ғасырдағы қазақ әдебиеті дамуының 

мазмұнындағы реализм, романтизм көркемдік әдістерінің көріністерін танып 

білу. 

«Абайтану» курсы студенттердің осы пәнді игеру барысында алған білімдерін 

одан ары қарай тереңдете түсуге, Абай өлеңдерінің, қарасөздерінің, 

поэмаларының және көркем аудармаларының ішкі табиғатына талдау жасауға 

дағдыландыру. 

Құзыреттілігі: – Ойлау қабілеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай 

білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті; 



 

Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық мәселелерді 

сараптай білуге қабілетті; 

–  Мемлекеттік тілде  жазбаша және ауызша түрде сөздерді айқын және нақты 

логикалық дұрыс жеткізе алатын 

– Компьютерді ақпаратты басқару құралы ретінде пайдалану дағдысы бар, 

ақпаратты жинау, өңдеу және сақтай білудің негізгі әдіс-тәсілдерін білетін 

және әлемдік компьютер желілеріндегі ақпаратпен жұмыс істеуге қабілетті; 

–Кәсіби қызметті мақсаттар мен міндеттерді анықтай білу және өзгермелі 

жағдайларда алға қойған міндеттерді шеше білу 

- Тұлғаның білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму деңгейін бағалау және 

диагностика жасауға қабілетті және өзінің кәсіби іс-әрекетінде шартты 

нәтижелер негізінде өзін-өзі дамытуға қабілетті 

- Кәсіби этика принципін сақтауға және өз кәсібінің жоғарғы әлеуметтік 

маңызын түсінуге қабілетті. 

- Ақпарат желілерінен болашақ мамандығына қатысты ақпараттармен жұмыс 

істеу қабілеті 

– Лингвистика және әдебиеттану салаларындағы талдаудың негізгі әдістерін 

меңгеру; 

-  Кәсіби сала бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын іске асыруға қабілетті. 

 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиет 1. Б.Кенжебаев .Қазақ әдебиетінің тарихы.Оқулық.А.2016. 

2. Б. Кенжебаев.20 ғасыр басындағы әдебиет. Оқулық.А.2016. 

3. Жолдасбеков М.Асыл арналар.А.,2014. 

4. 20 ғасыр әдебиеті туралы зерттеу.А.,2014. 

5. Әуезов М.Әдебиет тарихы.А.,2015. 

6. Байтұрсынов А.Әдебиет танытқыш.Шығармалары.А.,2017 

Жаңартылған күн 15.05.2018. 

 
Модульдің атауы мен 

шифры 

Лингвистика теориясы   

Теория лингвистики 

Theory of linguistics 

Модульге жауапты Айтмұқашова А.А 

Модульдің түрі БМТМ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 9 

Кредиттер саны 9 (15) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 7 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Қазақ  тілінің фонетикасы, лексикологиясы, тілдік қатынас негіздері. 

Модульдің мазмұны Аудару теориясы мен практикасы. «Салыстырмалы грамматика» - қазіргі 

қазақ тілінің фонетика, лексикология, сөзжасам, морфология, синтаксис 

салаларымен тікелей байланыста қарастырылыпы жүргізіледі. Бұл пәнді 

оқытуда қазақ және орыс тілдерінің фонетика, лексикология, сөзжасам, 

морфология, синтаксис мәселелерін салыстыра зерттеу, аталған салалар 

бойынша студенттерді теориялық біліммен қаруландыру, тіл категориялары 

жөніндегі зерттеулерге сүйене отырып, ғылыми-теориялық тұрғыдан шолу 

жасау, сондай-ақ екі тілдің грамматикалық жүйесінің ұқсастықтары мен 

айырмашылықтары мәселелері қарастырылады.  

Емле және тыныс белгілері жүйесі пәні қазақ тілінің негізгі орфографиялық 

ережелері, ондағы жаңалықтар, тыныс белгілері, олардың түрлері, тыныс 

белгілеріне байланысты негізгі ережелер туралы оқытатын тіл білімінің саласы. 

Мақсаты – студенттерге қазақ тіліндегі сөздердің дұрыс жазылуы мен тыныс 

белгілерінің дұрыс қойылуын меңгерту, орфографиялық және пунктуациялық 

нормаларды игерту. Пәннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: редакцияланып, 



 

түзетілген орфографиялық ережелер, сөздердің жазылуындағы жаңалықтар, 

негізгі тыныс белгілері, оларға байланысты ережелер. 

Тіл білімінің тарихы пәні барлық лингвистикалық пәндерге базалық болып 

табылады және филолог-маманның кәсіби әрекетінің негізі ретінде тілдік 

құзыреттіліктерді қалыптастыруға әсер етеді.Мақсаты – студенттерді тіл 

туралы ғылымның ғылымның өзекті мәселелерімен, отандық және шетелдік тіл 

біліміндегі мектептермен және ХХ ғасырдың атақты лингвист ғалымдарының 

іргелі еңбектерімен  таныстыру. Пәннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: 

Тілдік универсалийлер жайлы түсінік. Тіл туралы ғылымның негізгі мәселелері. 

Қоғамдық құбылыс ретіндегі тілдің табиғаты мен функциялары. Тіл білімінің 

басқа ғылымдармен байланысы.  

Оқудың нәтижесі Білімі: Қазіргі қазақ тіл мәдениеті мен стилистиканың жүйесіндегі маңызды 

мәселелерді ғылыми тұрғыдан зерттеу ісімен, оқытудың жаңа технологиясын 

меңгертуге көңіл бөлінеді; тіл ярустарының стилистикасының қызметі 

меңгертіледі; іс қағаздарының, ғылыми еңбектер және баспасөз бетіндегі 

материалдарға тілдік тұрғыдан талдау жасап, әр стильге материалдар жазуға 

дағдыланады. 

Білігі: Грамматиканың  өзекті саласы морфологиядан  сөз таптары мен сөз 

тұлғаларын, олардын  жасалу жолы мен амал- тәсілдерін  білуі керек. Тіл 

білімінің өзекті саласы  синтаксистен  сөз тіркесі синтаксисі, сөйлем синтаксисі, 

жай сөйлем мен  құрмалас сөйлем  синтаксисін, сөздердің байланысу тәсілдері, 

түрлері, сөз тіркесі, оның түрлері, сөйлем, сөйлем мүшесі, жай сөйлемнің 

құрамы мен түрлері сарланады. Құрмалас сөйлемнің ерекшелігі, салалас пен 

сабақтастың түрлері, аралас құрмаластың түрі мен ерекшеліктері кеңінен оқып 

білуі тиіс. Қазақ тіліндегі туынды сөздердің жасалу жолдары және тәсілдерімен, 

олардың жасалу барысында орындалатын негізгі заңдылықтармен, түбір және 

қосымша морфема, жұрнақтар ұғымдарымен, түбірлес сөздердің мағыналық 

даму сипатымен, жеке сөз таптарының сөзжасамдық ерекшеліктерімен терең, 

жан-жақты таныстыру мақсат етіледі. 

Құзыреттілігі: Мәтіндегі фонетикалық немесе грамматикалық қателерді 

болдырмаудың жолдарын көрсете білуге үйрету, ауызша және жазбаша 

жұмыстарды орындау үстінде шәкірттердің тіл тазалығын, анықтығын, дәлдігін 

сақтап, әр сөз, сөйлемді өз орынмен жұмсап, қазақ тіл мәдениетін көтеруді үлес 

қосуды мақсатқа алады. 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр  

Әдебиет 1. Орфографиялық сөздік. –Алматы: Дәуір, 2014. – 720 бет. 

2. Ерғалиев Қ.С. Қазақ тілінің орфографиясы мен пунктуациясы. Павлодар, 

2014. 

3. Күдеринова  Қ. Түркі тілдерінің әліпбиі мен емле тарихы.– Алматы: Қазақ 

тілі, 2016. – 336 бет. 

4. Жаңа ұлттық әліпби негізінде қазақ жазуын реформалау:  теориясы мен 

практикасы. – Алматы: Қазақ тілі, 2016. - 560 бет. 

5. Сыздық Р. Тілдік норма және оның қалыптануы // Көптомдық шығармалар 

жинағы. – Алматы: Ел-шежіре, 2014. 

6. Әміржанова Н. Қазақстандағы латын жазуының тарихи тағылымы (1929-

4940 жж.). – Алматы, 2015. – 150 бет. 

7. Айтбайұлы Ө. Тілғұмырлар. – Алматы: Абзал-Ай, 2016. – 400 бет. 

8. Момынова Б. Қазақ тілінің морфологиясы. – Алматы: Арыс, 2014. – 242 бет. 

Жаңартылған күн 15.05.2018. 

 
Модульдің атауы мен 

шифры 

IKlin Қазақ лингвистикасының тарихы 

Модульге жауапты Әлімхан А.Ә 

Модульдің түрі БМТМ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 12 

Кредиттер саны 12 (20) 

Оқу түрі Күндізгі  



 

Семестр 5, 6 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Тіл біліміне кіріспе, қазақ тілінің салалары 

Модульдің мазмұны Әдеби тіл тарихы Қазақ әдеби тіл тарихы пәнінің басқа пәндермен 

байланысы. Қазақ әдеби тілінің қалыптасу тарихы. Қазақ әдеби тілінің даму 

көздері. Қазақ әдеби тілінің даму кезеңдері. ХV ғасырдағы қазақ әдеби тілі. 

ХІХ ғасырлардағы қазақ әдеби тілі тарихы. ХХ ғасырдағы қазақ әдеби тілі 

тарихы. Қазақ әдеби тілі және ұлттық мәдениет. Әдеби тілдің статусы, тарихи 

негіздері, даму кезеңдері, әдеби тіл нормаларының қалыптасуы. 

Қазақ тілінің сөйлемдер жүйесі пәні тіл білімі саласына жататын пәндер 

қатарына жатады. Пәнді  филология ғылымы мен практикасы саласына 

қатысты кәсіби білімін шындайтын студенттердің барлығы оқып-үйренеді. 

Курстың мақсаты: Мамандарды даярлаудың талаптарына сәйкес, тіл білімі 

теориясын меңгеру; тіл  білімі саласыда қазақ тілінің сөйлемдер жүйесіне 

қатысты терминдерді білу; тіл білімінің өзекті саласы  жай және құрмалас 

сөйлемнің синтаксистік құрылымы мен жүйесін  таныту. Курстың мазмұны  

мынадай бөлімдерден тұрады: Қазіргі қазақ тілінің  өзекті саласы – синтаксис. 

Бұл курста жай және құрмалас сөйлемнің синтаксистік құрылымы мен жүйесі  

қарастырылады.  

Тілдің логикалық құрылымы пәні тіл білімі саласына жататын пәндер 

қатарына жатады. Пәнді  филология ғылымы мен практикасы саласына 

қатысты кәсіби білімін шындайтын студенттердің барлығы сипаттамалы 

әдіспен оқып-үйренеді. Курстың мақсаты - дәстүрлі формалды логика 

зерттейтін дұрыс ойлаудың заңдары мен формаларын, ережелерін білу дұрыс 

ойлау мәдениетін қалыптастырып қана қоймайды, дұрыс сөйлеу мен жазуға да 

әсер етеді. Студент тіл мен ойлаудың, сөйлем мен пайымдаудың қатынастарын 

ажырата білуі керек. Логикалық терминдерді меңгереді. Курстың мазмұны  

мынадай бөлімдерден тұрады: Ойлау мен тілдің бірлігі. Ұғым және сөз. Пікір 

және сөйлем. Ойқорытынды. Силлогизм. Индукция. Дедукция. Гипотеза. 

Мәдениетаралық қарым-қатынас негіздері 

Бүгінгі заман талабына және еліміздің ұстанған экономикалық-саяси 

ұстанымдарына, әлемдік жаһандану үдерісіне сай түрлі мәдениет өкілдерінің 

қарым-қатынастың барлық салаларында араласуы жүзеге асып жатыр. Бұл 

көпұлтты еліміз үшін бұрыннан бар құбылыс. Әсіресе, бұл мәдениетаралық 

ғылыми қарым-қатынаста айқын сезіледі. Сондықтан «Мәдениетаралық 

қарым-қатынас негіздері» пәні жоғары білім беруде оқылатын пәндердің 

ішінде негізгі пән болып есептеледі. Курстың мақсаты – мәдениетаралық өзара 

әрекет жасау субъектілері ретінде студенттердің сөйлеу қарым-

қатынастарының мәдениетін жетілдіру және қарым-қатынастық және 

мәдениетаралық біліктілігін қалыптастыру.  Пәннің мазмұнына келесі 

бөлімдер кіреді: Мәдениетаралық қарым-қатынас туралы түсінік; 

Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясының даму тарихы; Мәдениетаралық 

қарым-қатынас және мәдениеттердің өзара әрекет жасауы; Қарым-қатынас 

жасау жолдары; Вербалдық қарым-қатынас және тілдік қарым-қатынас 

мәдениеті; Вербалды емес қарым-қатынастың ұлттық-мәдени ерекшелігі; 

Сөйлесім әрекетінің түрлері негізінде  болашақ студенттердің қарым-

қатынастық және мәдениетаралық біліктілік негіздері.  

Оқудың нәтижесі Білімі: Филолог-студенттердің жалпы лингвистикалық дайындығын 

тереңдету, тіл теориясының өзекті мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, 

тіл білімі ғылымының қалыптасуы және дамуын, сонымен қатар 

лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгерту. Тіл теориясының өзекті 

мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, тіл білімі ғылымының қалыпттасу 

және дамуын, сонымен қатар лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгеру. 

- Лингвистикалық ойлау қабілетін қалыптастыратын жалпы методологиялық 

сипаттағы күрделі мәселелерді түсінуге, яғни тілдің мәні, тілдің және тіл 

бөлшектерінің  семиологиялық  табиғаты, тілдің дамуы мен тілдің 

коммуникативтік қызметі, тіл- ойлау- ақиқат, тіл женә қоғам,  тіл және басқа 

коммуникативтік құралдар және т.б. мәселелерге негізделген және 

қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу, ғылыми идеяларға сын 

көзбен қарап дәлелдей алу және концепция лар мен теорияларды талдау 



 

Білігі: -  Студенттер бойына қазақ тілінің тарихы, оның тайпалық тілдерден 

халық тілі, одан ұлт тілі боып қалыптасуы – туыс түркі тілдерінің тарихымен 

тікелей байланыстылығы жайлы сенімді көзқарас қалыптастыру; 

Құндылық құраушылары: 

Студенттер түркі тілдерінің зерттелуі мен дамуы, қалыптасуы жайынан түсінік 

алады; түркологияның негізгі проблемалары және оның қазіргі міндеттерімен 

танысады. Бұл курсты тыңдаушылар түркі тобына қандай халықтар мен тілдер 

жататыны, ондағы ірі тілдердің (не тілдік топтардың) өзіндік ерекшеліктері 

мен қалыптасуы жөнінде мағлұмат алуға тиісті; 

Құзыреттілігі: - Кәсіби қызмет түрлерінде әлеуметтік-гуманитарлық 

ғылымдардың әдістерін қолдана білу; 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас жасауға қабілеттілігі; 

– Лингвистикалық және  әдебиеттану ғылымдарының негізгі теориялық 

ережелерін, әдістемелік қағидаттары мен категорияларын біледі. Тіл білімінің 

теориялық және практикалық жақтары. Жалпы және жеке тіл білімінің 

зерттелу арақатынастарын айқындау. Жалпы тіл білімінің басқа ғылымдармен 

байланысын, тілді зерттеудегі озық әдіс - тәсілдірді меңгерту. Тіл дамуына өз 

әсерін тигізген ХІХ ғ. көптеген лингвистикалық ағымдар мен мектептердің 

көрнекті өнімдерін  атап, бағыт – бағдармен таныстыру. 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  
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Модульдің атауы мен 

шифры 

PiTOCI Сөз өнерінің шығармашылық, психологиялық негіздері 

Модульге жауапты Сейпутанова А.К.  

Модульдің түрі БМТМ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны  9 

Кредиттер саны  9 (15) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 7 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Қазақ халық ауыз әдебиеті, ежелгі дәуір әдебиеті, хандық дәуір әдебиеті, 

әдебиеттануға кіріспе, 19 ғасыр әдебиеті, тіл біліміне кіріспе 

Модульдің мазмұны Әдеби шығармашылық «Әдеби шығармашылық» пәні мынандай маңызды 

теориялық және практикалық мәселелер қарастырылады: шығармашылық 

еңбек оның қоғамдық мәні, түрлері, әдеби шығармашылық еңбек оның 

салалары; әдеби шығармашылық еңбек және көркемдік ойлау, суреткер 

тұлғасы, шығармашылық еңбектің сатылары; қаламгердің өмір құбылыстарын 

жинау жолдары мен шығармашылық ой өзегінің жетілу жолдары, жазушының 

әдебі мен әдеті, шығармашылық еңбектің азабы мен рахаты, әдеби шығарма 

тағдыры, қаламгер мен оқырман, қаламгер мен кейіпкер т.б. аса маңызыд 

мәселелер жайлы мағлұмат алады. Пәнінің мақсаты - шығармашылық еңбек, 

шығармашылық үрдіс заңдылықтары, әдеби шығарма тағдыры, жазушы еңбегі, 

шығармашылық психологиясы, суреткер болмысының қыры мен сырынан 



 

хабардар ету. Пәннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Шығармашылық 

еңбек, шығармашылық психологиясы; Шығармашылық еңбек үрдісін 

зерттеудің, оқып-үйренудің әдістемесі мен әдіснамасы; Жазушы зертханасы; 

Суреткер болмысы; Шығармашылық еңбектің сатылары;  Өмір шындығы мен 

көркемдік шешім;  Қаламгер мен кейіпкер. Қаламгер мен оқырман. 

Шығармашылықтың азабы; Жазушының әдебі мен әдеті. 

Риторика пәні оқу пәндерінің бірі ретінде жоғары оқу орындарында, орта 

кәсіптік білім беру мекемелерінде жүргізіледі. Бұл пәннен берілетін білім 

қоғамдық және әлеуметтік салаларда қызмет жасайтын болашақ мамандар үшін 

аса маңызды. Курс мақсаты: тілдік құзіреттілікті қалыптастыру негізінде сөздік 

қорды дамытады, күнделікті педагогикалық қызметте оқытушы тәжірибе 

жинақтаушы ретінде өзінің сөзсаптау шеберлігін қалыптастырады. Пәннің 

мазмұнында студент әр түрлі стильдегі жеке мәтіндерді құрастырудың, 

аудитория алдында психологиялық қарым-қатынас орнатудың түрлі әдіс – 

тәсілдерін меңгеріп, сөз сөйлеу мәнерін игереді. Курстың мазмұны  келесі 

бөлімдерден тұрады біріншіден, шешендік өнердің зерттелу тарихы, 

қалыптасып, дамуының негізгі категориялары, екінші бөлім, шешендік тілді 

дамыту  мен мәнерлеп оқу шеберлігін игеруге арналған, ауызша және жазбаша  

мазмұндау техникасын меңгеруге көмектеседі. 

Психолингвистика пәні психология мен лингвистиканың аралығындағы 

ғылым саласы. Ол сөйлеу процесін, оның мазмұны, коммуникативті рөлі, сөздің 

ойға қатысы тұрғысынан зерттейді. Ол тілді жеке адаммен қатар, этнос 

психологиясының көрінісі ретінде қарастырды. Тіл білімі кісінің жеке 

психологиясын ғана емес, халық психологиясына да сүйенуі қажет 

болғандықтан психолингвистка саласына жататын пәндер қатарына жатады. 

Пәнді  филология ғылымы мен практикасы саласына қатысты кәсіби білімін 

шындайтын студенттердің барлығы оқып-үйренеді. 

Курстың мақсаты - психолингвистика – психолингвистиканың әдіс-тәсілдерін 

қолданады, бірақ оның мақсаты – ішкі лингвистика мен психологияның 

мақсаттарынан мүлдем басқа. Психолингвистка – «тіл – адам» қатынастарының 

мәнін ашып қарастыруға тырысады.  Мамандарды даярлаудың талаптарына 

сәйкес, психолингвистка теориясын меңгеру; психолингвистка саласына 

қатысты терминдерді білу. Курстың мазмұны  мынадай бөлімдерден тұрады: 

сөйлеу процесін, оның мазмұны, коммуникативті рөлі, сөздің ойға қатысы және 

зертханалық тәжірибе – тәжірибе өткізушінің күні бұрын тұжырымдалған 

гипотезаны тексеруі үшін өткізілетін тәжірибе; табиғи тәжірибе – сөйлеу 

үрдісін информанттарға табиғи жағдайда (жанұя, жоғары оқу орны, жұмыс 

орны) өткізу; ассоциативті тәжірибе – информантқа әсерлеу мақсатында оның 

екі және одан да көп тілдердегі белгілі бір сөзге, сөз тіркесіне, сөйлемге 

реакциясын тексеру жүйесі  қарастырылады.  

Оқудың нәтижесі Білімі: - тіл мен әдебиет теориясының өзекті мәселелері бойынша білімдерін 

жинақтау, тіл білімі ғылымының қалыпттасу және дамуын, сонымен қатар 

лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгеру. - Лингвистикалық ойлау 

қабілетін қалыптастыратын жалпы методологиялық сипаттағы күрделі 

мәселелерді түсінуге, яғни тілдің мәні, тілдің және тіл бөлшектерінің  

семиологиялық  табиғаты, тілдің дамуы мен тілдің коммуникативтік қызметі, 

тіл- ойлау- ақиқат, тіл женә қоғам,  тіл және басқа коммуникативтік құралдар 

және т.б. мәселелерге негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін 

жинақтай білу, ғылыми идеяларға сын көзбен қарап дәлелдей алу және 

концепция лар мен теорияларды талдау 

Түркі тілдерінң тарихын, тілін, этнографиясын т.б. білу, түркологтардың 

зерттеулерін меңгеру; 

Білігі: - Студенттер бойына қазақ тілінің тарихы, оның тайпалық тілдерден 

халық тілі, одан ұлт тілі боып қалыптасуы – туыс түркі тілдерінің тарихымен 

тікелей байланыстылығы жайлы сенімді көзқарас қалыптастыру; 

Құндылық құраушылары: 

Студенттер түркі тілдерінің зерттелуі мен дамуы, қалыптасуы жайынан түсінік 

алады; түркологияның негізгі проблемалары және оның қазіргі міндеттерімен 

танысады. Бұл курсты тыңдаушылар түркі тобына қандай халықтар мен тілдер 

жататыны, ондағы ірі тілдердің (не тілдік топтардың) өзіндік ерекшеліктері мен 

қалыптасуы жөнінде мағлұмат алуға тиісті; 

Құзыреттілігі: - Кәсіби қызмет түрлерінде әлеуметтік-гуманитарлық 

ғылымдардың әдістерін қолдана білу; 

http://www.quickiwiki.com/kk/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.quickiwiki.com/kk/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81


 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас жасауға қабілеттілігі; 

– Лингвистикалық және  әдебиеттану ғылымдарының негізгі теориялық 

ережелерін, әдістемелік қағидаттары мен категорияларын біледі. 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр  

Әдебиет 1.Сүйіншалиев Х.Қазақ әдебиетінің тарихы.Оқулық.А.2014. 

2.Сүйіншалиев Х.19 ғасыр әдебиеті. Оқулық.А.2015. 

3.Үш ғасыр жырлайды. Хрестоматия.(Құрастырған Қыраубаева А, А.2014. 

4.Б.Кенжебаев .Қазақ әдебиетінің тарихы.Оқулық.А.2014. 

5.Б. Кенжебаев.20 ғасыр басындағы әдебиет. Оқулық.А.2015. 

6.Жолдасбеков М.Асыл арналар.А.,2014. 

7.20 ғасыр әдебиеті туралы зерттеу.А.,2014. 

8.Әуезов М.Әдебиет тарихы.А.,2015. 

9.Байтұрсынов А.Әдебиет танытқыш.Шығармалары.А.,2014. 

Жаңартылған күн 15.05.2017. 

 
Модульдің атауы мен 

шифры 

Қазіргі әдебиет және аударма   

Современная литература и перевод  

Modern literature and translation 

Модульге жауапты Барбосынова Қ.Т. 

Модульдің түрі БМТМ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны 7 

Кредиттер саны 7 (12) 

Оқу түрі Күндізгі  

Семестр 6 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

Әдебиеттануға кіріспе, тіл біліміне кіріспе 

Модульдің мазмұны Шетел әдебиетінің тарихы курсының дәрістік және іс-тәжірибелік 

(семинарлық) сабақтары  2-модульге бөлінген. 1-модульде Антика әдебиеті, 

Ежелгі Греция мифтері мен аңыздары, Эсхил, Софокл, Эврипид – ұлы Грек 

трагиктері, Рим ақындары, Орта ғасырдың әдебиеті, Данте Алигьерн 

шығармашылығы, Ренессанс дәуірі, 14-16 ғғ. ағылшын әдебиеті, У.Шекспир – 

ұлы драматург,  Испан әдебиеті, М.Сервантес шығармашылығы, «Дон Кихот», 

ағартушылық дәуір, Джонотан Свифт шығармашылығы, Даниель Дефо 

шығармашылығы, Француз әдебиетіне шолу, Герман әдебиеті қарастырылады. 

Ал 2-модульде ХІХ ғ. әдебиетіндегі романтизм, ағылшын романтизмі, 

Д.Г.Байрон шығармашылығы, француз романтизмі, В.Гюго шығармашылығы, 

АҚШ романтизмі,  реализм, сыншыл реализм, француз әдебиетіндегі реализм, 

ағылшын әдебиетіндегі реализм, ХХ ғасыр әдебиеті, француз әдебиеті, 

А.Сент-Экзюпери шығармашылығы, Герман әдебиеті, ағылшын әдебиеті, 

АҚШ әдебиеті, Теодор Драйзер шығармашылығы,  Э.Хемунгуэй 

шығармашылығы,  ХХ ғ. ІІ жартысындағы әдебиет қарастырылады  

Қазіргі әдеби процесс (1920-2000 жж.) пәні 1920-2000 жылдар аралығындағы 

әдебиеттегі әдеби ағымдар, сол кезеңде өмір сүрген ақын-жазушылардың 

шығармашылығы оқытады. Курстың мақсаты – аталмыш кезеңдегі ақын-

жазушының өзіндік қолтаңбасын, әдебиетке әкелген жаңалығын қарастырып, 

қосқан үлесін саралау. Пәннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: қазіргі қазақ 

әдебиетінің даму кезеңдері (1917-1940 жылдар), Ұлы Отан соғысы кезіндегі 

қазақ әдебиеті (1941-1945), 1946-1960 жылдардағы қазақ әдебиеті, 1960-1990 

жылдардагы қазақ әдебиеті, тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиет. 

Оқудың нәтижесі Білімі: Филолог-студенттердің жалпы лингвистикалық дайындығын 

тереңдету, тіл теориясының өзекті мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, 

тіл білімі ғылымының қалыптасуы және дамуын, сонымен қатар 

лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгерту. Тіл теориясының өзекті 

мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, тіл білімі ғылымының қалыпттасу 

және дамуын, сонымен қатар лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгеру. 



 

- Лингвистикалық ойлау қабілетін қалыптастыратын жалпы методологиялық 

сипаттағы күрделі мәселелерді түсінуге, яғни тілдің мәні, тілдің және тіл 

бөлшектерінің  семиологиялық  табиғаты, тілдің дамуы мен тілдің 

коммуникативтік қызметі, тіл- ойлау- ақиқат, тіл женә қоғам,  тіл және басқа 

коммуникативтік құралдар және т.б. мәселелерге негізделген және 

қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу, ғылыми идеяларға сын 

көзбен қарап дәлелдей алу және концепция лар мен теорияларды талдау. Түркі 

тілдерінң тарихын, тілін, этнографиясын т.б. білу, түркологтардың 

зерттеулерін меңгеру; 

Антика әдебиеті, Ежелгі Греция мифтері мен аңыздары, Эсхил, Софокл, 

Эврипид – ұлы Грек трагиктері, Рим ақындары, Орта ғасырдың әдебиеті, Данте 

Алигьерн шығармашылығы, Ренессанс дәуірі, 14-16 ғғ. ағылшын әдебиеті, 

У.Шекспир – ұлы драматург,  Испан әдебиеті, М.Сервантес шығармашылығы, 

«Дон Кихот», ағартушылық дәуір, Джонотан Свифт шығармашылығы, 

Даниель Дефо шығармашылығы, Француз әдебиетіне шолу, Герман әдебиеті, 

ХІХ ғ. әдебиетіндегі романтизм, ағылшын романтизмі, Д.Г.Байрон 

шығармашылығы, француз романтизмі, В.Гюго шығармашылығы, АҚШ 

романтизмі,  реализм, сыншыл реализм, француз әдебиетіндегі реализмді 

меңгерту. 

Білігі: -  Студенттер бойына қазақ тілінің тарихы, оның 

тайпалық тілдерден халық тілі, одан ұлт тілі боып қалыптасуы – туыс түркі 

тілдерінің тарихымен тікелей байланыстылығы жайлы сенімді көзқарас 

қалыптастыру; 

Құндылық құраушылары: 

Студенттер түркі тілдерінің зерттелуі мен дамуы, қалыптасуы жайынан түсінік 

алады; түркологияның негізгі проблемалары және оның қазіргі міндеттерімен 

танысады. Бұл курсты тыңдаушылар түркі тобына қандай халықтар мен тілдер 

жататыны, ондағы ірі тілдердің (не тілдік топтардың) өзіндік ерекшеліктері 

мен қалыптасуы жөнінде мағлұмат алуға тиісті; 

Шетел әдебиетінің туындыларына талдау жасаудың ғылыми принциптерін 

игерту, әдеби шығарманың мазмұны мен пішіні арақатынасының сырын 

ұғындыру,  шетел әдебиетін құрайтын ұғымдармен, категориялармен 

таныстырып, әдеби даму процесі, оның заңдылықтары, көркемдік тәжірибе 

дәстүрі мен жаңашылдық мәселелерін көркемдік тұрғыда қабылдай білуге 

дағдыландыру. 

Құзыреттілігі: - Кәсіби қызмет түрлерінде әлеуметтік-гуманитарлық 

ғылымдардың әдістерін қолдана білу; 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас жасауға қабілеттілігі; 

– Лингвистикалық және  әдебиеттану ғылымдарының негізгі теориялық 

ережелерін, әдістемелік қағидаттары мен категорияларын біледі. Тіл білімінің 

теориялық және практикалық жақтары. Жалпы және жеке тіл білімінің 

зерттелу арақатынастарын айқындау. Жалпы тіл білімінің басқа ғылымдармен 

байланысын, тілді зерттеудегі озық әдіс - тәсілдірді меңгерту. Тіл дамуына өз 

әсерін тигізген ХІХ ғ. көптеген лингвистикалық ағымдар мен мектептердің 

көрнекті өнімдерін  атап, бағыт – бағдармен таныстыру. 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр  

Әдебиет 1.Тронский. Античная литература. – Москва. 2014. 

2. Е.В.Бертельс. История персидско-таджикской литературы. Москва, Наука, 

2016. 

3. История литератур Средней Азии и Казахстана. Москва, Просвещение, 

2015. 

4. Артамонов В.Д. История зарубежной литературы. Москва, 2014. 

5. Т.Р. Қордабаев – Жалпы тіл білімі. 2013 ж.. 

 6. Т.Р. Қордабаев – Қазақ тіл білімінің қалыптасу, даму жолдары. 2014 ж.. 

 7.Т.Р. Қордабаев – Түркология және қазақ тіл білімі. Алматы:2015 ж. 

 8.С. Аманжолов – Вопросы диалектологии и истории Казахского языка. А. 

Санат: 2014 ж.  

 9. Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка –А. 

2015. 



 

 10. Ағманов Е. Қазақ тілінің тарихи синтаксисі.– А., 2016. 

 11. Древнетюркский словарь. – Л., 2015. 

 12. Жұбанов Х.Исследования по казахскому языку. – А., 2016. 

 13. Керімұлы Ә. Түрік әдебиеті ескерткіштеріндегі сөз жасайтын жұрнақтар. 

–А., 2016. 

Жаңартылған күн 15.05.2018. 

 
Модульдің атауы мен 

шифры 

Рухани-адамгершілік 

Духовно-нравственный 

Moral 

Модульге жауапты Шуршитбай М.,  

Модульдің түрі БШТМ 

Модульдің деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағат саны  5 

Кредиттер саны  5 (9) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 3,4 

Білім алушылар саны 25 

Модульдің 

пререквизиттері 

19 ғасырдағы қазақ әдебиеті, түркі халықтарының әдебиеті 

Модульдің мазмұны Дінтану курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, 

әлемдік және негізгі халықтық діндері жайлы мағлұматтарды, қазіргі 

Қазақстандағы конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып 

табылады. Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: дінтанудың пәні 

мен құрылымы, дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, дінтану 

тарихы, діннің пайда болуы қарастырылады.  

Жемқорлық мәдениеттің негіздері  пәні – жастардың білім алу үдерісіндегі 

өзінің мүмкін болатын салдары бойынша ұзақ мерзімді, стратегиялық және ең 

тиімді сыбайлас жемқорлыққа карсы бағыт. Мақсаты: «Жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері» оқу пәнінің негізгі мақсаты – сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл бойынша және осы негізде аталған құбылысқа қарсы азаматтық 

ұстанымды жүйелі білім арқылы қалыптастыру. Курстың мазмұны: 

«Жемқорлық» түсінігінің теориялық-әдістемелік негіздері. Қазіргі 

мемлекеттердегі сыбайлас жемқорлықтың тасымалдануы. Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жағдайлары ретінде қазақстандық қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру. Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің қалыптастыру. Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлықтың мінез-

құлық табиғатының психологиялық ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің қалыптасуының этникалық ерекшеліктері. ҚР-ғы ұлттық 

қауіпсіздіктің факторы ретінде сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті 

қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін құқықтық жауапкершілік. 

Діни ережелер мен құндылықтар қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетінің қағидаты ретінде. Әр түрлі аймақтардағы сыбайлас жемқорлық 

әрекеті үшін моральдық-этикалық жауапкершілік. Шенеунік институтының 

қалыптасуы және әлеуметтік құбылыс ретінде сыбайлас жемқорлықтың көрініс 

беруі мен таралуы үшін жағдайлардың жасалуы. Сыбайлас жемқорлықпен 

күрес бойынша халықаралық тәжірибе: құқықтық аспект. ҚР-ғы сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық және ұйымдастырулық негіздері. 

Сыбайлас жемқорлық Қазақстан Республикасының әлеуметтік-мемлекеттік 

әрекетсіздігінің көрінісі мен қауіпсіздігіне қатер ретінде.   

Оқудың нәтижесі Білімі: дінтану ғылымының теориялық негіздерімен, әлемнің негізгі діни 

бейнесімен, құндылықтар жүйесімен, әлемдік діндердің этикалық нормалары 

және олардың қоғамның, соның ішінде Қазақстанның да дамуы мен жетілуіне 

маңызын; - Қазақстандағы конфессия аралық келісімнің қағидаларын; - 

өлкетанудың теориялық негіздері, оның ғылыми қағидалары мен әртүрлі 

бағыттары, туған өлкені зерттеудің басты объектілері мен көздері, заманауи 

өлкетанушылық қозғалыс пен оның формалары, соның негізінде Қазақстанның  

жан-жақты өлкетанушылық сипаттамаларын. Зерттеп отырған саладағы 

алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса  алғанда, сол сала бойынша білімі мен 

түсінігін көрсете білу. Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу.  



 

Білігі: күнделікті өмірдегі және кәсіби қызметтегі нақты жағдайды түсінуге 

дінтанушылық тұрғыдан қарау; заманауи қоғамның діни өміріне қатысты 

сұрақтарды өз бетімен және ұжымдық зерделеу. Әртүрлі көздерден алынған дін 

туралы ақпаратты талдау дағдыларына ие болуы қажет. Дәйектемелер 

құрастыру және зерттеп отырған саласындағы мәселелерді шешуге дағдылану. 

Құзыреттілігі: Дүниетанымдық құзіреттілік. Кәсіби қызмет түрлерінде 

әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың әдістерін қолдана білу; 

- Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас жасауға қабілеттілігі; 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Емтихан  

Кредиттерді алудың 

шарттары 

модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау және 

қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиет 1. Мемлекет және құқық теориясы. – Алматы: Баспа, 2014.- 256 б.  

2. Б.Ө. Алтынбасов.Құқық негіздері. Оқу құралы. Астана: «МастерПо», 2014.  

3. С.В. Алимов. Құқықтық және саяси ілімдер тарихы. Оқу құралы. Алматы: 

«Бастау», 2014.  

4. А.Ибраева, Н.Ибраев. Теория государстваи права. – А, 2015.  

5. Темірбекова А.Б. Экономикалық теория: Оқу құралы. – Алматы: 

«Экономика», 2014. 

6. Әубәкіров Я.Ә., Нәрібаев К.Н., Есқалиев М. Экономикалық теория негіздері.-

Алматы: Санат, 2016 

Жаңартылған күн 15.05.2018. 
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ECTS бойынша КУРСТАР КАТАЛОГЫ 
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Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 

мемлекеттік университеті, 30-шы Гв. Дивизиясы 34, 

Крылов көшесі 72 , №9 ғимарат 

Академиялық күнтізбе: 4 жыл (күндізгі оқу түрі) 

2018-2019 оқу жылына күндізгі оқу формасы  

Күзгі семестр 

30 тамыз Қазақстан Республикасының конституциясы 

күні 

28 тамыз – 8 қыркүйек Күзгі семестға тіркеу. Тіркеу бөліміне және 

деканатқа жеке оқу жоспарын өткізу. 

1 қыркүйек Білім күні және жаңа оқу жылының ашылу 

салтанаты 

4 қыркүйек-16 желтоқсан Күндізгі семестр 

1 желтоқсан Оқудың бірінші кезеңіне оқу төлемақысын 

төлеудің соңғы күні (50%) 

16 желтоқсан Күзгі семестрдің аяқталуы 

18-30 желтоқсан 2018-2019 оқу жылының көктемгі семестрына 

алдын ала тіркеу  

16 - 17 желтоқсан Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні 

1-2 қаңтар Жаңа жыл 

7 қаңтар Рождество 

Бекітілген жұмыс 

бағдарламасына сәйкес (ИСУ 

«АИС» оқу бөлімі, кафедра) 

Ағымдық бақылау. Рейтинг №1 

Ағымдық бақылау. Рейтинг №2 

Емтихан тапсыру сессиясы 

Іс-тәжірибе (оқу, педагогикалық, өндірістік т.б) 

Қысқы каникул 

Көктемгі семестр 

8-21 қаңтар Көктемгі семестрға тіркеу. Корректировка 

индивидуальных учебных планов. Жеке оқу 

жоспарларын түзету 

22 қаңтар- 5 мамыр Көктемгі семестр 

2 наурыз Оқудың екінші кезеңіне оқу төлемақысын 

төлеудің соңғы күні (100%)  

8 наурыз Халықаралық әйелдер күні 

21-23 наурыз Наурыз мейрамы 

5 мамыр Көктемгі семестрдің аяқталуы 

1 мамыр Казахстана Қазақстан халқының достық-

ынтымақ мерекесі 

7-12 мамыр 2018-2019 оқу жылының күзгі семестрына алдын 

ала тіркеу 

9 мамыр Жеңіс күні 

6 шілде Астана күні 

Бекітілген жұмыс 

бағдарламасына сәйкес (ИСУ 

«АИС» оқу бөлімі, кафедра) 

Ағымдық бақылау. Рейтинг №1 

Ағымдық бақылау. Рейтинг №2 

Емтихан тапсыру сессиясы 

Іс-тәжірибе (оқу, педагогикалық, өндірістік т.б) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жазғы семестрға тіркеу (Академиялық берешекті 

өтеу үшін) 

Жазғы  каникул 

Жазғы семестр 

Бекітілген жұмыс 

бағдарламасына сәйкес (ИСУ 

«АИС» оқу бөлімі, кафедра) 

Жазғы семестр* 

Ағымдық бақылау. Рейтинг №1 

Ағымдық бақылау. Рейтинг №2 

Емтихан 

Ескетру* Жазғы семестрдің өткізілуі жұмыс оқу жоспарының кестесіне сәйкес 

 

3. Жоғарғы оқу орнын басқару:  

Ректор - з.ғ.к., PhD М.Ә.Төлеген  

Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс бойынша проректор – Сералин Ғ 

Оқу және оқу-әдістемелік жұмыс бойынша проректор б.ғ.д. А.Б.Мырзағалиева 

Әлеуметтік және тәрбие жұмысы бойынша проректор -  п.ғ.к. И.В.Ровнякова. 

Академиялық саясат және білім беру бағдарламалары басқармасы 

департаментінің директоры Стеблецова И.С. 

Оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау басқармасының бастығының м.а - 

Сәдірбекова Н.Ә  

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе және жұмысқа орналастыру бөлімінің 

бастығының м.а - Рустемова Н.К 

Тарих, филология және халықаралық қатынастар  факультетінің деканы м.а. –  

т.ғ.к. Ә.А.Өскембай 

Қазақ, орыс филологиясы жәнежурналистика кафедрасының меңгерушісі – ф.ғ.д  

Картаева А.М. 

4. Жоғарғы оқу орнының жалпы сипаты 

Қазіргі уақытта университет маман дайындаудың  шегінде көп сатылы 

құрылымның жоғары білімді  мемлекеттік лицензияға сәйкес  біліми қызметтің 

құзырлығының құқықтық  шеңберінде  орта кәсіби, жоғарғы және оқудан кейінгі  

кәсіптік білім негізінде  мерзім шектеуінсіз әрекет жасайды: 

- 45 мамандық  бойынша кәсіби жоғары білім береді. Бұл ретте оқыту  

мерзімінің аралығы  бакалавриатта - 4 жыл,   сырттай  бөлімде - 5 жыл,  жоғары 

білімді қысқа мерзімде алу: жоғары білім негізінде - 2 жыл,    орта кәсіптік білім 

негізінде - 3 жыл. 

- магистратураның  30 мамандығы бойынша білім береді. 

- докторантураның 3 мамандығы бойынша білім береді. 

Университетте  2003-04 оқу жылынан бастап экономикалық 

мамандықтың студенттеріне; 2004-05 оқу жылынан  барлық мамандықтағы  

жоғары кәсіби білім алушы 1 курс студенттері үшін оқытудың несие жүйесі 

енгізілген. 

Қазіргі таңда оқу үдерісі 7 факультетте 22 кафедрада, соның ішінде 27- 

арнайы, 6-жалпы негіздегі білім  жүйесінде жүзеге асуда. 

Тарих, филология және халықаралық қатынастар  факультеті 

Кафедра тарихы: 

1989 жылы университет тарихында «Қазақ тіл және әдебиеті орыс 

мектептерінде» атты мамандыққа алғашқы қабылдау жүргізілді. Қазақ тілі мен 

практикалық орыс тілі  кафедрасының  меңгерушісі болып ф.ғ.к. Ф.Р. 

Ахметжанова тағайындалды. Алғаш мамандық ашылғаннан бергі уақыт 

аралығында ф.ғ.к., ЖАК доценті, ШҚМУ профессоры  Ф.Р. Ахметжанова (1989-

1999); ф.ғ.к., ЖАК доценті  Ш.Қ. Құрманбаева (2000-2002); ф.ғ.к., доцент С.Қ. 

Оразалин (2002-2008); ф.ғ.к., ШҚМУ доценті Б.Н.Бияров (2008-2009); ф.ғ.к., 

ШҚМУ доценті Қ.С. Дүсіпбаева (2009-2011); ф.ғ.к., ШҚМУ доценті А.Т. 

Тебегеновалар (2011-2013) кафедра меңгерушілері болды. 20 жылдық кафедра 

тарихы аралығында Қазақ әдебиеті кафедрасы аталған уақыт көлемінде жеке 

жұмыс атқарды. Кафедра меңгерушілері болып ф.ғ.к., ЖАК доценті 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқыту 

бағдарламала 

ры туралы 

АҚПАРАТ  

 (Курстар 

каталогы) 

А.М.Молдаханов (1993-1998); ф.ғ.к., С.Т. Қасенов (1998-1999); ф.ғ.к. К.К. 

Еңсебаевалар (1999) қызмет атқарды. 

1998 - 1999 оқу жылында қазақ тілі және қазақ әдебиеті кафедралары 

біріктіріліп,  2000 жылдан  бастап  Қазақ филологиясы кафедрасы деп аталынды. 

1996 жылы ҚР-ның білім беру тарихында тұңғыш рет қазақ филологиясы 

кафедрасында «Тілтаным» және «Әдебиеттану» мамандықтары бойынша 

жоғары магистрлік мектеп ашылды. 

 

5.Ұсынылатын  мамандықтар тізімі: 

Бакалавриат: «Қазақ тілі мен әдебиеті». Іштей  оқу түрі үшін оқу төлемақысы 

жылына 443 000 тенге; сырттай оқу түрі үшін жылына 186 470 тенге. 

 

6. Бағдарламаға қабылдау және енгізу үрдісі (ережесі): 

Білім алушының академиялық мобильділігін қамтамасыз ету үшін басқа  

білім беру мекемелерінде сонымен бірге шет елде білім алушылар жеке пәндерді 

меңгереді. Сонымен қатар білім беру мекемесінің басқармасы басқа білім беру 

мекемесінде білім алудың кредиттер санының жоғарғы шегін анықтайды. 

Қазақстан Республикасының білім беру мекемелерінде жеке пәндерді меңгеру 

барысында білім беру мекемелерінің арасында екіжақты келісімшарт жасалады. 

Басқа білім беру мекемелерінің жеке пәндерін меңгеру барысында білім 

алушылар пән бойынша аралық аттестациядан (бақылаудан) өткеннен кейін өз 

білім беру мекемесінің деканатына (бөліміне) емтихан бойынша бағалау 

көрсеткіші, пән бойынша қорытынды бағалары және меңгерген кредиттер саны 

көрсетілген емтихан ведомостын (немесе транскрипт) ұсынады.  

Арнайы үлгі бойынша толтырылған білім алушының өтінішінде жіберген 

ЖОО-ның аты, толық мекен-жайы, оқу орнының, факультеттің/департаменттің 

академиялық мобильділік бағдарламасы координаторының толық аты-жөні, 

сонымен қатар студент жайлы жеке мәлімет (аты-жөні, туған күні, тұрғылықты 

мекен-жайы, байланыс телефондары) көрсетіледі.  

Өтініште білім алушылардың мобильділік бағдарламасына қатысуының 

негізгі мотивтері, шет елдердегі шет  тілдерін меңгеру деңгейі туралы, жұмыс 

тәжірибесі және алдағы уақытта шетелден білім алу және шет елден білім алу 

үшін білім грантына ие болу мүмкіндігі жөнінде  ақпараттар беріледі.  

Академиялық мобильділік бағдарламасы бойынша білім алу туралы 

келісім   академиялық мобильділік бағдарламасы бойынша білім алушы 

студенттің оқу үрдісін реттейтін негізгі құжаттардың бірі болып табылады және 

ол арнайы үлгі бойынша ағылшын тілінде толтырылады.  

Оқу орнының академиялық мобильділік бағдарламасына білім алушының 

қатысуы жөніндегі қабылдаған оңтайлы шешімі негізінде келісімге үшжақты  

түрде қол қойылады: қабылдаушы оқу орны, білім алушы және  жіберуші оқу 

орындары тарапынан. 

 

Оқыту бағдарламаларының жалпы сипаттамасы:  

Тағайындалған біліктілік  дәрежесі:  

- қазақ тілі мен әдебиеті бакалаврі 

Оқыту деңгейлері (сатылары) 

Бакалавриат 

Бағдарламаға қабылдау талаптары 

Бакалавриат құзыреттіліктері: 

Құзырлы болу: 

 - білімнің барлық сұрақтары бойынша,  балаларды, жасөспірімдерді  және 

жастарды тәрбиелеу  және дамыту;  

-  қазіргі үрдістерде  тарихи  ғылым дамуының, сонымен қатар ғылымның 

әлеуметтік-гуманитарлық салаларында және олардың ғылыми-зерттеу,  

ұйымдық-басқару  қызметтерінде қолданылуы; 

- гуманитарлық саладағы білімнің ең озық  элементтерін ала отырып, білімді 

және түсінушілікті көрсету; 



 

- білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану; 

- тұжырымдарды  дәлелдеу және адамның даму барысындағы мәселелерді шешу; 

-әлеуметтік, психологиялық, педагогикалық және ғылыми пайымдау есебімен 

ақпаратты жинау және оны талғап-талдап түсіндіруді іске асыру; 

- жеке тұлғаның жоғары білімділін, ойлау мәдениеті мен кең дүниетанымын 

қалыптастыруға ықпал жасайтын ғылыми жаратылыстану (әлеуметтік, 

гуманитарлық, экономикалық) пәні бағытындағы базалық білімді игеру,  

- заманауи техниканы еркін игеру, кәсіби саласында ақпараттық 

технологияларды қолдана білу; 

- күнделікті кәсіби жұмысында және білімін магистратурада жалғастыруда жаңа 

білімді игере алуы; 

- іскерлік этика нормасын сақтау, этикалық, құқықтық норма тәртіптерін білу; 

- Қазақ халқының дәстүрі мен мәдениетін білу; 

- басқа ұлттың дәстүрі мен мәдениетіне құрметпен қарау; 

- Қазақстанның негізгі құқықтық заң жүйесін білу; 

- қоғам дамуының әлеуметтік үрдісін білу; 

- әртүрлі әлеуметтік психо- педагогикалық жағдайларға сәйкесінше бейімделу; 

- топта жұмыс істеу қабілетінің болуы, жаңа шешімдер ұсыну. 

 Бағдарламалардың оқу және кәсіптік  мақсаттары /оқуды 

жалғастыру мүмкіндігі: 

 Бағдарламаның құрылымы (кредит сандарын көрсету) 

қабылдау бойынша бағдарламаның құрылымы 2015,2014,2012,жылдар 

(қосымша  №1). 

Емтихандар: 
Әр пән бойынша  ауызша немесе жазбаша түрде емтихан тапсырылады – 

тест немесе билеттер түрінде. 

8 семестрде диплом жұмысын қорғайды немесе мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан тапсырады. 

Дипломды студент мемлекеттік аттестациялау комиссияның алдында 

қорғайды. 

Әр пән бойынша дәріскердің тегі, аты-жөні: 

Қазақ тілін оқыту әдістемесі, Қазіргі қазақ тілі морфологиясы - Айтмұқашова 

А.А. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті                                    

          Қазіргі  қазақ  тілі cинтаксисі, Қазақ тілінің стилистикасы - Еңсебаева К. К. – 

ф.ғ.к ф.ғ.к ШҚМУ доценті  

Қазақ әдеби тілінің тарихы - Әлімхан А.А. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі - Сейпутанова А.Қ.-ф.ғ.к., ШҚМУ 

доценті 

Көркем мәтінге филологиялық  талдау, 20 ғасыр басындағы әдебиет, ХІХ 

ғасырдағы қазақ әдебиеті - Апышева К.А. аға оқытушы  

Әдебиет теориясы, Қазақ халық ауыз әдебиеті, Әдебиеттануға кіріспе -  

Келгембаева Б.Б. –  ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

Жалпы тіл білімі - Оразалин С.Қ. -  ф.ғ.к., доцент   

Тіл біліміне кіріспе, Тілдік қатынас негіздері, Қазіргі қазақ тілінің 

лексикологиясы - Қайырбаева Ж.Қ. - филология магистрі, аға оқытушы 

Қазіргі қазақ әдебиеті, абайтану -Картаева А.М. – ф.ғ.д., профессор  

Қазіргі қазақ тілі фонетикасы-Бияров Б. Н.-ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

Ежелгідәуір әдебиеті, Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет, Шетел әдебиетінің 

тарихы. - Барбосынова Қ.Т. аға оқытушы 
 

2.Кейбір пәндердің сипаттамасы(курстар, юниталар): 

Қосымша 1А 

Студенттер үшін қосымша ақпарат. 

 

  - Орналасу / тұру -  1789 орындық қолайлы Студенттер үйі.  Онда 

студенттердің сабаққа дайындалуына, демалуына жағдай қарастырылған –

«Кітапхана»,  «Оқу залы» және «Интернет-кафе».  



 

- Тамақтану – Оқу ғимараттарында 1240 шаршы метр және 390 орынды 8 

асхана уақтылы және сапалы тамақтандырумен қамтамас етілген. Асхана 

жалдаушылардың құжат көшірмелері нотариальды  куәләндіріліп, тіркелген.  

- Медициналық қызмет – Университет студенттеріне медициналық 

көмек медпунктте жүзеге асырылады (СЭС және ГПС талаптарына сәйкес), онда 

алғашқы медициналық көмек көрсетіледі, медициналық тексеру жүргізіледі, 

профилактикалық шаралар. №1 Өскемен қалалық ауруханасымен студенттер 

мен ПОҚ – қа қызмет көрсетуі туралы келісімшарт бар. (Нотариальді 

куәләдірілген келісім көшірмесі тіркелген). Университет студенттерімен 

«Денсаулық сақтау орталығы» үнемі дөңгелек стол өткізіп тұрады. Оқу 

ғимараттарының және жатаханаларының санитарлық жағдайын бақылау 

денсаулық сақтау пункттарының меңгерушілерімен жүзеге асырылады. Осы 

аталмыш жағдайлардың сақталуына обьектілерге сәйкес коменданттар жауап 

береді. – Университеттің құрамдас бөлігі ретінде бұрынырақ құрылған  Жастар 

ісі жөніндегі комитет пен Мәдениет орталығы өзіне біріктірген - Студенттік 

офис –сондай-ақ, студенттік жастар бірлестігі:  ХДП «Нұр Отан» жастар қанаты, 

«Жас Отан»,  Республикалық жастар ұйымының «Қазақстан студенттер 

Альянсы» филиалы, «Қыран» полициясының әрекет әтуімен студенттер отряды, 

студенттік жастардың еңбек отряды құрылған. 

 

Оқуға қойылатын талаптар   
Интерактивтілікпен  жабдықталған кабинеттер -22 

Арнайы жабдықталған  кабинеттер – 53 

Зертханалар – 45 

Компьютерлік  класстар – 30 

Компьютерлік (лингафонды) класс – 2 

Жеке сабақтарды өткізу үшін жабдықталған арнайы кабинеттер  

(музыкалық білім мамандығының студенттері үшін) – 11 

Спортзалдары – 8 

Жүзу зертханалары  – 1 

Ашық спорттық құрылымдар  – 5 

Арнайы  орталық – 2 

Электронды оқу залы – 10 

Интернет-кафе – 1 

(5 қосымшада  мамандықтар бойынша университеттің зертханалық базасы 

туралы толық ақпарат көрсетілген ). 

Халықаралық бағдарламалар– ауысу бағдарламасы бойынша шетелдік 

және отандық оқу орындарымен 60-тан астам келісімшарттар жасалған.  

Демалыс орындарына қойылатын талаптар  - студенттер үшін «Сібе 

көлдері» және «Бұқтырма су қорығы» атты демалыс орталықтары бар.  

Спортпен шұғылдану үшін орталықтарға қойылатын талаптар – Бас 

ғимарт пен  №2 и №7 оқу ғимараттарындағыспорт залдары және спорттық 

кешен.  

Студенттік  ассоциациялар. 

- «Қыран» полициясымен бірлескен студенттер тобы;    

- ШҚМУ-дың дебат клубы ;  

- студенттік құқықтық   клиника; 

- «Әлем» хореографиялық студиясы;  

- қазақтың фольклорлық   ансамблі; 

- студенттік «Шабыт» театры; 

- факультеттердің КТК командалары; 

- жанрлық өлеңдердің шығармашылық бірлестігі; 

   Жас ақындардың «Жас Қалам» шығармашылық бірлестігі 

 

 

 

Қосымша 1А 



 

 

Курс атауы Педагогика 
Пән коды Ped -2213 

Пән типі БД 

Курс деңгейі/пәннің ОК 

Жылдық оқу мөлшері 2-жыл 

Оқу семестры 3 семестр 

Кредит саны 3  

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні Абалақова Б.Т. - п.ғ.к., оқытушы 
Курс мақсаты: Кәсіби-зерттеушілік мәдениет педагогтың өзіндік шығармашылық тұрғыдан 

дамуының негізі.  

Пререквизиті: педагогикалық мамандыққа кіріспе, тәрбие және оқыту әдістемесі, қазақ тілін оқыту 

әдістемесі.   

Курс мазмұны: Педагогиканың жалпы негіздері. Педагогиканың негізгі түсінігі. Педагогика ғылым 

ретінде. Педагогика ғылымының әдістемесі. Білім беру педагогика ғылымының нысанасы ретінде. 

Қазақстандағы педагогика ғылымының дамуы. Жоғары білім берудегі педагогика. Жаңа дәуірдегі 

жоғары білімнің рөлі мен алатын орны. Қазіргі әлемдегі жоғары білімнің даму тұжырымдары мен 

негізгі бағыттары. Білім берудің жаңа парадигмасы. Қазақстан Республикасындағы  жоғары білім беру. 

Қазақстандағы жоғары білім беру жүйесінің қалыптасуының негізгі кезеңдері. Қазақстанның әлемдік 

білім беру кеңістігі мен Болондық үдерістің бірігуі. Қоғам дамуындағы университеттік білім берудің 

рөлі. Жоғары мектепте ғылыми-педагогикалық мамандарды даярлау. Жоғары мектептегі оқытушының 

жеке тұлғасы және педагогикалық қызметі. Педагогикалық қызметтің мәні және құрылымы.  Жоғары 

мектеп оқытушысының жеке тұлғасы және кәсіби мүмкіндіктері. Жоғары мектеп оқытушысының 

кәсіби құзыреттілігі. Жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика). Жоғары мектеп дидактикасының 

жалпы негіздері. Кәсіби білім берудің мәні және құрылымы. Жоғары мектепте оқытудың қағидалары 

мен қозғаушы күштері. Жоғары білім берудің мазмұны. Жоғары мектепте  білім беру үдерісін 

ұйымдастыру. Жоғары мектептегі оқытудың әдістері мен белсенді үлгілері (ОӘБ). Жоғары мектептегі 

тәрбие жұмысы. Жоғары мектеп маманды қалыптастыру мен тәрбиелеудің әлеуметтік институты 

ретінде. Жоғары мектептегі тәрбие жұмысының мәні мен негізгі бағыттары. Жоғары мектептегі 

кураторлық жұмыс. Жоғары мектептегі қазіргі заманғы білім беру технологиялары.  Жоғары 

мектептегі білім беру технологияларының ғылыми негіздері. Білімдендіру технологияларының мәні. 

Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары: кредиттік оқыту жүйесі негізінде жоғары 

мектепте білім беру үдерісін ұйымдастыру. Оқытушы-профессорлардың академиялық дәрежесінің 

өзгеруі:  эдвайзер, тьютер мен офис регистратор, фасилитаторлар және олардың жоғары оқу орындары 

үдерісіндегі оқу-тәрбие қызметі. Кредиттік оқыту жүйесі бойынша СӨЖ және педагогикалық 

бақылауды ұйымдастыру. Кредиттік оқыту жүйесі бойынша оқу-әдістемелік материалдарды 

құрастыру технологиясы.  

Жоғары мектептегі білім беру сапасының менеджмент жүйесі, оның  ұстанымдары мен 

ұйымдастырылуы. 

Ұсынылатын әдебиет: 
1. ҚР «Білім туралы» заңы. Астана. - 2017. 

2. Гсршунский Б.С. Философия образования для XXI века. - М. 2014. 

3. Педагогика: Қазақша және орысша түсіндірме терминологиялық сөздік //Ғыл.жетекш. жасаған және 

жалпы ред. Басқарған проф. Ш.К.Беркімбаева, проф А.Қ.Құсаинов. - Алматы; 2017. - 248 бет. 

4. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: учебное пособие. -СПб., 2017. - 304 с. 

5. Қожахметова К. Казахская этнопедагогика: методология, теория, практика.- Алматы.-2014.-317 с. 

 
Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі /интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 ағымдық бақылау жүргізіледі. Әр ағымдық бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 



 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс  атауы  Білім берудегі менеджмент  
Пән коды MO-2209 

Пән типі  БД 

Курс деңгейі/пәннің ОК 

Жылдық оқу мөлшері  2-жыл 

Оқу семестры 4 семестр 

Кредит саны 2  

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні  Абалақова Б.Т. - п.ғ.к., оқытушы 
Курс мақсаты: Стyденттердi халықтық педагогиканың негiзгi идеялары және тәжiрибелерiмен 

таныстыру және оларды қазіргі оқу-тәрбие процесiнде шығармашылықпен қолдана алу бiлiктерi мен 

дағдыларын қалыптастыру.   

Пререквизиті: философия, қазақстан тарихы, психология, педагогика.   

Курс мазмұны: Этнопедагогика курсының бағдарламасы ауқымды мәселелер; этникалық 

тәрбиенің заңдылықтары мен ерекшкліктерін, негiзгi бағыттарын, тәрбиенің халықтық 

құралдарын, әдiстерi мен тәсілдерін, сондай-ақ халықтық педагогика идеялары мен 

тәжiрибесiн оқу-тәрбие процесiнде жүзеге асырудың жолдарын қарастырады.  
Ұсынылатын әдебиет: 
1. Ахияров К.Ш. Народная педагогика и современная школа. - Уфа 2014. 

2. ҚР «Білім туралы» заңы. Астана. - 2017. 

3. Гсршунский Б.С. Философия образования для XXI века. - М. 2014. 

4. Педагогика: Қазақша және орысша түсіндірме терминологиялық сөздік //Ғыл.жетекш. жасаған және 

жалпы ред. Басқарған проф. Ш.К.Беркімбаева, проф А.Қ.Құсаинов. - Алматы; 2017. - 248 бет. 

5. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: учебное пособие. -СПб., 2017. - 304 с. 

6. Қожахметова К. Казахская этнопедагогика: методология, теория, практика.- Алматы.-2014.-317 с. 
7. П.Кожахмегова К.Ж. Казахская этнопедагогика: методология, теория, практика. - Алматы, 2014  

8. Этнопедагогика   народов   Казахстана   /Под   ред.   Г.И.   Волкова,   К.Ж. Кожахметовой. - Алматы, 2015. 
Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі /интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы  Критериальдық бағалау технологиясы  
Пән коды  TKO -2212 

Пән типі БД 



 

Курс деңгейі/пәннің ОК 

Жылдық оқу мөлшері  2-жыл 

Оқу семестры 4 семестр 

Кредит саны 2  
Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні  Абалақова Б.Т. - п.ғ.к., оқытушы  

Курс мақсаты: Болашақ педагогикалық қызметке арналған кәсіби-педагогикалық бағыттылықты, 

мектептегі оқу-тәрбие жұмысын жаңаша ұйымдастыру технологиясын оқыту мен тәрбиелеудің 

жаңаша түрі, гуманизация және демакратизацияны болашақ мұғалімнің кәсіптік дара шығармашылық 

қабілетін қалыптастыру, оқыту процесінде жаңа технологияны үйрету, адамның табиғи мүмкіндігін 

толық ашып, өмір талабына сай жаңа қасиеттерін қалыптастыру. 

Пререквизиті: Педагогика.     

Курс мазмұны: Педагогика пәні, оның негізгі категориялары. Педагогиканың басқа ғылымдармен 

байланысы. Педагогика әдіснамасы мен әдістері. Жеке тұлғаның дамуы, қалыптасуы мен тәрбиесі. 

Педагогиканың аксиологиялық негіздері. Педагогикадағы мақсатты анықтау. Мамандардың кәсіби 

шыңдалуы білім беру объектісі ретінде. Оқушы тұлғасы – тәрбиенің объекті және субъектісі. Даму 

және тәрбие. Дамудың жас және жекелік ерекшелігі. Қазақстандағы білім беру жүйесіне жалпы 

сипаттама. Тәрбие теориясының мәні. Тәрбие түрлері, заңдылықтары мен принциптері. Оқушылардың 

дүниеге көзқарасын қалыптастыру. Қазіргі мектептің негізгі тәрбиелік міндеті. Оқыту теориясы. Тұтас 

педагогикалық процестегі оқыту. Оқытудың заңдары, заңдылықтары және прнциптері. Оқытудың 

педагогикалық технологиялары. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1.Қоянбаев  Ж.Б.,Қоянбаев  Р. Педагогика А,2014 

2.Әбиев  Ж.,Бабаев  С.,Құдияров  А., Педагогика А., 2014 

3.Подласый  И.П.  Педагогика.  М.,2015 

4.Смирнов  В.П.,Общая  педагогика  М.,2015 

5.Джоэл  Мари  Тойч,  Часмтон  К.  Тойч  Путь  к  успеху  искусство  познать  изменить  себя.  

Екатеринбург,  2016 

6. Полот  Е.С.  / Под  ред.  Новое  педагогические  информационные  технологии  в  системе  

образования.,  М.,2015 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі /интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 
Пән коды - PK(R)Ya  -3215 

Пән типі БД 

Курс деңгейі/пәннің ОК 

Жылдық оқу мөлшері 3-жыл 

Оқу семестры 5 семестр 

Кредит саны 2  

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні Токтубаева  А.Ж. – филология магистрі, аға 

оқытушы 



 

Курс мақсаты: Оқытудың негізгі мақсаттары: білім беру, жетілдіру, тәрбиелік. Олар мынадай: 

- қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының студенттері болғандықтан оларды  өз ана тілінде ауызша 

және жазбаша түрде  өзара дұрыс тілдік қарым-қатынас жасай білуге машықтандыру; 

- Кәсіптік қазақ (орыс) тілі курсын зерттегенде студенттер қазақ тілінің “фонетика”, 

“лексика”, “грамматика”, “синтаксис” салаларын пысықтаумен қатар, тілдік стиль, жазу 

емлелері мәселелерін арнайы қарастырады. Студенттердің мамандығына бағытталған 

лексика жүйесін, кәсіби тілдік дағдыны, арнаулы сала тілін меңгеруге талпындырылады; 
-   қазақ халқының ұлттық ерекшеліктерін тіл арқылы танытып меңгерту;   материалдар негізінде 

өзінің болашақ мамандықтарына қызығушылықтарын оятып, мемлекеттік тілдің қажеттілігін 

сезінуге тәрбиелеу. 

Пререквизиті: Кәсіптік қазақ (орыс) тілі пәнін оқу үшін  бұл курсты меңгермес бұрын  студенттің орыс 

тілі туралы яғни тіл білімінің салалары және тіл мәдениеті, сөйлеу мәдениеті, мемлекеттік тілдің 

ахуалы туралы мағлұматтары болып, конспект, реферат, пікір жаза білу, сауатты жаза білу дағдысы 

болуы керек және өз ойын жеткізе білу, аннотациялай алу, сондай-ақ, әдебиеттермен жұмыс істей алу 

дағдысының болуы тест әдістерін білуі шарт. Сонымен бірге курсты меңгеру үшін студенттердің 

кәсіби бағыттағы білік-дағдылары және білімдері қалыптасу керек. Аталмыш пән кәсіптік қазақ (орыс) 

тілі негізгі сипатын, құрамы мен басты қағидаларын, оны қолданудың әдіс-тәсілдерін қарастырады. 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі жеке пән ретінде ұсыныла отырып, студенттердің теориялық білімі мен 

тәжірибелік дағдысын тереңдетіп,  сөйлеу мәдениетіне байланысты іскерлігін қалыптастырады.  

Курс мазмұны: Кәсіптік  тілдің негізгі ұғымдары. Кәсіптік қазақ (орыс) тілінің негіздері. 

Лингвистикалық терминдермен жұмыс. Орыс халқының алғашқы жазу нұсқалары.  Қазақстандағы 

білім беру жүйесі. Қазіргі орта мектептердегі қойылатын  талаптар. Орыс тіліндегі стиль түрлері, сала 

тіліндегі қолданысы. Орыс тіліндегі ауызекі сөйлеу стилі, қолданыс аясы. Кәсіптік сала мамандары 

тілдерінің қатынасымдық қызметі. Мамандықтың кәсіптік қазақ (орыс) тілінде сөйлеу мәдениеті мен   

этикеті. Кәсіптік сала тақырыбындағы  қанатты сөздердің кәсіби тілдегі мәні мен рөлі. Кәсіптік тілдің 

мазмұны, құрамы.  

Ұсынылатын әдебиет: 
1. Әміренова  Р.С. Кәсіби қазақ тілі. - Көкшетау, 2014 ж. 

2. Әміренова  Р.С. Кәсіби қазақ тілін оқытуға арналған  электронды оқулық. -     Көкшетау, 2014 ж. 

3. Букаева А.А., Мағзұмова А.Т. «Кәсіби қазақ тілі» (туризм мамандығы бойынша оқитын студенттерге 

арналған) 

4. Амренова Р.С., Омарова С.Қ., Әбілмәженова Б.Ж., Аубакирова Б.К., Әбілқасов Ғ.Ж. Кәсіби қазақ 

тілі (информатика мамандығына арналған) 

5. Амренова Р.С., Омарова С.Қ., Әбілмәженова Б.Ж., Аубакирова Б.К., Әбілқасов Ғ.Ж.  Кәсіби қазақ 

тілі (физика мамандығына арналған) 

6.  Амренова Р.С., Омарова С.Қ., Әбілмәженова Б.Ж., Аубакирова Б.К., Әбілқасов Ғ.Ж . Кәсіби қазақ 

тілі (математика мамандығына арналған) 

7. Баймақова Ж.Д. Кәсіби қазақ тілі» (кітапхана ісі мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған 

8. Исина А.О. «Кәсіби қазақ тілі» (биотехнология мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған) 

9. Мағзұмова А.Т. «Кәсіби қазақ тілі» (бейнелеу өнері және сызу мамандығы бойынша оқитын 

студенттерге арналған) 

10. Бұқаева А.А. «Кәсіби қазақ тілі» (дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша оқитын 

студенттерге арналған) 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі /интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 



 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Кәсіби бағытталған шет тілі   
Пән коды POIYa  -3216 

Пән типі БД 

Курс деңгейі/пәннің ОК 

Жылдық оқу мөлшері 3-жыл 

Оқу семестры 6 семестр 

Кредит саны 3  

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні Тусупбекова Н.С. – аға оқытушы 

Курс мақсаты: Бакалавриатта алған білімі мен біліктілігін күнделікті ауызекі сөйлеу үшін, 

шет тілін күнделікті, сондай-ақ кәсіби қарым-қатынаста жиі қолдану үшін дамытып, 

тереңдету. 
Пререквизиті: шет тілі 

Курс мазмұны: Лексика: күнделікті, жалпы ғылыми және кәсіби сипаттағы 5000 мыңнан аса 

(профильдік мамандығының 500 терминін қосқанда) бірлікті меңгеру. Грамматика: ауызша және 

жазбаша формаларды қосқанда ғылыми стильдегі грамматикалық құбылыстарды меңгеру; 

етістіктердің жақсыз формалары (инфинитиф, герундий, есімше) және олардың оралымдары, салалас 

құрмалас және сабақтас құрмалас сөйлемдер, шартты сөйлемдер, шақтар сабақтастығы. Сөйлеу: 

кәсіптік деңгейіне байланысты сан құбылған ситуациядағы, күнделікті қолданыстағы және қоғамдық-

саяси мәндегі ауызша тілді - диалог пен монологты меңгеру. Жазу: реферат, аннотация, тезистер, 

баяндамалар,  шет тілінде  түйіндеме  жазу дағдысын жетілдіру. Тыңдау: тұрмыстық, ақпараттық және 

кәсіптік мазмұндағы мәтіндерді қабылдау. Аударма: түсіндірме және қос тілдік терминологиялық 

сөздіктермен, сондай-ақ мамандық бойынша анықтамалық әдебиетпен жұмыс жасай білу,  шет тілден 

ана тіліне және ана тілден шет тілге жазбаша және ауызша аудара алу біліктілігін дамыту. 

Ұсынылатын әдебиет: 
1. Starightforward (A1-A2, А2, B1). Philip Kerr. Macmillan. Firstly Publishing, 2017. 

2. Grammar Express. Basic. Marjorie Fuchs and Margaret Bonner (Beginners -Low Intermadiate). - Longman, 

2016 

3. Grammar Express. Marjorie Fuchs and Margaret Bonner (Beginners - Low Intermadiate). - Longman, 2016 

4. New Inside Out. Sue Kay and Vaughan Jones (beginner - upper intermediate) - Macmillan, 2018 

5. Дроздова T.Ю.Everyday English: учебное пособие для студентов гуманитарных вузов с углубленным 

изучением английского языка. - Издание шестое. - СПб.: Антология, 2014. - 656 с. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі /интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс /пәннің/юниттің атауы Инклюзивті білім беру 
Пән коды IO -3214 



 

Пән типі БД 

Курс деңгейі/пәннің ОК 

Жылдық оқу мөлшері 3-жыл 

Оқу семестры 5 семестр 

Кредит саны 2 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні Адыльбекова А.Б. 
Курс мақсаты: болашақ педагогтардың ізгілікті дүниетанымын дамыту, олардың бойында өзін-өзі тұлғалық 

және кәсіби дамытудың қабілеттері мен білімдер және практикалық іскерліктердің жүйесін қалыптастыру.  

Пререквизиті: әлеуметтану, философия, педагогика, мамандыққа кіріспе, жалпы психология, жас 

ерекшелік психологиясы, т.б. 

Курс мазмұны: Инклюзивті білім беру мәселелерінің өзектелінуі – уақыт талабы.  Рухани-адамгершілік 

тәрбие – «Инклюзивті білім беру» пәнінің қызметі. «Инклюзивті білім беру» курсының мәні мен 

міндеттері. Әлемдік философиялық ойлар дамуында «Инклюзивті білім беру» идеяларының 

эволюциясы. «Өзін өзі тану» идеяларының XIX-XX ғ.ғ. батыс және орыс философиясындағы көрінісі. 

Қазақ дүниетанымындағы өзін өзі тану мәселелері. «Инклюзивті білім беру» пәнінің  

этнопедагогикалық негіздері. Әлемдік философиялық ойлар дамуында «Инклюзивті білім беру» 

идеяларының генезисі. «Инклюзивті білім беру» пәнінің антропологиялық негіздері (К.Д.Ушинский, 

Н.А. Бердяев, Р.Штайнер). Өзін өзі танудың  психологиялық негіздері.  Өзін өзі танудың заманауи 

тұжырымдамалары (В.Д.Шадриков, В.Бодалев, И.Кон, А.А.Крылов, В.Шубинский, орыс космисттері 

и др. ). «Инклюзивті білім беру» пәнінің гуманистік негіздері. «Инклюзивті білім беру» курсының 

мақсаты мен міндеттері.  «Инклюзивті білім беру» пәнінің Тұжырымдамалары мен бағдарламалары. 

Өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру шарты ретінде. Өзін-өзі танудың мәні. Тұлғаның 

жасөспірімдік  (студенттік) кезеңдегі дамуы туралы көзқарастарын кеңейту. Тұлғаның өсуі және 

мотивация, өзін –өзі жүзеге асыруы. Қазіргі кезеңде тұлғаның шығармашылық өзіндік жүзеге асыру, 

өзіндік білім алу мүміндігін кеңейту. Адамның ішкі әлемі және оның  қайталанбайтындығы. Адамның 

ішкі әлемін құраушылар және шынайы құндылықтар. Адамгершілік тұрғыдан өзін-өзі жетілдіру. 

Жағымды ойлар және ішкі сезімдердің үйлесімділігі. Өмірдің мағынасын іздеудегі махаббат күші және 

даналық. Тұлғаның сенімін қалыптастыу жолдары. Адамның рухани дербестігі. Жағымды өзіндік 

бағалау. Денсаулықтың психологиялық негізі. «Адам бол!» Абайдың өмірлік ұстанымы. «Бақытты 

болу өз қолыңда». Жетістікке жету қазіргі адамның  тұлғалық дамуының құрамдас бөлігі ретінде. 

Адамның ерекше қайталанбайтындығы. Сенімді мінез-құлық және презентациялау дағылары. 

Жетістікке жетудегі мақсат және тілек.  Жақын туғандарымен өзарақарым-қатынас арқылы өзін тану. 

Отбасы қоғамның әлеуметтік-мәнді категориясы ретінде. Тұлғаның дамуындағы отбасының 

маңыздылығы.  Адам өміріндегі туысқандық байланыстардың мәні. Отбасындағы ер және әйелдің 

рөлдері.  Бала-ата-ана арасындағы қарым-қатынас: иерархия, конструктивтілік, үйлесімділік.

 Махаббат тұлға дамуының қайнар көзі ретінде. Махаббатқа деген қажеттілік және оның жүзеге 

асуы. Шынайылық, сұлулық, руханилық адамға деген махаббаттың көрсеткіші ретінде. Махаббат және 

ғашықтық. Достық және махаббат. Махаббат және өзін құрбан етушілік. Өзіне және әлемге деген 

махаббат. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Жоғары оқу орындарында өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістемесі: Мұғалімдерге арналған оқу-

әдістемелік құрал. – Алматы «Бөбек» ҰҒПББСО, 2017. – 96 б. 

2. Елканов С. Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя. - М., 2014. 

3. Мерлин В.С. Структура личности: характер, способности, самосознание. Пермь, 2014. С. 51 – 78. 

4.  Методика преподавания предмета «Самопознание» в высшей школе: Учеб. метод. пособие 

(Калиева Г.И. в соавт.). – Алматы, 2017. – 92 с. 

5. Самопознание: Методическое пособие. 1 курс. – Алматы: ННПООЦ «Бөбек», 2016. – 302 с. 

6. Самопознание: Метод. пособие для преподавателя. 1 курс / Кудышева Б.К., Джуманова Г.Ж., 

Серовайская Д.Е., Калиева Г.И. – Алматы: ННПООЦ  «Бобек» - 2017.- 232 с. 

7.  Саммопознание: Методическое пособие для учителя самопознания. 11 класс. – / Саинова Л.А., 

Лосева Е.М., Сапарбаева А.Б., Харькова Н.И., Калиева Г.И. – Алматы: ИНПООЦ «Бөбек», 2014. – 320 

с. 

8.  Самопознание: Учебник. 11 класс. / Саинова Л.А., Лосева Е.М., Сапарбаева А.Б., Харькова Н.И., 

Калиева Г.И. – Алматы: ИНПООЦ «Бөбек», 2014. – 220 с. 

9.  Самопознание. Учебное пособие для студентов колледжей. Разработчики: Б.К. Кудышева, Г.И. 

Калиева, Д.Е. Серовская, Г.Ж. Джуманова. / Алматы. ИНПООЦ «Бөбек», 2015. – 272 с. 

10. Самопознание: Хрестоматия студента. 1 курс (Калиева Г.И. в соавт.) – Алматы: ННПООЦ  «Бобек» 



 

- 2017.- 308 с. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі /интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Оқушылардың даму физиологиясы 
Пән коды FRSh -1201 

Пән типі БД 

Курс деңгейі/пәннің ОК 

Жылдық оқу мөлшері 1-жыл 

Оқу семестры2 семестр 

Кредит саны 2 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні Канапиянова К. 

Курс мақсаты: Тірі ағзада өтетін тіршілік процестерінің заңдылықтары мен оны басқару 

принциптерін ашу. 
Пререквизиті: Биология, валеология, психология, өзін-өзі тану. 

Курс мазмұны: Жас ерекшеліктер физиологиясының мақсаты мен міндеттері, басқа ғылымдармен 

байланысы, зертееу тәсілдері. Жас ерекшеліктер физиологиясының педагогика мен психологиядағы 

маңызы.  Мектеп гигиенасының мақсаты мен міндеттері. Организм біртұтас құрылым. Гомеостаз және 

ағзаның реттелу қызметтері. Өсу және даму түсініктері. Онтогенетикалық даму заңдылықтары. 

Ағзаның даму кезеңдері. Дамудың әр кезеңдеріндегі дене пропорциясы мен өсуі. Физикалық дамуды 

бағалау.  Нерв жүйесінің жалпы құрылысы  және маңызы. Нерв жүйесінің элементерінің негізгі 

қасиеттері мен қызметі. Рефлекс - нерв қызметінің негізгі формасы. Жұлынның қызметі және оның 

жасқа байланысты ерекшеліктері. Ми бағанасының қызметі және жасқа байланысты ерекшеліктері. 

Алдыңғы мидың қызметі және жасқа байланысты ерекшеліктері. Вегетативтік нерв жүйесі. Шартты 

және шартсыз рефлекстер. Шартты рефлектердің пайда болып, тежелу механизмдері. Адамның 

жоғарғы нерв қызметінің сапалы ерекшеліктері. Жоғарғы нерв қызметінің түрлері. Мидың 

интегративті қызметі және мінез-құлықтың бейімделуінің жүйелілігі. Орталық нерв жүйесіндегі 

интегративті процестер психикалық қызметтің негізі. Екінші сигналдық жүйенің дамуы баланың тіл 

қызметінің негізі. Сенсорлық жүйенің жалпы сипаттамасы. Көру анализаторының жасқа байланысты 

ерекшелігі. Балалардың және жасөспірімдердің көзінің көруі нашарлауының  профилактикасы. Есту 

анализаторының жасқа байланысты ерекшеліктері. Дыбысты қабылдау механизмі. Мұғалімнің сөйлеу 

мәнерінің дыбыс қабылдаудағы маңызы. Есту гигиенасы. Тірек-қимыл аппараты туралы жалпы ұғым. 

Қаңқаның бөлімдері және оның дамуы. Бұлшық ет жүйесі Әр жас кезеңдердегі ағзаның физикалық 

жүктемеге беретін реакцияларының  ерекшелігі. Қимылдың дамуы және жасқа байланысты 

координацияның жетілуі. Мектеп жабдықтары және оны қолдану.  Гормондар мен эндокриндік жүйе 

туралы түсінік. Ішкі секреция бездерінің физиологиялық маңызы және оның онтогенез процесіндегі 

дамуы. Балалардың және жасөспірімдердің жыныстық дамуы. Балалардың және жасөспірімдердің 

эндокриндік жүйесі қызметінің жоғарғы нерв жүйесіне әсер етуі.  Ас қорыту мүшелерінің құрылысы 

мен қызметі. Энергия және зат алмасу. Балалардың тамақтануы және оны ұйымдастыруға қойылатын 

гигиеналық талаптар. Қан және оның маңызы. Қанайналым шеңбері. Қанның қан тамырларымен 

қозғалуы.Қанайналуды реттеу және оның жасқа байланысты ерекшеліктері. Физикалық жүктемеге 



 

байланысты қан-тамыр жүйесінің жасқа байланысты реакциясы. Тыныс алу мүшелерінің құрлысы мен 

қызметі және жасқа байланысты ерекшеліктері. Тыныс алудың реттелуі және жасқа байланысты 

ерекшеліктері. Бөлме ауасының гигиеналық маңызы. Бүйректің құрылысы мен функциясы. Терінің 

құрылысы мен қызметі. Балалар киімі мен аяқ киіміне қойылатын гигиеналық талаптар. Үсу, күю. 

Оның профилактикасы және алғашқы көмек.. Балалар мен жасөспірімдердің жұмыс қабілеттілігі. 

Сабақ ұзақтығы. Сабақ кестесіне қойылатын гигиеналық талаптар. Әр түрлі бағдардағы сабақтардың 

кезектесуі. Жазу және оқудың гигиенасы. Денсаулық туралы ұғым. Оқушылардың денсаулығының 

олардың жұмыс қабілетіне және маман болуына әсері. Инфекциялық аурулар. Ағзаны инфекциядан 

қорғау.   

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Дүйсембин Қ., Алиакбарова З. Жасқа сай физиология және мектеп гигиенасы. – Алматы., 2014. 

2. Алиакбарова З.М. Мектеп жасындағы балалардың анатомиясы, физиологиясы және гигиенасының 

негіздері. – А., 2014. 

3. Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и школьная гигиена. -  

М.:Просвещение, 2015. 

4. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. -  М.: Высш. шк., 2014. 

5. Гуминский А.А., Леонтьева Н.Н. Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной 

физиологии. М., 2015 г. 

6. Безруких М.М. Возрастная физиология: (Физиология развития ребенка): Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений/ М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. 

7. Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. Анатомия и физиология детского организма. – М., 2014. 

8. Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков. – М., 

2014. 

9. Смирнов В.М. Особенности физиологии детей: Учебно – методическое пособие. – М., 2014. 

10. Физиология человека /Под ред. проф. Л.З.Тель, чл.-корр. РАН Н.А.Агаджаняна. – Алма-Ата, 2015. 

11. Карташев Н.Н., Соломатин С.С., Трегубов Е.М. Руководство к учебно – исследовательской работе 

по возрастной физиологии и школьной гигиене в межсессионный период. – М., 2015. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі /интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Психология  
Пән коды Psi -2210 

Пән типі БД 

Курс деңгейі/пәннің ОК 

Жылдық оқу мөлшері 2-жыл 

Оқу семестры 3 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні 
Канапиянова К.Д. - оқытушы 



 

Курс мақсаты: Оқытудың кредиттік технологиясының талаптарын ескере отырып, жоғары 

оқу орындарының білім беру үрдісіне жүйелі психологиялық талдау жасау. 
Пререквизиті: педагогика, педагогикалық мамандыққа кіріспе, психология, өзін-өзі тану. 

Курс мазмұны: Жоғары мектеп психологиясының пәнi мен мiндеттерi. Жоғары оқу орнындағы 

психологиялық білім беру мазмұнының мәселелері. Білім беру ортасының психологиясы. Ақпараттық 

орта психологиясы. Нарықтық экономика жағдайындағы білім беру үдерісінің гносеологиялық және 

онтологиялық мәселелері. Қазіргі заман талабына сай оқытудың сапасы мен тиімділігін арттырудың 

психологиялық құралдары мен әдістері. Жоғары оқу орнындағы оқытушының профессиограммасы 

және психограммасы. Қазіргі заманғы студенттің жеке және топтық психологиялық портреті. Оқыту 

үдерісінің психологиялық құрылымының динамикалық сипаты. Оқытушы мен студент арасындағы 

өзара тұлғааралық мәселесі. Оқытудың интерактивті әдістерінің психологиясы және бірлескен-

диалогтық танымдық іс-әрекет. Оқыту үдерісіндегі студенттің танымдық іс-әрекетінің психологиясы. 

Танымдық процестерді (қабылдау, ес, ойлау) біріктіру әдістері оқытудың инновациялық 

технологиясының негізі ретінде. Келіспеушілік жағдайларда оқытуды басқару процесі. Педагогикалық 

қарым-қатынас психологиясы. Білім беру үдерісіндегі педагогикалық әсер ету психологиясы. Білім 

беру кеңістігінің экопсихологиясы. Ғылыми-педагогикалық ұжымының қалыптасуы мен даму 

психологиялық ерекшеліктері. Жоғары оқу орнындағы психологиялық қызмет: мақсаты, міндеттері, 

ұйымдастырылу түрлері, жұмыс жасау тәжірибесі. Тұлға және студенттік топ психодиагностикасы. 

Студенттер мен оқытушыларға психологиялық кеңес беру. Педагогикалық іс-әрекет кезіндегі 

психологиялық алдын-алу жұмыстары. 

Ұсынылатын әдебиет: 
1. Duane P. Schultz. Қазіргі заманғы психология тарихы (11-басылым).  – Алматы: «Ұлттық аударма 

бюросы» қоғамдық қоры, 2018 ж. 

2. Дэвид Майерс. Әлеуметтік психология (7-басылым).  – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 

қоғамдық қоры, 2018 ж. 

3. Елікбаев Н. Ұлттық психология. Алматы, 2014 ж. 

4. Қазақ энциклопедиясы, 1-4 том. Алматы, 2014 ж. 

5. Алдамұратов Ә.Жалпы психология. – Алматы, «Білім», 2014. 

6. Жалпы психология. В.В.Богословскийдің редакциясымен. –Алматы, 2015. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі /интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Қазақ тілін оқыту әдістемесі 
Пән коды KTOA -3317 

Пән типі ПД 

Курс деңгейі/пәннің ОК 

Жылдық оқу мөлшері 3-жыл 

Оқу семестры 5 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні:  Айтмұқашова А.А. – п.ғ.д., ШҚМУ доценті. 
Курс мақсаты: «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заңы мен Қазақстан Республикасы Заңын және 



 

Тілдерді қолдану мен дамытудың  2015 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы алға қойған 

міндеттерді орындау; 

1.Кәсіби құзыреттілік деңгейі жоғары, жан-жақты дамыған, білім нәрімен сусындаған, теориялық білімі терең, 

практикалық дағдысы қалыптасқан, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгерген, ұлттық 

менталитеті жоғары маман даярлау . 

2.Студенттердің қазіргі қазақ тілінің негізгі салалары мен әдістемесінен алған теориялық білімдерін  тереңдетіп, 

іс-тәжірибе жүзінде бекіту6 қазақ тілін оқыту процесінің ерекшеліктерін теориялық және практикалық тұрғыдан 

меңгерту;  

3.Қазақ тілін оқытып, үйретудің теориясы мен әдістемесін әлеуметтанымдық, педагогикалық, психологиялық, 

лингвистикалық тұрғыдан қарастыру. 

Пререквизиті: «Қазақ тілін оқыту әдістемесі» пәнін оқу үшін студенттерге қазіргі қазақ тілінің басты 

салалары фонетика, лексика, сөзжасам, морфология, синтаксистен мықты теориялық білімдері болуы 

және тіл тарихына қатысты пәндермен жақсы таныс болуы қажет. Бұл пән бойынша алынған білім 

қазақ тілінен педагогикалық іс-тәжірибеден өту кезінде және жалпы болашақ мұғалімдік мамандығы 

үшін қажет.  

Курс мазмұны: Мемлекеттік тілдің дамуында үлкен орын алатын саланың бірі  еліміздің  білім беру 

жүйесі екендігі анық. Бүгінгі күні ұлттық  білім беру жүйесінде мемлекеттік тілді дамыту бағытында 

сан-салалы жұмыстар жүргізілуде. Дегенмен, тілді оқыту әдістемесіне, педагогикалық кадрлар даярлау 

сапасына, оқулықтар мен оқу-әдістемелік әдебиеттің сапасына қатысты проблемалар толық шешімін 

тапты деуге әлі ерте. Ұлт мектептеріндегі қазақ тілі мен әдебиетінің бакалавры, мұғалімі мамандығы 

бойынша оқып, білім алып шыққан мамандарымыздың көпшілігі қазіргі еліміздегі тілдік әлеуметтік 

жағдайға байланысты өзге ұлт өкілдеріне мемлекеттік тілді үйрету ісіне жұмылдырылады. Білім 

берудің «мектепке дейінгі тәрбие мекемесі – мектеп – жоғары (орта арнаулы) оқу орны» классикалық 

моделі оның жоғары сапалық көрсеткіштері бола тұра, талап етілетін сапалық аспектіні, яғни, 

халықтың әртүрлі әлеуметтік топтарын кеңінен қамтуды толық көлемде қамтамасыз ете алмайды. 

Осыдан барып, республика азаматтарының тілдік даярлығын жүзеге асырудың басқа да жолдары мен 

тәсілдерін іске асыру қажеттігі туындайды.  

Ұсынылатын әдебиет: 
1. Жанпейісова М.М. Модульдік оқыту технологиясы оқушының дамыту құралы ретінде. – Алматы: Мектеп, 

2013. - 130 б 

2. Құрманова Н.Ж. Қазақ тілін дамыта оқыту технологиясы. – Астана. 2017.  

3. Нұржан Ж. Қазақ тілін оқыту технологиясы / Ж.Нұржан. – Алматы: «Ғылым», 2014. – 146 б.  

4. Әлімов А. Интербелсенді әдістерді жоғары оқу орындарында қолдану. -  Алматы, 2015. 

5. Дәулетбекова Ж.  Сөз мәдениеті және шешендік: оқыту теориясы мен әдістемесі. – Алматы:  Нұрай, 2014. 

6. Дәулетбекова Ж.  және т.б. Тілді оқыту: интеграциялық білім мен интеллектуалдық әлеуеттің сабақтастығы. 

– Алматы:  Нұрай, 2014. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі  
Пән коды TMVR -2211 

Пән типі БД 

Курс деңгейі/пәннің ОК 



 

Жылдық оқу мөлшері 2-жыл 

Оқу семестры 4 семестр 

Кредит саны 2  

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні Дюсенбаева А.Т. 
Курс мақсаты: Болашақ мұғалімдерді оқушылардың тәрбие жұмысының теориясы, әдістемесі және 

технология саласынан кәсіби-педагогикалық білікті маман ретінде қалыптастыру. 

Пререквизиті: педагогика, педагогикалық мамандыққа кіріспе, психология, өзін-өзі тану. 
Курс мазмұны: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесінің жалпы негіздері. 

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесінің пәні және міндеттері. Мектеп тәрбие жүйесі ретінде. 

Мектептегі тәрбие жұмысының ұйымдастырушылар тәрбие жүйесінің субъектісі ретінде. Сыныптың 

тәрбие жұмысының жүйесі тәрбиелеуші және дамытушы ортаны қалыптастырушы ретінде. 

Оқушылармен тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру. Сыныпта және мектептен тыс тәрбие жұмысы. 

Мектеп және сыныптың тәрбие жұмысының диагностикасы. Оқушылардың сыныптан тыс тәрбие 

жұмысының мақсатын қою және жоспарлау. Оқушылардың сыныптан тыс тәрбие жұмысын 

ұйымдастыру. Оқушылардың тәрбие жұмыстарының нәтижесін талдауы өз беттерінше талдау. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Әбенбаев С.Ш. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. Алматы, Дарын,2014. 

2. Мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі/ Ред.басқарған С.Қариев. Алматы, 2014. 

3. Болдырев Н.И.: Класс жетекшісі. Алматы: Мектеп,2014. 

4. Құсаиынов А.Қ. Біз өз балаларымызды білеміз бе? Алматы,2014. 

5. Көпжасарова М. Оқушыларды кластан тыс жұмыстарда тәрбиелеу. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі /интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс /пәндердің/юниттің атауы ХХ ғасыр басындағы әдебиет 
Пән коды LNV -3201 

Пән типі БД  

Курс деңгейі/пәннің  КВ 

Жылдық оқу мөлшері 3- жыл 

Оқу семестры 6 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні Апышева Г.А. – аға оқытушы 
Курс мақсаты:      

Пререквизиті: 20 ғасыр басындағы әдебиет  пәнін оқу үшін студенттерге қазақ халық ауыз әдебиеті 

үлгілерімен, ежелгі дәуір әдебиеті, хандық дәуір әдебиеті,19 ғасыр әдебиеті, әдебиеттануға кіріспе 

пәндерімен жақсы таныс болу қажет. 

Курс мазмұны: Бұл пән бойынша мынадай маңызды теориялық және практикалық мәселелер 

қарастырылады: 18-19 ғасырлар ақын- жырауларының шығармаларындағы дәстүр жалғастығы, 

шығармашылық табиғи байланыстар. 20 ғасырдағы қазақ әдебиеті дамуының мазмұнындағы реализм, 

романтизм көркемдік әдістерінің көріністері. Жаңа жазба әдебиет мазмұнындағы лирикалық, 



 

сатиралық өлең, поэма, проза / әңгіме, очерк, ғылыми-көсемсөздік мақала/ жанрларының, 

философиялық трактат, аудармалық және назиралық шығармалардың қалыптасуы, дамуы.   

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Б.Кенжебаев .Қазақ әдебиетінің тарихы.Оқулық.А.2014. 

2. Б. Кенжебаев.20 ғасыр басындағы әдебиет. Оқулық.А.2014. 

3. Жолдасбеков М.Асыл арналар.А.,2015. 

4. 20 ғасыр әдебиеті туралы зерттеу.А.,2014. 

5. Әуезов М.Әдебиет тарихы.А.,2014. 

6. Байтұрсынов А.Әдебиет танытқыш.Шығармалары.А.,2015. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Қазіргі қазақ әдебиеті  
Пән коды SKL-3217 

Пән типі БД 

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 3- жыл 

Оқу семестры 6 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Картаева А. М. – ф.ғ.д., профессор 
Курс мақсаты: Қазақ әдебиетінің 1920 жылдардан бүгінге дейінгі даму деңгейін бағамдап, шолу жасау және 

әдеби жанрлардың түр, мазмұн жаңалығын жан-жақты талдау негізінде түсіндіру. Аталмыш пәнді оқытқанда 

студенттерге прозалық, поэзиялық, драмалық туындылардың тақырыбы мен идеясын, көркемдік дәрежесін, 

мазмұнын ұғындыру мақсат етіледі. Жазушылардың қаламгерлік шеберлігі, шығармашылық жолы, 

дүниетанымы, қазақ әдебиетіндегі өзіндік орны кең көлемде сөз болады. Студенттерді жекелеген шығармаларға 

текстологиялық талдау жасай білуге, композициясы мен сюжетін жүйелеп, образдарды ашудағы жазушы тәсілін 

ұғынып-пайымдай білуге бейімдеу – пәннің басты мақсаты боп табылады. Аталмыш жылдар әдебиетінің кесек 

те соқталы туындылары төменде жасалған бағдарлама бойынша оқытылады. Сонымен қатар, қазіргі әдебиеттің 

даму барысы мен ондағы түрлі тенденцияларды бағамдап, өзіндік баға беру әрі әдеби жанрлардың мазмұн, форма 

жаңалығы түсіндіріледі. Көркем шығармалардың шынайылық сипатын, оның эстетикалық әсерлілігін, тәрбиелік, 

өнегелік мәнін айқындау. Және де туындылардағы өмір шындығын, қоғамдық құбылыстардың терең сырын, 

қайшылығын ашып беретін көркемдік қуаттылығын, тәрбиелі, өнегелік мәнін тануға ұмтылу. Қоғам өміріндегі 

сан қилы шиеленіс, тартыстарды, қақтығыс, күрес және саяси,  экономикалық,  моральдық т.б. мәселелерді 

қозғаудағы ақын–жазушылардың қаламгерлік шеберлігін, дүниекөзқарастарын және жекелеген жағдайлар, сан 

түрлі адамның өмір – тағдыры арқылы қоғамдық заңдылықтарды, әлеуметтік құбылыстардың сырын ашып 

беруде қолданған өзіндік әдіс-тәсілдерін талқылау . 

Пререквизиті:  «Қазіргі кезең әдебиеті» пәнін оқу үшін студенттерге қазақ әдебиетінің алдыңғы кезеңдерімен, 

яғни, ежелгі дәуір әдебиеті, хандық дәуір әдебиеті, жыраулар әдебиеті, ХІХ ғаыр әдебиеті, ХХ ғасыр басындағы 

әдебиет және қазақ халық ауыз әдебиеті, әдебиеттануға кіріспе, Қазақстан тарихы пәндерімен жақсы таныс болу 

қажет. 

Курс мазмұны: Бұл пән бойынша мынадай маңызды теориялық және практикалық мәселелер 

қарастырылады: Аталмыш жылдар аралығында қазақ әдебиетіне келген ақын-жазушылардың 

шығармашылығымен толық танысу, талдау жасау, яғни, әрбір ақын-жазушының қазақ әдебиетіне 



 

әкелген жаңалығы, қаламгерлік шеберлігі, дәстүр және жаңашылдық мәселесі туралы ой өрбіту. Сабақ 

барысында төмендегідей теориялық мәселелер қарастырылады: қазақ әдебиетінің 1920 жылдан бүгінге 

дейінгі даму деңгейі, әдеби жанрлардың түр, мазмұн жаңалығы, осы аралықтағы прозалық, поэзиялық, 

драмалық туындылардың тақырыбы мен идеясы, көркемдік деңгейі. Ақын-жазушылардың қаламгерлік 

шеберлігі, шығармашылық жолы, дүниетанымы, өзіндік жаңалығы, қазақ әдебиетінде алатын орны кең 

көлемде сөз болады. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Б.Кенжебаев .Қазақ әдебиетінің тарихы.Оқулық.А.2014. 

2. Б. Кенжебаев.20 ғасыр басындағы әдебиет. Оқулық.А.2014. 

3. Жолдасбеков М.Асыл арналар.А.,2015. 

4. 20 ғасыр әдебиеті туралы зерттеу.А.,2014. 

5. Әуезов М.Әдебиет тарихы.А.,2014. 

6. Байтұрсынов А.Әдебиет танытқыш.Шығармалары.А.,2015. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

Курс атауы  Тіл біліміне кіріспе  
Пән коды Vya -1203 

Пән типі БД 

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 1-жыл 

Оқу семестры 1 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні Қайырбаева Ж.Қ. – филология магистрі, аға 

оқытушы 
Курс мақсаты: Тіл білімінің негізгі тұжырымдары мен топшылауларын, соңғы зерттеулердің 

нәтижелерін, тіл біліміндегі бағыттар мен тілдің онтологиясын баяндап беру.    

Пререквизиті: Бұл курсты меңгермес бұрын  студенттің тіл білімі туралы яғни тіл білімінің салалары 

фонетика, лексика, морфология, синтаксис туралы мағлұматтары болып, конспект, реферат, пікір жаза 

білу, әдебиеттермен жұмыс істей алу дағдысы болуы керек, сондай-ақ, тест әдістерін білуі шарт.  

Курс мазмұны: Пәннің негізгі мақсаты мен міндеті тіл білімінің негізгі ұғымдары мен терминдерін 

қарастырып, оның басты-басты теориялық мәселелерін баяндап беру. Тіл білімінің зерттеу нысаны мен 

тілдің анықтамасы; тілдің шығуы мен даму; тіл мен ойлау; тілдің құрылымдық, жүйелілік сипаты, 

тілдің қызметтері; тілдердің жіктелуі; жазудың шығуы мен дамуы  және тіл білімінің жекелеген 

салаларына сипаттама беру. 

Ұсынылатын әдебиет: 
1. Victoria Fromkin, Robert Rodman, Nina Hyams. Лингвистикаға кіріспе, Халықаралық басылым. – Алматы: 

«Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018 ж.  

2.  Светлана Тер-Минасова. Тіл және мәдениетаралық байланыс. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 

қоры, 2018 ж. 

3. Қордабаев Т.Р. Жалпы тіл білімі. – А., 2014 

4. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. А., 2015. 

5. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.,2014 



 

6. Қабдолов З. Сөз өнері. -Алматы, 2016 

7. Абрамович Г. Введение в литературоведение.-М, 2015 

8.Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш. -Алматы, 2014. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы/пәннің/юниттің Әдебиеттануға кіріспе 
Пән коды VvL -1202 

Пән типі БД 

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 1- жыл 

Оқу семестры1 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні Келгембаева Б.Б. –  ф.ғ.к., ШҚМУ доценті  
Курс мақсаты: Сөз өнерінің өзіндік мазмұны мен оны көрсететін пішіндердің даму заңдылықтары мен 

ерекшеліктерін түсіндіру үшін көркем әдебиетті зерттеу, сондай-ақ өнертанушы ғылымдардың бірі 

ретінде көркем шығармашылық түрлеріне, қыр-сырына үңілу, көркем туындыны эстетикалық құбылыс 

ретінде қарауға үйрету. 

Пререквизиті: «Әдебиеттануға кіріспе» пәнін оқу үшін студенттерге қазақ халық ауыз әдебиетінің 

үлгілерімен, мектеп бағдарламасында берілетін әдеби-теориялық ұғымдармен таныс болу қажет. 

Сонымен қатар  конспект жасау, реферат жаза білу, аннотациялай алу және әдебиеттермен жұмыс істей 

алу дағдысының болуы, тестілеу әдістерін білуі шарт. 

Курс мазмұны: Бұл пән бойынша мынандай маңызды теориялық және практикалық 

мәселелер қарастырылады: әдебиет туралы ғылым және оның салалары; әдебиетттану 

ғылымының қосалқы салалары; әдебиеттің халықтығы, ұлттығы мен 

жалыпадамзаттық сипаттары; көркем шығарманың тақырыбы мен идеясы, сюжеті 

мен композициясы; көркем бейне оның жасалу жолдары; көркем туынды тілі, өлең 

құрылысы. әдеби процесс, әдебиеттің тектері мен түрлері, көркемдік әдіс, ағым, 

бағыттар. 
Ұсынылатын әдебиет: 

1. Victoria Fromkin, Robert Rodman, Nina Hyams. Лингвистикаға кіріспе, Халықаралық басылым. – 

Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018 ж.  

2.  Светлана Тер-Минасова. Тіл және мәдениетаралық байланыс. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 

қоғамдық қоры, 2018 ж. 

3. Қордабаев Т.Р. Жалпы тіл білімі. – А., 2014 

4. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. А., 2015. 

5. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.,2014 

6. Қабдолов З. Сөз өнері. -Алматы, 2016 

7. Абрамович Г. Введение в литературоведение.-М, 2015 

8.Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш. -Алматы, 2014. 



 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі /интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

Курс атауы Қазіргі қазақ тілі фонетикасы 
Пән коды KKTF -1204 

Пән типіБД  

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 1-жыл 

Оқу семестры 3 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні Бияров Б. Н. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 
Курс мақсаты: Фонетика тілдің дыбыстық жүйесін зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Бағдарламада 

қазақ тілінің дыбыс жүйесінен берілген теориялық ұғымдар мен практикалық дағдылар жоғарғы оқу 

орнындағы оқытудың талаптарына сай жасалды. Фонетиканың қарастыратын негізгі нысанасы - 

дыбыс, әріп, фонема, тіл дыбыстарының пайда болуы, іштей жіктелуі, бір-біріне әсері, ықпалы, буын 

құрамы, тілдің айтылу және жазылу нормалары т.б. болып келеді. Аталған мәселелердің ғылыми 

мазмұны мен көлемін, теориялық материалдарды студенттердің қабылдау дәрежесіне сай етіп беру. 

Күні бүгінге дейін дау туғызып келе жатқан мәселелерді ең соңғы ғылыми жаңалықтарға сүйене 

отырып шешу, көрнекті ғалымдар еңбегін қатыстыру - пәннің ғылыми-теориялық маңызын арттыра 

түседі. Пәннің мақсаты – аталған мәселелердің ғылыми мазмұны мен көлемін, теориялық 

материалдарды студенттердің қабылдаудәрежесіне сай етіп беру. Күні бүгінге дейін дау туғызып келе 

жатқан мәселелерді ең соңғы ғылыми жаңалықтарға сүйене отырып шешу, көрнекті ғалымдар еңбегін 

қарастыру – пәннің ғылыми-теориялық маңызын арттыра түседі.  

Пререквизиті: «ҚҚТ(фонетика)» пәнін оқыту үшін, студенттер мектеп бағдарламасында берілген 

білімді, бірінші семестрде өтілген «Тіл біліміне кіріспе», «Нормативті қазақ тілі» пәндерін меңгерген 

болуы тиіс. Сонымен бірге конспект жасау, реферат жаза білу  және әдебиеттермен жұмыс істей алу 

дағдысының болуы, тестілеу әдістерін білуі шарт. 

Курс мазмұны: Фонетика тілдің дыбыстық жүйесін зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Бағдарламада 

қазақ тілінің дыбыс жүйесінен берілген теориялық ұғымдар мен практикалық дағдылар жоғарғы оқу 

орынындағы оқытудың талаптарына сай жасалады.Фонетиканың негізгі қарастыратын негізгі 

нысанасы – дыбыс, әріп, фонема, тіл дыбыстарының пайда болуы, іштей жіктелуі, бір-біріне әсері, 

ықпалы, буын құрамы, тілдің айтылу және жазылу нормалары т.б. болып келеді.  

Ұсынылатын әдебиет: 
1. Victoria Fromkin, Robert Rodman, Nina Hyams. Лингвистикаға кіріспе, Халықаралық басылым. – Алматы: 

«Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018 ж.  

2. Светлана Тер-Минасова. Тіл және мәдениетаралық байланыс. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 

қоры, 2018 ж. 

3. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. Алматы, 2014 

4. Джунисбеков А. Сингармонизм в казахском языке. Алма-Ата, 2015. 

5. Джунисбеков А. Просодика слова в казахском языке. Алма-Ата, 2015 

6. Аралбаев Ж.А. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. Алматы, 2016 

7. Сыздық Р. Қазақ тілінің анықтағышы. Астана, Елорда, 2014 

8. Қазақ грамматикасы. Фонетика, сөзжасам, морфология, синтаксис. Астана, 2015 



 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы  Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы 
Пән коды LSKYA -2203 

Пән типі БД  

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 2-жыл 

Оқу семестры 4 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Оразалин С. Қ. – ф.ғ.к., доцент 
Курс мақсаты: Лексикология сөз туралы ғылым. Ғылымның бұл саласы сөздік қорымызды, оның 

толығу жолдарын, осы толығу барысындағы сөз мағыналарын, олардың омонимдік, антонимдік, 

синонимдік қасиеттерін, ауыспалы мәндік қызметтерін қарастырып, түсінік береді.  Сонымен қатар, 

лексикология тілдегі барлық сөздерді сөз байлығымызды зерттей отырып, тілдің сөздік құрамы мен 

қорына байланысты келелі-келелі мәселелердің бетін ашып, болашақ тіл маманына бағыт-бағдар 

сілтейді. Лексикология пәнін оқытудың  мақсаты - тілдік қолданыстағы сөздерді саралап, оның ішкі-

сыртқы заңдылықтарын айқындау тұрғысынан студенттердің орта мектеп көлемінде алған білімдерін 

ғылыми теориялық тұрғысынан тереңдету. Лексикология - болашақ тіл мамандарын даярлаудағы ең 

негізгі пәндердің бірі. Дәрістің мақсаты – лексикология курсы  бойынша теориялық материалдары, 

ережелері мен анықтамаларын, соңғы зерттеулердің нәтижелерін баяндап беру. Семинар 

сабақтарының мақсаты – дәрісте алған білімдерін бекітіп, өзіндік көзқарастарын қалыптастыру . 

Пререквизиті: Сөз, мағына, тілдік бірліктер, көркемдеуші құралдар, сөздік қор, сөздік құрам туралы 

мағлұматы болуы керек. 

Курс мазмұны: Лексикология пәні – жоғары оқу орындарының филология мамандығында өтілетін пән. 

Пәннің негізгі мазмұны лексикологияның  ғылыми мазмұны мен көлемін, түрлі теорияларды 

студенттердің қабылдау дәрежесіне сай етіп беру.  

Ұсынылатын әдебиет: 
1. Байтұрсынұлы А. Энциклопедия. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017. -744 бет. 

2. Момынова Б. Қазақ тілінің морфологиясы. – Алматы: Арыс, 2014. – 242 бет. 

3. Сыздықова Г. Қазіргі қазақ тілі морфологиясы. – Алматы: Дәуір, 2014. -160бет. 

4. Қазақ тілінің грамматикалық анықтағышы. – Астана, 2015. – 308 бет. 

5. Момынова Б. Қазақтың тілші ғалымдары. – Алматы: Арыс, 2016. – 232 бет. 

6. Байтұрсынұлы А. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2014. -640  бет. 

7. Маманов Ы. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2015. -640  бет. 

8. Жұбанұлы Қ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2014. -640  бет. 

9. Исаев С. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2014. -640  бет. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 



 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы/пәннің/юниттің Тілдік қатынас негіздері 
Пән коды OJK -3312 

Пән типі ПД  

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 3-жыл 

Оқу семестры 5 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Қайырбаева Ж.Қ. -  филология магистрі, аға 

оқытушы 
Курс мақсаты: Тіл адамзаттың  ойлау, пайымдау процесімен бірлікте іс жүзіне аса отырып, тілдік 

қатынастың  негізі, басты құралы болып табылады. Осы қарым-қатынас құралы болып табылатын тілді 

ғалымдар әр қилы ерекшеліктеріне қарай жан-жақты зерттеп келеді.Тілдік қатынас пәнінің мақсаты -  

студенттердің тілдік қатынас (языковая коммуникация)  мәселесінің басты қағидаларымен, 

ережелерімен, заңдылықтарымен, ұстанымдарымен таныстыра келіп, оларға адам мен адам 

арасындағы, бір ұлт пен екінші ұлт арасындағы пікір алмасудың, сөйлесудің, сөйлеудің, түсінісудің 

негізгі бағыттары мен жолдарын меңгерту. 

Пререквизиті: «Тілдік қатынас негіздері» пәнін оқу үшін  бұл курсты меңгермес бұрын  студенттің 

қазіргі қазақ тілі туралы яғни тіл білімінің салалары және тіл мәдениеті, сөйлеу мәдениеті, мемлекеттік 

тілдің ахуалы туралы мағлұматтары болып, конспект, реферат, пікір жаза білу, сауатты жаза білу 

дағдысы болуы керек және өз ойын жеткізе білу, аннотациялай алу, сондай-ақ, әдебиеттермен жұмыс 

істей алу дағдысының болуы тест әдістерін білуі шарт. 

Курс мазмұны: Тілдік қатынас негіздері пәні. Тілдік қатынас, оның ережесі мен ерекшеліктері, құрамы, 

тұлғалары, ғылыми негіздері, сондай-ақ сөйлесім әрекеті және оның түрлері. Басқа ғылымдардың 

ішінде тілдік қатынастың алатын орны, оның басқа ғылымдармен байланысы. 

Тілді оқыту мен тілді үйретудің мәселелерінің ара қатысы. Олардың айырмашылықтары. Тілдік 

қатынас мәселесінің лексикалық және грамматикалық минимумдарды  меңгерумен тығыз 

байланыстылығы. 

Ұсынылатын әдебиет:  

1. Victoria Fromkin, Robert Rodman, Nina Hyams. Лингвистикаға кіріспе, Халықаралық басылым. – 

Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018 ж.  

2. Светлана Тер-Минасова. Тіл және мәдениетаралық байланыс. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 

қоғамдық қоры, 2018 ж. 

3. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. Алматы, 2014 

4. Джунисбеков А. Сингармонизм в казахском языке. Алма-Ата, 2015. 

5. Джунисбеков А. Просодика слова в казахском языке. Алма-Ата, 2015 

6. Аралбаев Ж.А. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. Алматы, 2016 

7. Сыздық Р. Қазақ тілінің анықтағышы. Астана, Елорда, 2015 

8. Қазақ грамматикасы. Фонетика, сөзжасам, морфология, синтаксис. Астана, 2015 

9. Оразбаева Ф.Ш. Тілдік қатынас. Алматы, 2015 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  



 

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы/пәннің/юниттің Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы 
Пән коды KKTS -3205 

Пән типі БД  

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 2-жыл 

Оқу семестры 4 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Әлімхан А.Ә. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 
Курс мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамын жеке пән ретінде оқыту арқылы қазақ тіліндегі 

туынды сөздердің жасалу жолдары және тәсілдерімен, олардың жасалу барысында орындалатын 

негізгі заңдылықтармен, түбір және қосымша морфема, жұрнақтар ұғымдарымен, түбірлес сөздердің 

мағыналық даму сипатымен, жеке сөз таптарының сөзжасамдық ерекшеліктерімен терең, жан-жақты 

таныстыру мақсат етіледі. 

Пререквизиті: «Қазіргі қазақ тілі: сөзжасам» пәнін оқу үшін студенттерге сөз тұлғасына байланысты 

түбір сөз, туынды сөз, біріккен сөз, қос сөз, қысқарған сөз, тіркесті сөз; сөз құрамына қарай дара сөз, 

күрделі сөз; сөз таптары туралы ұғымдармен таныс болу қажет. Сонымен қатар,  конспект жасау, 

реферат жаза білу және әдебиеттермен жұмыс істей алу дағдысының болуы, тестілеу әдістерін білуі 

шарт.  

Курс мазмұны: Қазақ тіліндегі сөзжасамдық тәсілдер, сөзжасамдық ұя, сөзжасамдық тізбек, әр сөз 

табының жасалу жолдары, сөзжасамдық сипаты. 

Ұсынылатын әдебиет: 
1. Байтұрсынұлы А. Энциклопедия. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017. -744 бет. 

2. Момынова Б. Қазақ тілінің морфологиясы. – Алматы: Арыс, 2014. – 242 бет. 

3. Сыздықова Г. Қазіргі қазақ тілі морфологиясы. – Алматы: Дәуір, 2014. -160бет. 

4. Қазақ тілінің грамматикалық анықтағышы. – Астана, 2015. – 308 бет. 

5. Момынова Б. Қазақтың тілші ғалымдары. – Алматы: Арыс, 2016. – 232 бет. 

7. Байтұрсынұлы А. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2014. -640  бет. 

8. Маманов Ы. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2015. -640  бет. 

9. Жұбанұлы Қ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2014. -640  бет. 

10. Исаев С. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2014. -640  бет. 

11. Садуақасұлы Ж. Жіктік жалғау парадигмасы: синтаксистік және семантикалық қызметтері. – Қызылорда, 

2015.  – 192 бет. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 



 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы  Қазақ тілінің морфемалары мен сөз таптарының жүйесі 
Пән коды SMR -2204 

Пән типі БД  

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 3- жыл 

Оқу семестры 4 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Айтмұқашова А. А. - ф.ғ.к., аға оқытушы 
Курс мақсаты: Бағдарламамыздың негізгі мақсаты етіп қазақ тілінің морфология саласына қатысты мәселелердің 

түгел қамтылуы, морфология объектілерін тіліміздің грамматикалық құрылысының табиғатына орай логикалық 

жүйесіне сай болуы көзделді. Лекцияда әр тарауға, әр тақырыпқа,әр категорияға қатысты мәселелер жөнінде 

айтылатын қағида, ережелер түсінікті, анық, жүйелі болуы көзделді. Тілдің грамматикалық сыр-сипаттарын 

теориялық жағынан жете меңгеретіндей, студенттердің өзіңдік ой қорытып, талдау жасай алатындай 

тақырыптардың жүйелі болуы бір-бірімен диалектикалық бірлікте қарастыру көзделді. Қазіргі қазақ тілі 

(морфология) пәні бойынша Практикалық сабақтардың мақсаты мен міндеттері еніп студенттердің лекциядан 

алған теориялық білімін тереңдетіп кеңейтуіне, оны іс жүзінде қолдануға дағдыландыру. Олардың берілген 

тақырып материалдарын тиянақты меңгеруіне жағдай жасау, қабілетін дамыту, сөзді морфологиялық құрамына 

қарай жан-жақты талдауға машықтандыру. 

Пререквизиті: “Қазіргі қазақ тілінің” морфология курсын меңгеру үшін Қазіргі қазақ тілінің фонетика, 

лексикология, сөзжасам салаларын жақсы игеру қажет. 

Курс мазмұны:«Қазіргі қазақ тілі» курсы жоғары оқу орындарынды әбден қалыптасқан, негізгі 

объектісі мен ішкі мазмұны біршама айқындалған ғылыми курс. Тіл білімінің қай саласы болмасын 

сөзге тікелей не жанама байланысты. Сөздің әртүрлі қарым-қатынасқа түсуіне байланысты ішкі және 

сыртқы көріністері болып табылытын тілдік элементтер тілдің грамматикалық құрылысын көрсетеді. 

Тілдің грамматикалық құрылысы тіл деңгейлерінің көлемі жағынан да, мазмұны жағынан да әрі 

күрделісі, әрі ауқымдысы, өткені тілдің қоғамдық құбылыс ретіндегі өзіндік ерекшеліктері, атқаратын 

қызметіндегі сан алуан жүктері, даму барысындағы диалектикалық заңдылықтары - бәрі де тілдің 

грамматикалық құрылысынан анықталады. 

Ұсынылатын әдебиет: 
1. Байтұрсынұлы А. Энциклопедия. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017. -744 бет. 

2. Момынова Б. Қазақ тілінің морфологиясы. – Алматы: Арыс, 2014. – 242 бет. 

3. Сыздықова Г. Қазіргі қазақ тілі морфологиясы. – Алматы: Дәуір, 2014. -160бет. 

4. Қазақ тілінің грамматикалық анықтағышы. – Астана, 2015. – 308 бет. 

5. Момынова Б. Қазақтың тілші ғалымдары. – Алматы: Арыс, 2016. – 232 бет. 

6. Байтұрсынұлы А. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2014. -640  бет. 

7. Маманов Ы. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2015. -640  бет. 

8. Жұбанұлы Қ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2014. -640  бет. 

9. Исаев С. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2014. -640  бет. 

10. Садуақасұлы Ж. Жіктік жалғау парадигмасы: синтаксистік және семантикалық қызметтері. – Қызылорда, 

2015.  – 192 бет. 

11.Айтбайұлы Ө. Тілғұмырлар. – Алматы: Абзал-Ай, 2014. – 400 бет. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 



 

Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы мен синтаксисі 
Пән коды SSKYa -4206 

Пән типі БД 

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 3-жыл 

Оқу семестры 5 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Еңсебаева К. К. -  ф.ғ.к., ШҚМУ доценті  
Курс мақсаты: Грамматиканың  өзекті саласы морфологиядан  сөз таптары мен сөз тұлғаларын, 

олардын  жасалу жолы мен амал- тәсілдерін  білуі керек. Тіл білімінің өзекті саласы  синтаксистен  сөз 

тіркесі синтаксисі, сөйлем синтаксисі, жай сөйлем мен  құрмалас сөйлем  синтаксисін жан-  жақты  

оқып –үйренуі керек .  

Пререквизиті:тіл біліміне кіріспе, нормативті қазақ тілі, қазақ тілінің морфологиясы, практикалық 

қазақ тілі.  

Курс мазмұны: Қ.қ.т. синтаксисі саласының  өзектілігі мол курс.  Мамандықтың  тапсырмалары жүйелі 

түрде беріледі. Оқытудың  мақсаты мен міндеттері арнайы қарастырылды. Курсты оқытуға  арналған 

жалпы талап деңгейі жоғары. Қазіргі қазақ тілінің  өзекті саласы – синтаксис. Бұл курста сөз тіркесі 

синтаксисінің, сөйлем синтаксиснің  нысандары қарастырылады. Сөздердің байланысу тәсілдері, 

түрлері, сөз тіркесі, оның түрлері жан-жақты зерделенеді. Сөйлем, сөйлем мүшесі, жай сөйлемнің 

құрамы мен түрлері сарланады. Құрмалас сөйлемнің ерекшелігі, салалас пен саюақтастың түрлері, 

аралас құрмаластың түрі мен ерекшеліктері кеңінен оқылады. Мұндай күрделі курстан студентттердің 

алар білімі мол .                  

Ұсынылатын әдебиет: 

1.Әміров. Р.Жай сөйлем синтаксисі.А. 2014. 

 2. Байтұрсынов.А. Тіл тағылымы. А., 2014., 

 3. Балақаев М., ҚордабаевТ., Қ.Қ. Синтаксис. А.,2015                                                

4. Қазіргі қазақ тілі ., А., 2014., 

5. Қазақ тілінің грамматикасы. Синтаксис. А., 2015. 

6. Қазақ грамматикасы. Астана . 2014.                                

 Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы  Қазақ халық ауыз әдебиеті 



 

Пәннің коды KUNT -1205 

Пәннің типі БД  

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 1-жыл 

Оқу семестры 1 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Келгембаева Б. Б. - ф.ғ.к., ШҚМУ доценті. 
Курс мақсаты: Фольклордың пайда болуы туралы пікірлер жайлы, фольклордың жанрлары мен 

түрлері жайында мағлұмат беру; - ауыз әдебиеті мұраларының көп қырлы табиғаты мен туу, таралу, 

сақталу ерекшеліктері, жанрлардың классификациясы, жанрлық түрлердің бөліну жолдары жайлы 

ұғым қалыптастыру. 

Пререквизиті:«Қазақ халық ауыз әдебиеті» пәнін оқу үшін студенттерге қазақ халық ауыз әдебиетінің 

үлгілері ертегілер, мақал- мәтелдер, аңыз-әңгімелер, эпостық жырлар, тұрмыс-салт жырлары, 

жұмбақтар, жаңылтпаштар мәтінімен таныс болу қажет. Сонымен қатар  конспект жасау, реферат жаза 

білу, аннотациялай алу және әдебиеттермен жұмыс істей алу дағдысының болуы, тестілеу әдістерін 

білуі шарт. 

 Пән мазмұны: Қазақ халық ауыз әдебиетінің пән ретіндегі болмыс-бітімі, фольклордың өзіндік 

табиғаты, қазақ фольклорының қалыптасу тарихы, фольклортану ғылымының даму жолы, 

фольклорлық жанрлар классификациясы, жекелеген жанрлардың өзіндік ерекшелігі, фольклор 

туындыларының нұсқалары мен версиялары т.б. мәселелер қарастырылады. 

Ұсынылатын әдебиет: 
1. Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз әдебиеті.-Алматы,2016. 

2. Қазақ әдебиетінің тарихы. Iт.1 кіт-Алматы,2015. 

3. Қоңыратбаев Ә. Қазақ фольклорының тарихы.-Алматы, 2014 

4. Бердібаев Р. Кәусар бұлақ. -Алматы, 2015. 

5. Бердібаев Р. Қазақ фольклорының поэтикасы. -Алматы, 2014. 

6. Қасқабасов С. Қазақтың халық прозасы.-Алматы, 2014. 

7. Марғұлан Ежелгі жыр, аңыздар.-Алматы, 2014. 

8. Қоңыратбаев Ә. Көне мәдениет жазбалары. - Алматы, 2015. 

9. Қазақ фольклористикасының тарихы. - Алматы, 2014. 

10. Тұрсынов Е. Қазақ ауыз әдебиетін жасаушылардың байырғы өкілдері.-Алматы, 2016. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Ежелгі дәуір әдебиеті 
Пән коды EDA -2201 

Пән типі БД  

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 2-жыл 

Оқу семестры 3 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Барбосынова Қ. Т. – аға оқытушы 



 

Курс мақсаты: Әдебиеттану ғылымының бір саласы ретінде ежелгі  дәуір әдебиетінің өзіндік мазмұны 

мен оны көрсететін пішіндердің даму заңдылықтары мен ерекшеліктерін түсіндіру үшін көне тарихты 

зерттеу, сондай-ақ бүкіл түркі халықтарына ортақ әдебиеттің көп ғасырлық түрлеріне, қыр-сырына 

үңілу, ежелгі түркі тілді әдебиет – бертін келе қазақ  халқының этникалық құрамына енген тайпалардың 

көне дәуірдегі әдебеті, олардың ежелгі ру-ұлыстармен бірге жасаған көркем сөз өнері ретінде қарауға 

үйрету.  

Пререквизиті: «Ежелгі дәуір әдебиеті» пәнін оқу үшін студенттерге қазақ халық ауыз әдебиеті 

үлгілерімен, әдебиеттануға кіріспе пәндерімен жақсы таныс болу қажет.  

Курс мазмұны: «Ежелгі дәуір әдебиеті» курсының дәрістік және іс-тәжірибелік (семинарлық) 

сабақтары  2-модульге бөлінген. 1- модульде 15-17 ғасырлардағы қазақ әдебиеті, яғни қазақтың өзіндік 

төл әдебиетінің қалыптасуы, ақын, жырау, жыршы ұғымдары, толғау жанрының ерекшеліктері, Асан 

қайғы, Қазтуған, Доспамбет, Шалкиіз, Жиембет, Марғасқа жыраулардың шығармашылықтары 

қарастырылады. Ал 2 – модульде 18-ғасырдағы қазақ әдебиетінің даму ерекшеліктері, Қожаберген, 

Ақтамберді, Тәтіқара, Үмбетей, Бұқар, Шал, Көтеш сынды ақын-жыраулардың әдеби мұрасы 

қарастырылады.  

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Келімбетов Н. Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі. Оқулық.А.2014. 

2. Келімбетов Н. Ежелгі дәуір әдебиеті. 1- кітап. Оқулық.А.2014. 

3. Ежелгі дәуір әдебиеті. 2- кітап. Хрестоматия. Құрастырған Қыраубаева А, А.2015. 

4. Келімбетов Н, Қанафин Ә. Түркі халықтары әдебиеті. Оқулық-хрестоматия. А.,2016. 

5. Ақынжанов М. Қазақтың тегі туралы. А., 2017  

6. Келімбетов Н. Ежелгі дәуір әдебиеті. Алматы, 2015 

7. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2016 

8. Қоңыратбаев Ә. Көне мәдениет жазбалары. Алматы, 2014 

9. Марғұлан Ә. Ежелгі жыр-аңыздар. Алматы, 2015 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет  
Пән коды LPKH -2202 

Пән типі БД  

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 2- жыл 

Оқу семестры 4 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Барбосынова Қ. Т. – аға оқытушы 
Курс мақсаты: Қазақ халқының тағдыр-талайы  мен төл әдебиетінің тарихын оқып-танудың, 

таразылаудың ерекше мәні бар. Осы реттен келгенде   курстың  мақсаты төмендегідей:    

-  қазақ тарихына, сөз өнерінің бастау-арналарына ден қою; 

- қазақ хандығы тұсындағы әлеуметтік-қоғамдық ахуалға, Керей, Жәнібек хандардың елдік мұраттар 

жолындағы іс-әрекеттеріне мән беру; 



 

- қазақ даласының ежелгі тарихына, руханият мәселелеріне назар   аудару; 

- қазақ атауына қатысты дерек көздерін жаңаша бажайлау; 

- қазақ хандығының туы тігілген жер – Қозыбасы атауын айқындау; 

- әз-Тәукенің «Жеті жарғысының» маңыз-мәніне үңілу; 

- ел тарихы мен тағдырына қатысты ақын-жыраулар  шығармашылығындағы дерек-   дәйектерді   

жаңаша қарастыру; 

- ақын-жыраулар дәстүрінің төркініне үңілу. 

Пререквизиті: «Хандық дәуір әдебиеті» пәнін оқу үшін студенттерге қазақ халық ауыз әдебиеті 

үлгілерімен, ежелгі дәуір әдебиетімен, әдебиеттануға кіріспе пәндерімен жақсы таныс болу қажет. 

Курс мазмұны: «Хандық дәуір әдебиеті» курсының дәрістік және іс-тәжірибелік (семинарлық) 

сабақтары  2-модульге бөлінген. 1- модульде 15-17 ғасырлардағы қазақ әдебиеті, яғни қазақтың өзіндік 

төл әдебиетінің қалыптасуы, ақын, жырау, жыршы ұғымдары, толғау жанрының ерекшеліктері, Асан 

қайғы, Қазтуған, Доспамбет, Шалкиіз, Жиембет, Марғасқа жыраулардың шығармашылықтары 

қарастырылады. Ал 2 – модульде 18-ғасырдағы қазақ әдебиетінің даму ерекшеліктері, Қожаберген, 

Ақтамберді, Тәтіқара, Үмбетей, Бұқар, Шал, Көтеш сынды ақын-жыраулардың әдеби мұрасы 

қарастырылады.  

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Келімбетов Н. Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі. Оқулық.А.2014. 

2. Келімбетов Н. Ежелгі дәуір әдебиеті. 1- кітап. Оқулық.А.2014. 

3. Ежелгі дәуір әдебиеті. 2- кітап. Хрестоматия. Құрастырған Қыраубаева А, А.2015. 

4. Келімбетов Н, Қанафин Ә. Түркі халықтары әдебиеті. Оқулық-хрестоматия. А.,2016. 

5. Ақынжанов М. Қазақтың тегі туралы. А., 2017  

6. Келімбетов Н. Ежелгі дәуір әдебиеті. Алматы, 2015 

7. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2016 

8. Қоңыратбаев Ә. Көне мәдениет жазбалары. Алматы, 2014 

9. Марғұлан Ә. Ежелгі жыр-аңыздар. Алматы, 2015 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті 
Пән коды LV -3205 

Пән типі БД  

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 3- жыл 

Оқу семестры 5 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Апышева Г.Ә. – аға оқытушы 

Курс мақсаты: 18-19 ғасырлар ақын-жырауларының шығармаларындағы дәстүр 

жалғастығы, шығармашылық табиғи байланыстар және 19 ғасырдағы қазақ әдебиеті 

дамуының мазмұнындағы реализм, романтизм көркемдік әдістерінің көріністерін танып 

білу. 



 

Пререквизиті: 19ғасыр әдебиеті  пәнін оқу үшін студенттерге қазақ халық ауыз әдебиеті үлгілерімен, 

ежелгі дәуір әдебиеті, хандық дәуір әдебиеті, әдебиеттануға кіріспе пәндерімен жақсы таныс болу 

қажет. 

Курс мазмұны: Бұл пән бойынша мынадай маңызды теориялық және практикалық мәселелер 

қарастырылады: 18-19 ғасырлар ақын- жырауларының шығармаларындағы дәстүр жалғастығы, 

шығармашылық табиғи байланыстар. 19 ғасырдағы қазақ әдебиеті дамуының мазмұнындағы реализм, 

романтизм көркемдік әдістерінің көріністері. Жаңа реалистік жазба әдебиет мазмұнындағы лирикалық, 

сатиралық өлең, плэма, проза / әңгіме, очерк, ғылыми- көсемсөздік мақала/ жанрларының, 

философиялық трактат, аудармалық және назиралық шығармалардың қалыптасуы, дамуы. 

Ұсынылатын әдебиет: 
 1. Б.Кенжебаев .Қазақ әдебиетінің тарихы.Оқулық.А.2016. 

2. Б. Кенжебаев.20 ғасыр басындағы әдебиет. Оқулық.А.2016. 

3. Жолдасбеков М.Асыл арналар.А.,2014. 

4. 20 ғасыр әдебиеті туралы зерттеу.А.,2014. 

5. Әуезов М.Әдебиет тарихы.А.,2015. 

6. Байтұрсынов А.Әдебиет танытқыш.Шығармалары.А.,2017 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Қазақ тілінің тарихи грамматикасы 
Пән коды KTTG -3311 

Пән типі ПД 

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 3-жыл 

Оқу семестрі  6 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Бияров Б.Н. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 
Курс мақсаты: «Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» пәні студенттердің жалпы түркітану және қазақ 

тілінің тарихы саласынан алған теориялық білімдерін  іс-тәжірбие жүзінде тереңдетіп, лекция 

курсында өтілген лингвистиканың ғылыми негіздері мен қосымша материалдарды пысықтау,  

жаттығулар орындау, нақтылы  тарихи жазба мұралар тілі мен туыстыс түркі тілдері деректеріне талдау 

жасау, тест сұрақтарына жауап беру арқылы бекітуді көздейді.Тарихи грамматиканың материалдарын 

меңгеру нәтижесінде ертеңгі жоғары білімді маманның санасында тарихи таным қалыптасады. Бүкіл 

мәдениет теңізінің негізгі қайнар бастауы саналатын тілдің тарихи даму жүйесі  мен желісін меңгереді. 

Ал мұның өзі болашақ тіл маманының білімімен бірге білігі мен парасатын, сезімі мен түйсігін де 

айқындауға көмектеседі. 
Пререквизиті: «Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» курсын меңгеру  үшін  көне түркі тілі және қазіргі қазақ 

тілінің  фонетика, лексикология, сөзжасам, морфология, синтаксис  салаларын игеру қажет. 

Курс мазмұны: Тарихи грамматиканың материалдарын меңгеру нәтижесінде ертеңгі жоғары білімді маманның 

санасында тарихи таным қалыптасады. Бүкіл мәдениет теңізінің негізгі қайнар бастауы саналатын тілдің тарихи 

даму жүйесі  мен желісін меңгереді. Ал мұның өзі болашақ тіл маманының білімімен бірге білігі мен парасатын, 

сезімі мен түйсігін де айқындауға көмектеседі. 



 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Байтұрсынұлы А. Энциклопедия. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017. -744 бет. 

2. Момынова Б. Қазақ тілінің морфологиясы. – Алматы: Арыс, 2014. – 242 бет. 

3. Сыздықова Г. Қазіргі қазақ тілі морфологиясы. – Алматы: Дәуір, 2014. -160бет. 

4. Қазақ тілінің грамматикалық анықтағышы. – Астана, 2015. – 308 бет. 

5. Момынова Б. Қазақтың тілші ғалымдары. – Алматы: Арыс, 2016. – 232 бет. 

6. Байтұрсынұлы А. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2014. -640  бет. 

7. Маманов Ы. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2015. -640  бет. 

8. Жұбанұлы Қ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2014. -640  бет. 

9. Исаев С. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2014. -640  бет. 

10. Садуақасұлы Ж. Жіктік жалғау парадигмасы: синтаксистік және семантикалық қызметтері. – 

Қызылорда, 2015.  – 192 бет. 

11.Айтбайұлы Ө. Тілғұмырлар. – Алматы: Абзал-Ай, 2014. – 400 бет. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Қазақ әдеби тілінің тарихы   
Пән коды KATT-1306 

Пән типі ПД 

Курс деңгейі/пәннің КB 

Жылдық оқу мөлшері 1-жыл 

Оқу семестры 2 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Әлімхан А.Ә. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 
Курс мақсаты:Қазақ әдеби тілінің тарихын жеке пән ретінде оқытуда көне түркілік жазба мұралар 

тілінен бастап, орта түркілік әдеби мұралар, қазақ ақын-жыраулары туындыларының тілдік сипатын 

ашып, халықтық, ұлттық деңгейдегі әдеби тіліміздің қалыптасуынан күні бүгінге дейінгі әдеби тілдің 

даму сипатымен, жеке мұралар тілінің өзіндік ерекшеліктерімен терең, жан-жақты таныстыру мақсат 

етіледі. 

Пререквизиті: «Қазақ әдеби тілінің тарихы» пәнін оқу үшін студенттер қазақ әдебиетінің тарихымен, 

халық ауыз әдебиеті нұсқаларымен, көне түркілік, орта түркілік әдеби мұралармен, жыраулар 

тоғауларымен, ХV – XX ғасырлардағы қазақ халқының әдеби мұраларымен таныс болу қажет. Қазіргі 

қазақ тілінің фонетика, лексикология, сөзжасам, грамматика салаларының негізгі заңдылықтарын 

меңгеруі керек. Сонымен қатар,  конспект жасау, реферат жаза білу және әдебиеттермен жұмыс істей 

алу дағдысының болуы, тестілеу әдістерін білуі шарт.  

 Курс мазмұны:«Қазақ әдеби тілінің тарихы» атты курс жоғары оқу орындарында тұрақты пән ретінде 

өткізіледі. Қазіргі қазақ әдеби тілі – жүйелі қалыпқа түскен, қоғамдық қызметі сан алуан, тұрақты 

нормалары, жүйелі жазу дәстүрі бар, жалпыхалықтық тілдің сұрыпталған түрі. Қазақ әдеби тілінің 

қалыптасу даму жолдары мен кезеңдері, әдеби тілдің даму үрдісінде әр дәуірдегі жазба әдебиетіміздің, 

ақын-жырау, жазушыларымыздың, бай ауыз әдебиетіміздің, сондай-ақ әр кезеңдегі түркі жазба әдеби 

тілінің рөлі, қазіргі әдеби тіліміздің нормалары, қазақ әдеби тілінің жалпыхалықтық сипаты сияқты 



 

мәселелерді қамтитын аталған курсты қазақ филологиясы студенттеріне оқыту арқылы олардың білім 

деңгейінің жоғарылай түсуіне ықпал етеміз. «Қазақ әдеби тілінің тарихы» пәні - тілдің даму тарихымен, 

тіл тарихының зерттелуімен тікелей байланысты аса қажетті пәндердің бірі. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Байтұрсынұлы А. Энциклопедия. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017. -744 бет. 

2. Момынова Б. Қазақ тілінің морфологиясы. – Алматы: Арыс, 2014. – 242 бет. 

3. Сыздықова Г. Қазіргі қазақ тілі морфологиясы. – Алматы: Дәуір, 2014. -160бет. 

4. Қазақ тілінің грамматикалық анықтағышы. – Астана, 2015. – 308 бет. 

5. Момынова Б. Қазақтың тілші ғалымдары. – Алматы: Арыс, 2016. – 232 бет. 

6. Байтұрсынұлы А. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2014. -640  бет. 

7. Маманов Ы. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2015. -640  бет. 

8. Жұбанұлы Қ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2014. -640  бет. 

9. Исаев С. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2014. -640  бет. 

10. Садуақасұлы Ж. Жіктік жалғау парадигмасы: синтаксистік және семантикалық қызметтері. – 

Қызылорда, 2015.  – 192 бет. 

11. Айтбайұлы Ө. Тілғұмырлар. – Алматы: Абзал-Ай, 2014. – 400 бет. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

 

Курс  атауы Жалпы тіл білімі   
Пән коды OYa - 4309 

Пән типі ПД 

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 4 жыл 

Оқу семестрі 7 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Оразалин С.К. -  ф.ғ.к., доцент   
Курс мақсаты: Жалпы тіл білімі пәнінің анықтамасы. Тіл білімінің теориялық және практикалық 

жақтары. Жалпы және жеке тіл білімінің зерттелу арақатынастарын айқындау. Жалпы тіл білімінің 

басқа ғылымдармен байланысын, тілді зерттеудегі озық әдіс - тәсілдерді меңгерту. Тіл дамуына өз 

әсерін тигізген ХІХ ғ. көптеген лингвистикалық ағымдар мен мектептердің көрнекті өнімдерін  атап, 

бағыт – бағдармен таныстыру. 

Пререквизиті: «Жалпы тіл білімі» пәнін оқу үшін  бұл курсты меңгермес бұрын  студенттің қазіргі 

қазақ тілі туралы яғни тіл білімінің барлық салалары туралы мағлұматтары болып, конспект, реферат, 

пікір жаза білу, сауатты жаза білу дағдысы болуы керек және өз ойын жеткізе білу, аннотациялай алу, 

сондай-ақ, әдебиеттермен жұмыс істей алу дағдысының болуы, тест әдістерін білуі шарт. Жалпы тіл 

білімі жеке пән ретінде ұсыныла отырып, студенттердің теориялық білімі мен тәжірибелік дағдысын 

тереңдетіп,  қалыптастырады.  

Курс мазмұны: Филолог – студенттердің жапы  лингвистикалық  дайындығын тереңдету, тіл 

теориясының өзекті мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, тіл білімі ғылымының қалыпттасу және 



 

дамуын, сонымен қатар лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгеру. Лингвистикалық ойлау 

қабілетін қалыптастыратын жалпы методологиялық сипаттағы күрделі мәселелерді түсінуге, яғни 

тілдің мәні, тілдің және тіл бөлшектерінің  семиологиялық  табиғаты, тілдің дамуы мен тілдің 

коммуникативтік қызметі, тіл- ойлау- ақиқат, тіл және қоғам,  тіл және басқа коммуникативтік 

құралдар және т.б. мәселелерге негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу, 

ғылыми идеяларға сын көзбен қарап дәлелдей алу және концепциялар мен теорияларды талдау. Тілді 

талдаудың негізгі әдістерімен танысып, оларды практика жүзінде қолдануға шыңдау. Тіл білімі 

тарихының даму және қалыптасу сатыларын, бағыттарын және концепцияларын түсіну.    

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Байтұрсынұлы А. Энциклопедия. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017. -744 бет. 

2. Момынова Б. Қазақ тілінің морфологиясы. – Алматы: Арыс, 2014. – 242 бет. 

3. Сыздықова Г. Қазіргі қазақ тілі морфологиясы. – Алматы: Дәуір, 2014. -160бет. 

4. Қазақ тілінің грамматикалық анықтағышы. – Астана, 2015. – 308 бет. 

5. Момынова Б. Қазақтың тілші ғалымдары. – Алматы: Арыс, 2016. – 232 бет. 

6. Байтұрсынұлы А. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2014. -640  бет. 

7. Маманов Ы. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2015. -640  бет. 

8. Жұбанұлы Қ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2014. -640  бет. 

9. Исаев С. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2014. -640  бет. 

10. Садуақасұлы Ж. Жіктік жалғау парадигмасы: синтаксистік және семантикалық қызметтері. – 

Қызылорда, 2015.  – 192 бет. 

11. Айтбайұлы Ө. Тілғұмырлар. – Алматы: Абзал-Ай, 2014. – 400 бет. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Қазақ тілінің синтаксисі мен стилистикасы 

Пән коды SiSSKYa -3311 
Пән типі ПД 

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 4-жыл 

Оқу семестры 7 семестр 

Кредит  саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Еңсебаева К.К. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 
Курс мақсаты: ойды қайткенде де дәл, айқын, әсерлі, көрікті көркем етіп айтуға тиісті жақтарын, 

соларға тән тілдік тәсілдерді үйрету.    

Пререквизиті: Бұл курсты меңгермес бұрын  студенттің   тіл білімінің салалары фонетика, лексика, 

морфология, синтаксис туралы мағлұматтары болып, конспект, реферат, пікір жаза білу, 

әдебиеттермен жұмыс істей алу дағдысы болуы керек, сондай-ақ, тест әдістерін білуі шарт. 

Курс мазмұны: Қазақ тілінің синтаксисі мен стилистикасы филология мамандықтарының жоғарғы 

курстарында оқытылатын теориялық. әрі практикалық пән. Синтаксис пен стилистиканың теориялық 

мәселелері, функционалды стиль түрлері және тіл білімі салаларының стилистикасы қамтылды.1-

модульде стилистиканың даму бағыттары мен зерттелуі, функционалды стильдің топтастырылуы, 



 

ауызекі стиль, ресми стиль, публицистикалық стиль  қамтылса,2-модульде ғылыми, көркем 

әдебиетстилі, лексикалық, граммматикалық стилистикасы және тіл мәдениетіне қатысы 

қарастырылады. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. С. Аманжолов – Вопросы диалектологии и истории Казахского языка. А. Санат: 2014ж..  

2. Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка –А. 2015. 

3. Ағманов Е. Қазақ тілінің тарихи синтаксисі.– А., 2014. 

4. Древне тюркский словарь. – Л., 2014. 

5. Жұбанов Х.Исследования по казахскому языку. – А., 2016. 

6. Историческое развитие лексики тюркских языков. –М. 2017.  

7. Балақаев М ., Жанпейісов Е.,ТомановМ.,  Манасбаев  Б. Қазақ тілінің стилистикасы. Алматы: 2014. 

8. Балақаев М.Қазақ әдеби тілі және нормалары. А.,2014. 

9. Балли Ш. Французская  стилистика . М .,  2015. 

10. Әлкебаева Д.А. Қазақ тілінің прагмастилистикасы. Алматы:  Зият-Пресс, 2017 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Әдебиет теориясы  
Пән коды TL -4216 

Пән типі БД 

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 4-жыл 

Оқу семестры 7 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Келгембаева Б.Б. –  ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 
Курс мақсаты: Сөз өнерінің өзіндік мазмұны мен оны көрсететін пішіндердің даму заңдылықтары мен 

ерекшеліктерін түсіндіру үшін көркем әдебиетті зерттеу, сондай-ақ өнертанушы ғылымдардың бірі 

ретінде көркем шығармашылық түрлеріне, қыр-сырына үңілу, көркем туындыны эстетикалық құбылыс 

ретінде қарауға үйрету. 

Пререквизиті: «Әдебиет теориясы» пәнін оқу үшін студенттерге қазақ халық ауыз әдебиетінің 

үлгілерімен, мектеп бағдарламасында берілетін әдеби-теориялық ұғымдармен таныс болу қажет. 

Сонымен қатар  конспект жасау, реферат жаза білу, аннотациялай алу және әдебиеттермен жұмыс істей 

алу дағдысының болуы, тестілеу әдістерін білуі шарт. 

Курс мазмұны: Бұл пән бойынша мынандай маңызды теориялық және практикалық мәселелер 

қарастырылады: әдебиет туралы ғылым және оның салалары; әдебиетттану ғылымының қосалқы 

салалары; әдебиеттің халықтығы, ұлттығы мен жалыпадамзаттық сипаттары; көркем шығарманың 

тақырыбы мен идеясы, сюжеті мен композициясы; көркем бейне оның жасалу жолдары; көркем 

туынды тілі, өлең құрылысы. әдеби процесс, әдебиеттің тектері мен түрлері, көркемдік әдіс, ағым, 

бағыттар. 

Ұсынылатын әдебиет: 
1. Қабдолов З. Сөз өнері. -Алматы, 2014. 



 

2. Абрамович Г. Введение в литературоведение.-М, 2015. 

3. Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. - Алматы, 2014. 

4. Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш. -Алматы, 2015. 

5. Ахметов К. Әдебиеттану әліппесі. –Алматы,2014. 

6. Әшімбаев С. Парасатқа құштарлық. Алматы, 2014. 

7. Белинский В.Г. Таңдамалы шығармалар. Алматы, 1-ші кітап, 1948; 2-ші кітап, 2014 

8. Бердібаев Р. Қазақ совет әдебиетінің қалыптасуы. Алматы, 2015. 

9. Дала уалаятының газеті. Құрастырушы Ү. Субханбердина. Үш томдық. Алматы, 2014. 

10. Кәкішев Т. Қазақ әдебиеті сынының тарихы. Алматы, 2014. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы 

белсенділік; в) үй жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа 

кешігіп келу, оқытушының рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды 

қолдану; в) тапсырманы уақытынан кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде 

сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны үшін, барлық конспект жұмыстары 

толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз босатқаны үшін 1 балл кемиді. 

 

Курс атауы Шетел әдебиетінің тарихы 
Пән коды ShAT -4307 

Пән типі ПД 

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 4-жыл 

Оқу семестры 7 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Барбосынова Қ.Т. –  аға оқытушы 
Курс мақсаты: студенттерді адамзат тарихымен, оның мәдениетімен, салт-дәстүрі, әдебиетімен 

таныстыру. Осылардың ең ұтымды жағы – ол әдебиет. Әр елдің әдебиетін оқыту барысында сол аталған 

халықтың тарихы, эстетикалық таным-талғамдарын, құндылықтарын байқап, әдебиеттің даму 

процестеріне назар аудару. Сонымен қатар шығармалардың қыр-сырына үңілу, көркем туындыларды 

эстетикалық ретінде қарауға үйрету. Ең нақты мақсат - әлем әдебиеттеріндегі байланыстардың көзін 

ашу. 

Пререквизиті: «Шетел әдебиетінің тарихы» пәнін студенттерге қазақ әдебиетімен сабақтастыра оқыту 

қажет. Шетел әдебиетінің тарихындағы әдеби ағымдардың пайда болу себептері, әдеби дәстүрлердің 

қалыптасуына назар аудара отырып, сонымен қатар конспект жасау, реферат жаза білу, аннотация 

жасау және әдебиеттермен жұмыс істей алу дағдысының болуы, тестілеу әдістерін білу қажет. 

Курс мазмұны: «Шетел әдебиетінің тарихы» курсының дәрістік және іс-тәжірибелік (семинарлық) 

сабақтары  2-модульге бөлінген. 1-модульде Антика әдебиеті, Ежелгі Греция мифтері мен аңыздары, 

Эсхил, Софокл, Эврипид – ұлы Грек трагиктері, Рим ақындары, Орта ғасырдың әдебиеті, Данте 

Алигьерн шығармашылығы, Ренессанс дәуірі, 14-16 ғғ. ағылшын әдебиеті, У.Шекспир – ұлы 

драматург,  Испан әдебиеті, М.Сервантес шығармашылығы, «Дон Кихот», ағартушылық дәуір, 

Джонотан Свифт шығармашылығы, Даниель Дефо шығармашылығы, Француз әдебиетіне шолу, 

Герман әдебиеті қарастырылады. Ал 2-модульде ХІХ ғ. әдебиетіндегі романтизм, ағылшын 

романтизмі, Д.Г.Байрон шығармашылығы, француз романтизмі, В.Гюго шығармашылығы, АҚШ 

романтизмі,  реализм, сыншыл реализм, француз әдебиетіндегі реализм, ағылшын әдебиетіндегі 

реализм, ХХ ғасыр әдебиеті, француз әдебиеті, А.Сент-Экзюпери шығармашылығы, Герман әдебиеті, 



 

ағылшын әдебиеті, АҚШ әдебиеті, Теодор Драйзер шығармашылығы,  Э.Хемунгуэй шығармашылығы,  

ХХ ғ. ІІ жартысындағы әдебиет қарастырылады.  

Ұсынылатын әдебиет: 

1.Тронский. Античная литература. – Москва. 2014. 

2. Е.В.Бертельс. История персидско-таджикской литературы. Москва, Наука, 2014. 

3. История литератур Средней Азии и Казахстана. Москва, Просвещение, 2014. 

4. Артамонов В.Д. История зарубежной литературы. Москва, 2014. 

 5. Ревякин Л.М. История русской литературы ХІХ века. Мосвка. 2015. 

6. Т.Р. Қордабаев – Жалпы тіл білімі. 2015 ж.. 

  7.Т.Р. Қордабаев – Түркология және қазақ тіл білімі. Алматы: 2014ж.. 

  8.С. Аманжолов – Вопросы диалектологии и истории Казахского языка. А. Санат: 2014 ж..  

 9. Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка –А. 2014. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Қазақ әдеби сынының тарихы  
Пән коды KAST -4314 

Пән типі ПД 

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері  4-жыл 

Оқу семестры 7 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Апышева Г.Ә. – аға оқытушы 

Курс мақсаты: XX ғасыр басындағы әдебиеттегі қайта өрлеу, жаңа жанрлар мен 

бағыттардың өнер сахнасына шығуы сынның да мазмұндық бағыттардың өнер сахнасына 

шығуы сынның мазмұндық жаңғыруына алғышарт болды. Қазіргі дәуірдегі әдеби сын өзінің 

жеке ғылым тармағы ретіндегі қызметімен, сыншыл пікірлердің жаңашылдығымен, 

сыншылдар қатарының толығуымен өзіндік даму сатысын үстемелеп келеді. Осы негізде сын 

тарихының оқытылуы жүйелі, бағдарлы, танымдық тұрғыда жүргізіледі. Пәннің мақсаты- 

қазақ әдебиетіне қатысты сыни ой-пікірлердің туу, қалыптасу, даму тарихынан хабардар ету. 

Ғалым сыншылардың еңбектерімен танысу. 
Пререквизиті: «Сын жанры» пәнін оқу үшін студенттерге Әдебиеттануға кіріспе, Халық ауыз әдебиеті, 

Қазақ әдебиетінің тарихы (әр кезеңдеріне сай), Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті, Абайтану, Әдебиет 

теориясы пәндерімен жақсы таныс болу қажет. 

Курс мазмұны: «Сын жанры»  курсының дәрістік және іс-тәжірибелік (семинарлық) сабақтары  2-

модульге бөлінген. 1- модульде: сын - әдебиеттану ғылымының бір саласы. Оның әдебиет тарихымен, 

әдебиет теориясымен байланысы және айырмашылықтары. Сынның эстетикаға, журналистикаға 

жақындығы. Әдеби сынның қоғамдық ой-пікірде алатын орны. Сыншылық өнер мен сыншының 

принциптілігі. Әдебиет классиктерінің сын туралы пікірлері. Сын тарихы. Қазақстандағы әдеби 

сынның тарихына арналған еңбектер қарастырылады. Қазақ әдебиетіндегі сыншылдық ойлардың 



 

негіздері. Халықтық эстетика. Шоқан Уәлихановтың, Ыбырай Алтынсариннің көркемдік танымы. 

Абайдың эстетикалық көзқарасы. Ал 2-модульде: ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында қазақ 

баспасөзінің тууы. Баспасөз беттеріндегі әдебиеттік материалдар. Олардың эстетикалық тәрбиедегі 

орны. «Айқап» журналы мен «Қазақ» газеті. Олардың беттерінде басылған алғашқы сын мақалалар 

(А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Ә.Бөкейханов, С.Торайғыров, С.Сейфуллин, т.б.) ХХ ғасырдың 20-шы 

жылдарында қазақ әдеби сынының дамуы. 30-шы жылдардағы көркем әдебиет ұйымдарын қайта құру 

шаралары. Жазушылар одағының құрылуы. СССР жазушыларының және Қазақстан жазушыларының 

бірінші съездері. Социалистік реализмнің шығармашылық әдіс есебінде қабылдануы. Оның 

ерекшеліктері мен қайшылықтары. Мәдени мұраға көзқарас. Абай шығармашылығы төңірегіндегі 

айтыс. Сәкен Сейфуллиннің мақалалары мен әдебиет тарихын жинау, зерттеу саласындағы еңбектері. 

Соғыстан кейінгі дәуірде қазақ әдебиеті сынының дамуы, өркендеуі. Партияның көркем әдебиет пен 

өнер жайлы қаулылары (1946-1948). Олардың әдебиет дамуына жасаған кері ықпалы.  50-90 жылдар 

аралығында әдебиет саласында жүргізілген ғылыми жұмыстарды сала-саламен шолу қарастырылады.  

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Байтұрсынұлы А. Алты томдық шығармалар жинағы. – Алматы: «Ел-шежіре», 2014. 1т. – 317б. 

2. Ісмақова А.Тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиеттану. – Алматы. 2014. 

3. Қазақтың 100 поэмасы / құраст. Ж.Аймұхамбет., А.Әлімұлы. Ғылыми түсініктерін жазған 

Ж.Аймұхамбет.  – Алматы: «Жазушы», 2015. – 376 бет.  

4. Тоқсамбаева А. Қазіргі қазақ әдебиеті (1960-2000 жж.): Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2015. – 160 

бет. 

5. Энтони Кенни. Батыс философиясының жаңа тарихы. 1- том. Антика философиясы. – Алматы: 

«Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018ж. – 400 бет. 

6. Энтони Кенни. Батыс философиясының жаңа тарихы. 2- том. Орта ғасыр философиясы. – Алматы: 

«Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018ж. – 408 бет. 

–Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі  
Пән коды MPKL -3318 

Пән типі ПД 

Курс деңгейі/пәннің ОК 

Жылдық оқу мөлшері  3 жыл 

Оқу семестры 5 семестр 

Кредит саны 2 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Сейпутанова А.К. - ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 
Курс мақсаты: Әдебиетті оқыту әдістемесінің алдына қояр мақсаты – әдебиетті өмірмен байланыстыра оқыту. 

Әдеби шығарманың тәрбиелік мәнін тиімді пайдалану, шәкірттерді өз беттерімен көркем шығарманы оқуға 

қызығушылығын қалыптастырып, өз тарапынанн ойланып-толғануға тәрбиелеу, таным әдісіне үйрету. 

Әдебиеттің адамтану, қоғамтанудағы қызметі – оқушының шығармашылық ойлау мен қабілетін жетілдіруге, 

ауызша және жазбаша көркем сөзді меңгеруіне, жазушының эстетикалық мұраттары мен талғамын дұрыс 

танып, ұғына білуіне бағытталады.  

Пререквизиті: «Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі» - ғылыми пән. Әдебиет пәнінің мектептік пәндер 

жүйесіндегі орны және ерекшеліктері бар. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі – университеттер мен 



 

педагогика институттарының филология факультеттерінде жалпы білім беретін орта мектептер үшін 

оқытушы даярлайтын, олардың тәжірибесі мен іскерлік дағдыларын қалыптастыратын пәндердің 

қатарына жатады. Әдебиетті оқыту әдістемесі қоғамдық-саяси ойдың философия, әдебиеттану, тіл 

білімі, эстетика, педагогика, психология т.б. ғылым салаларының дамуымен сабақтас. 

Курс мазмұны: Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі ғылыми пән. Әдебиет пәнінің мектептік пәндер 

жүйесіндегі орны және ерекшеліктері бар. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі – университеттер мен 

педагогика институттарының филология факультеттерінде жалпы білім беретін орта мектептер үшін 

оқытушы даярлайтын, олардың тәжірибесі мен іскерлік дағдыларын қалыптастыратын пәндердің 

қатарына жатады. Әдебиетті оқыту әдістемесі қоғамдық-саяси ойдың философия, әдебиеттану, тіл 

білімі, эстетика, педагогика, психология т.б. ғылым салаларының дамуымен сабақтас. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Жұматаева Е. Жоғары мектепте оқытудың біртұтас дидактикалық жүйесінің теориясы. –Алматы: 

Эпиграф, 2016. – 260 бет. 

2. Ыбырайымжанов Қ.Т. Ойын технологиясын бастауыш сыныптардың педагогикалық үдерісінде 

пайдалану. – Алматы: Эпиграф, 2016. -238 бет. 

3. Жұматаева Е. Жоғары мектеп дидактикасы. – Алматы, 2016. – 296 бет. 

4. Ыбырайымжанов Қ.Т. Қазақстандағы бастауыш білім берудің тарихы. - – Алматы: Эпиграф, 2016. -

328 бет. 

5. Байменова Б.С. ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ зиялыларының педагогикалық ой-пікірлері. – 

Алматы: Эпиграф, 2017. – 164 бет. 

6. Завалко Н.А. Современные педагогические технологии. – Алматы: Эпиграф, 2017. – 304 стр. 

7.  Бітібаева Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі. – А.: Рауан, 2014. 

8.  Көшімбаев А. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. – А., Мектеп, 2014. 

9. Туғанбай, А. Н.     Әдебиет оқулықтарының мәтіндері бойынша анықтамалық 5 - 7 сыныптар үшін. 

- Алматы: Атамұра, 2014. - 167 б. 

10..Жұмажанова Т. Әдебиетті оқыту әдістемесі. – А., 2015Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, 

практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Интонология негіздері 

Пән коды OI -3312 

Пән типі ПД  

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 3 жыл 

Оқу семестры 5 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні Қайырбаева Ж.Қ. - аға оқытушы 
Курс мақсаты: Интонологияның өзекті мәселелерімен, тілдегі диалектілік ерекшеліктердің таралу, 

қолданылу сипатымен және олардың бұрын-соңды зерттелу жайымен таныстыру. 

Пререквизиті: әдеби тіл, оның нормалары, жергілікті тіл ерекшеліктері, диалект, әдеби тілге 

жатпайтын лексикалық тұлғаларды ажырата білу. 

http://catalog.karlib.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%83%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9,%20%D0%90.%20%D0%9D.


 

Курс мазмұны: Курста «Интонология негіздерінің» тіл білімінде алатын орны, диалект, сөйленіс, 

наречие ұғымдары, жергілікті тіл ерекшеліктерінің түрлері жан-жақты қарастырылады. Курс соңында 

студенттер жергілікті тіл ерекшеліктерін дұрыс танып, оларды басқа бейәдеби топтардан ажырата 

білуге, әдеби баламасын тауып, тілдік талдау жасауға дағдылануы қажет. Барлық теориялық 

мәселелерді меңгеріп шығуы тиіс. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Ғ. Қалиев. Ш. Сарыбаев. Қазақ диалектологиясы. Алматы: Ғылым, 2014. 

2. Ш. Сарыбаев, О. Нақысбеков. Қазақ тілінің аймақтық лексикасы. Алматы: Ғылым, 2016. 

3. С. Аманжолов. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. Алматы, 2015. 

4. Т. Айдаров. Қазақ тілінің лексикалық ерекшеліктері. Алматы: Мектеп, 2014. 

5. Х. Кәрімов. Қазақ диалектологиясы. Алматы, 2014. 

6. Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мәселелері. Алматы, 2016. 

7. С. Омарбеков. Қазақтың ауызекі тіліндегі жергілікті ерекшеліктер. Алматы: Мектеп, 2014. 

8. Н. Жүнісов. Халық тілінің жергілікті ерекшеліктері. Алматы: Мектеп, 2015. 

9.  Ә. Нұрмағамбетов. Қазақ говорларының грамматикасы. Алматы, 2014. 

10. Ә.Нұрмағамбетов. Қазақ тілі говорларының батыс тобы. Алматы, 2015. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді. 

 

Курс атауы Абайтану тарихы 
Пән коды IA -3205 

Пән типі БД 

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 3-жыл 

Оқу семестры 6 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Картаева А.М. – ф.ғ.д., профессор 
Курс мақсаты: «Абайтану» курсы студенттердің осы курсты игеру барысында алған білімдерін одан 

ары қарай тереңдете түсуге, Абай өлеңдерінің, қарасөздерінің поэмаларының және көркем 

аудармаларының ішкі табиғатына талдай үңілу арқылы оларға ұлы ақын талантының көркемдік-

эстетикалық мәнін кең ауқымда игертуді мақсат етеді. Абайтану ғылымының туу, қалыптасу, даму 

тарихымен таныстыру. 

Пререквизиті: Абайтану» пәнін оқу үшін студенттерге ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті,  Шығыс 

әдебиеті, Әдебиеттануға кіріспе пәндерімен жақсы таныс болу қажет. 

Курс мазмұны: «Абайтану» курсының дәрістік және іс-тәжірибелік (семинарлық) сабақтары  2-

модульге бөлінген. 1-модульде Абайдың өмірі мен шығармашылығы, ақын өмір сүрген дәуір болмысы, 

ақын шығармашылығының нәр алған қайнар бұлақтары, Абайдың лирикасы мен қазақ поэзиясына 

енгізген жаңалығы  қарастырылады. Абайдың қарасөздері, поэмалары, аудармаларына талдау 

жасалады. Ал 2-модульде абайтану ғылымының тууы, қалыптасуы, дамуына көз жіберіледі, абайтану 

ғылымының 100 жылдық тарихы қарастырылады. 

Ұсынылатын әдебиет: 



 

1. Абай энциклопедиясы. – Алматы. Атамұра, 2014. -720 б. 

3. Абайдың өмірі мен творчествосы. Жинақ. -Алматы, 2014. 

4. Ахметов З. Абайдың ақындық әлемі. -Алматы:Ана тілі, 2015. - 272 б. 

5. Әуезов М. Абай Құнанбаев. Монографиялық зерттеу, мақалалар 20 томдық. - Алматы: Жазушы, 

2016. 

6. Әуезов М. Абайды білмек парыз ойлы жасқа. - Алматы: Санат, 2014. – 416 б. 

7. Әуезов М. Абайтану дәрістерінің дерек көздері.- Алматы: Санат, 2015. – 448 б. 

8. Әуезов М. Шығармаларының елу томдық жинағы. - Алматы, 2016- 2014. 

9. Мұхаметханов Қ.Абайдың ақын шәкірттері. – Алматы: Дәуір, 2015- 224 б. 

10. Мырзахметов М. Абайтану тарихы. - Алматы: Ана тілі, 2014.-132 б. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Мәтін лингвистикасы 

Пән коды  ML -3209 

Пән типі БД 

Курс деңгейі/пәннің КB 

Жылдық оқу мөлшері 3-жыл 

Оқу семестры 6 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні Әлімхан А.Ә. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 
Курс мақсаты: Когнитивті лингвистика тіл арқылы қоршаған ортаны, адамзат қасиеттерін, қоғамдық 

құбылыстар мен жаратылысты танып-білудің ғылыми-теориялық негіздерін қарастырады. Сондықтан 

когнитивті лингвистика тіл білімінің танымдық бағыттары мен аспектілерін әр түрлі қырынан ғылыми 

негіздейді және адамның таным процесіне қатысты білімін терңдетіп, тәжірибесін молайтады. 

Пререквизиті: Фонетика, лексика, морфология, синтаксис, сөзжасам, тіл мәдениеті және жалпы тіл 

білімі   

 Курс мазмұны: Когнитивтік лингвистика және тіл білімінің салалары. Лексиканың құрамы мен 

құрылысының  тілдік танымдағы орны мен мазмұны зор. Лексиканың ішкі құрылымы: ұғымдық, 

семантикалық, лексикалық өріс көрсеткіштерінен тұрады. Лексикалық мағына когнитивтік 

лингвистика ғылымының зерттеу нысаны. Сан ғасырлар бойы қалыптасып келе жатқан атаулардың 

тілдік бейнедегі көрінісін зерттеуде қазақ жалқы есімдерінің когнитивтік лингвистикада алар орны өте 

зор. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику, М.:Наука, 2014 

2. Оразалиева Э. Когнитивтік лингвистика: қалыптасуы мен дамуы/ Ғылыми монография.- 

Алматы:АН-Арыс, 2017.- 312 б. 

3. Манкеева Ж. Қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың танымдық негіздері.- Алматы: Жібек 

жолы, 2018.- 356 б. 

4. Оразалиева Э. Қазақ тіл біліміндегі когнитивті парадигма.- Алматы,2017. 



 

5. Саткенова Ж.Б. Когнитивтік лингвистика ғылымының зерттелуі // ҚазҰУ Хабаршысы. 

Филол.сериясы. № 4(94).2016. 201-204 бб. 

6. Саткенова Ж.Б. Кейіпкер тілінің когнитивтік аспектісі (Б.Соқпақбаев шығармалары 

бойынша) КДА Алматы,2015. 26 б.  

7. Тілеубердиев Б.М. Қазақ жалқы есімдерін зерттеуге арналған когнитивтік әдіс // ҚазҰУ 

Хабаршысы. Филол.сериясы. № 5 (87 ).2016. 44-45 бб. 

8. Манкеева Ж. Қазақ тілін зерттеудің когнитивтік негіздері, Тілтаным, 2015, № 4, 39-44 бб. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Түркі халықтарының әдебиеті 
Пән коды LTN-3217 

Пән типі БД 

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 3 жыл 

Оқу семестры 6 семестр 

Кредит саны 4 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні Барбосынова Қ. Т. – аға оқытушы 
Курс мақсаты: Түркі халықтары әдебиеті пәнінің негізгі мақсаты – түркі халықтарының әдебиеті мен 

мәдениетімен, түркі халықтарының ақын-жазушыларының өмір жолымен, шығармашылығымен 

студенттерді жете таныстыру. Түркі әдебиетінің жанрларын оқыта отырып, әдебиеттану ғылымындағы 

өзіндік ерекшеліктерін пайымдау, түркі әдебиетін қазақ әдебиетімен байланыстыра оқыту. 

Пререквизиті: «Түркі халықтары әдебиеті» пәнін оқу үшін студенттерге түркі әдебиетіндегі көркем 

туындыларды оқып-танысуы қажет. Әрі оларға әдеби-көркем талдау жасау үшін мектеп 

бағдарламасынан бастап берілетін әдеби-теориялық ұғымдарды жетік меңгеруі тиіс. Сонымен қатар 

конспект жасау, реферат жаза білу, аннотация жасау және қажетті әдебиеттермен жұмыс істей алу 

дағдысын қалыптастыруы, тестілеу әдістерін білуі шарт.  

Курс мазмұны: «Түркі халықтары әдебиеті» курсының дәрістік және іс-тәжірибелік (семинарлық) 

сабақтары  2-модульге бөлінген. 1-модульде түркі халықтары әдебиетінің даму тарихына шолу 

жасалып, түркі әдебиетінің негізгі жанрларына сипаттама беріледі. Түркі әдебиетінің көрнекті 

өкілдерінің өмірі мен шығармашылығы жайлы қарастырылады. Ал 2-модульде түркі әдебиетіндегі 

көркем туындыларға талдау жасалып, қазақ поэзиясымен сабақтастығына салыстырулар жүргізіледі. 

Әлем әдебиетінен алатын орнына ізденістер жүргізіледі.  

Ұсынылатын әдебиет: 
1. Антология азербайжанской поэзии в 3-х томах М. 2014. 

2. Физули  А. Жазушы, 2014. 

5. Алиев Х. Современный азербайжанский роман. Баку, 2015 

6. История башкирской советской литературы Очерки Уфа, 2014. 

7. Қарақалпақ жырлары. А: 2011. Амудария әуендері (жинақ) А. 2016 

8. Ғабдуллин Н. Тілі бір жыры бір. Кітапта: Уақыт сыры А. 2014 

9. Манас. Қырғыз халқының батырлық дастаны 1,2,3,4, кітап А, 2015 

10. Адамзаттың Манасы А. «Рауан» 2014 



 

11. Әуезов М. Уақыт және әдебиеті А. 2015 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы  Қазіргі әдеби процесс (1920-2000 жж.) 

Пән коды SL-3218 

Пән типі БД 

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 3- жыл 

Оқу семестры 6 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Картаева А.М. – ф.ғ.д., профессор 
Курс мақсаты: Бұл курс студенттерге қазіргі әдебиеттің сипатын, қазақ әдеби сыны тарихын, сыни ой-пікірдің 

шығу, даму, қалыптасу кезеңдерін жан-жақты оқытып, үйретуді мақсат етеді. Сондай-ақ, сынның  эстетикалық 

мұраты, оның әдебиеттану ғылымымен байланысын көрсете отырып, қазақ әдеби сынындағы жанрлар жүйесін 

нақты оқытуды қарастырады. Баспадағы сын мәселесін және әдебиеттану ғылымындағы қазіргі әдеби үрдісті 

қарастырады. 

Пререквизиті: Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ әдебиетінің тарихы. 

Курс мазмұны: Сабақ барысында төмендегідей теориялық мәселелер қарастырылады: Баспасөз және 

қазіргі әдеби үрдіс. Романтизм туралы түсінік. Реализм туралы түсінік. Натурализм туралы түсінік. 

Модернизм туралы түсінік. Символизм туралы түсінік. Сентиментализм туралы түсінік. Футуризм 

туралы түсінік. Социалистік реализм туралы түсінік. Сыншыл реализм туралы түсінік. Халықтық 

эстетика - әдеби сынның бастауы. Ежелгі дәуір даналықтарындағы сыншылдық сарындар. Қазақтың 

ұлы ағартушыларының сыни ойлары (Шоқан, Ыбырай, Абайдың сыни ойлары). Қазақтың алғашқы 

басылымдарының әдебиет сынын қалыптастырудағы ролі. Модернизм туралы түсінік. Постмодернизм 

туралы түсінік. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Қабдолов З. Сөз өнері. -Алматы, 2014. 

2. Абрамович Г. Введение в литературоведение.-М, 2014. 

3. Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. - Алматы, 2014. 

4. Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш. -Алматы, 2016. 

5. Ахметов К. Әдебиеттану әліппесі. –Алматы,2015. 

6. Әшімбаев С. Парасатқа құштарлық. Алматы, 2014. 

7. Белинский В.Г. Таңдамалы шығармалар. Алматы, 1-ші кітап, 1948; 2-ші кітап, 2014 

8. Бердібаев Р. Қазақ совет әдебиетінің қалыптасуы. Алматы, 2016. 

9. Дала уалаятының газеті. Құрастырушы Ү. Субханбердина. Үш томдық. Алматы, 2015. 

10. Кәкішев Т. Қазақ әдебиеті сынының тарихы. Алматы, 2014. 

11.Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау.-Алматы, 2014 

12. Жанпейісов Е. Қазақ прозасының тілі.-Алматы, 2016 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  



 

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Тіл мәдениеті 
Пән коды KR -3208 

Пән типі ПД 

Курс деңгейі/пәннің  КВ 

Жылдық оқу мөлшері 4-жыл 

Оқу семестры 7 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Әлімхан А.Ә. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 
Курс мақсаты: Тіліміздің бағзы заманнан бері қалыптасқан сөйлеу нормасынан мағлұмат беру, одан 

ауытқулардың сырын ашып, емле ережелеріндегі өзгерістер мен толықтырулармен таныстырып, қазақ 

тілінің дәрежесін көтеріп, студенттердің тіл мәдениетін қалыптастыру. 

Пререквизиті: Бұл курсты меңгермес бұрын  студенттің қазіргі қазақ тілі туралы яғни тіл білімінің 

салалары фонетика, лексика, морфология, синтаксис туралы мағлұматтары болып, конспект, реферат, 

пікір жаза білу, сауатты жаза білу дағдысы болуы керек және өз ойын жеткізе білу керек, сондай-ақ, 

тест әдістерін білуі шарт. 

Курс мазмұны: Сабақ барысында төмендегідей теориялық мәселелер қарастырылады:   Мәдениет, тіл 

мәдениеті ұғымдарына түсінік. Әдеби тілдің сипаты. Әдеби тілдің қалыптасу жолдары мен өмір сүру 

формалары. Қазақ әдеби тілінің қалыптасу, даму тарихы. Әдеби тілдің нормалары. Ауызша сөйлеу 

мәдениеті.Сөз қолдану мәдениеті. Тіл мәдениетінің негізгі салалары. Тіл тазалығы. Сөз әсерлілігі. Сөз 

дәлдігі.Сөз байлығы. Сөз әдебі. Сөз талғамы. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1 Балақаев М. Қазақ тіл мәдениетінің мәселелері . А., 2014 . 

2 Балақаев М . Қазақ әдеби тілінің  және оның нормалары . А., 2015. 

3 Балақаев М. Серғалиев М. Қазақ тілінің мәдениеті. А.,2016 

4 Маманов Ы . Тіл мәдениеті . А., 2014. 

5 Қазақ әдеби тілінің ауызша түрі .А.,2016. 

6.  Дүйсебаева М . Қазақ әдеби тілі орфоэпиясының кейбір мәселелері. А.,2015 

7.  Уәлиев Н . Сөз мәдениеті . А., 2015. 

8. Исаев С. Қазақ әдеби тілінің қалыптасып , даму кезеңдері . А.,2016. 

9. Ниеталиева К. Қазақ тілінің орфоэпиялық сөздігі .А.,2014 

10. Тіл мәдениеті және баспасөз. А., 2014. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 



 

Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 
Курс атауы/пәннің/юниттің Аударма  теориясы мен практикасы 

Пән коды TiPP -4307 

Пән типі ПД 

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 4-жыл 

Оқу семестры 7семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Ахметжанова Ф.Р. – ф.ғ.к., ШҚМУ 

профессоры 
Курс мақсаты: Болашақ мамандарға қазақ және орыс тілдерінің фонетика, лексика, морфология, 

синтаксис салаларының ұқсастықтары мен айырмашылықтары жөнінде толық теориялық білім беру. 

Студенттерді қазақ және орыс тілдеріндегі фонетика, морфология, синткакиси, лексика бірліктерін 

салыстыру дағдыларын қалыптастыру, алған теориялық білімдерін практикалық дәрежеде пысықтап, 

бекіту. Болашақ мамандардың салыстырмалы грамматикаға қатысты ғылыми еңбектерді ғылыми-

теориялық тұрғыдан зерттеу әрі саралай алу қабілеттерін дамыту, студенттердің негізгі мамандықтары 

бойынша дипломдық жұмыстарын жазуға алғышарттар жасау. 

Пререквизиті: Студенттер бұл пәнді игеру барысында салыстырмалы грамматкианың қазіргі 

жағдайын, қазақ және орыс тілдерінің фонетика, лексикология, сөзжасам, морфология, синтаксис 

салаларының ұқсастықтары мен айырмашылықтарын, қазақ және орыс тілдеріндегі сөз таптарының 

сөзжасамдық өзгешеліктерін оқып-біледі.  

Курс мазмұны: «Салыстырмалы грамматика» - қазіргі қазақ тілінің фонетика, лексикология, сөзжасам, 

морфология, синтаксис салаларымен тікелей байланыста қарастырылыпы жүргізіледі. Бұл пәнді 

оқытуда қазақ және орыс тілдерінің фонетика, лексикология, сөзжасам, морфология, синтаксис 

мәселелерін салыстыра зерттеу, аталған салалар бойынша студенттерді теориялық біліммен 

қаруландыру, тіл категориялары жөніндегі зерттеулерге сүйене отырып, ғылыми-теориялық тұрғыдан 

шолу жасау, сондай-ақ екі тілдің грамматикалық жүйесінің ұқсастықтары мен айырмашылықтары 

мәселелері қарастырылады.  

Ұсынылатын әдебиет: 
1. Т.Р. Қордабаев – Жалпы тіл білімі. 2014ж.. 

2. Т.Р. Қордабаев – Түркология және қазақ тіл білімі. Алматы:2018ж.. 

3. Бейсенбаева К.А. Сопоставительная грамматика русского и казахского языков. – Алматы: Ана тілі, 2014. 

4. Демесинова Н.Х. Сопоставительная грамматика русского и казахского языков. – Алма-Ата, 2016. 

5. Исаев С., Нуркина Г. Сопоставительная типология русского и казахского языков. Учебное пособие. – 

Алматы;Санат, 2016. 

6. Туркбенбаев Н. Сравнительная фонетика современного русского и казахского языков. – Алма-Ата, 2014. 

7. Ахметжанова Ф.Р. Функционально-семантические поля русского и казахского языков. – Алма-Ата, 2017. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 



 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы  
Пән коды SIGTYa -4308 

Пән типі ПД  

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері  4-жыл 

Оқу семестры 7 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Бияров Б.Н. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 
Курс мақсаты: жалпы түркітану және қазақ тілінің тарихы саласынан алған теориялық білімдерін  іс-

тәжірбие жүзінде тереңдетіп, лекция курсында өтілген лингвистиканың ғылыми негіздері мен 

қосымша материалдарды пысықтау,  жаттығулар орындау, нақтылы  тарихи жазба мұралар тілі мен 

туыстыс түркі тілдері деректеріне талдау жасау, тест сұрақтарына жауап беру арқылы бекітуді 

көздейді.Тарихи грамматиканың материалдарын меңгеру нәтижесінде ертеңгі жоғары білімді 

маманның санасында тарихи таным қалыптасады. Бүкіл мәдениет теңізінің негізгі қайнар бастауы 

саналатын тілдің тарихи даму жүйесі  мен желісін меңгереді. Ал мұның өзі болашақ тіл маманының 

білімімен бірге білігі мен парасатын, сезімі мен түйсігін де айқындауға көмектеседі. 

Пререквизиті: «Түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы» курсын меңгеру  үшін  көне 

түркі тілі және қазіргі қазақ тілінің  фонетика, лексикология, сөзжасам, морфология, синтаксис  

салаларын игеру қажет. 

Курс мазмұны: Түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы материалдарын меңгеру 

нәтижесінде ертеңгі жоғары білімді маманның санасында тарихи таным қалыптасады. Бүкіл мәдениет 

теңізінің негізгі қайнар бастауы саналатын тілдің тарихи даму жүйесі  мен желісін меңгереді. Ал мұның 

өзі болашақ тіл маманының білімімен бірге білігі мен парасатын, сезімі мен түйсігін де айқындауға 

көмектеседі. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Ағманов Е.  Қазақ тілінің тарихи синтаксисі.–А, 2014. 

2. Айдаров Ғ.  Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі.А, 2015. 

3. Айдаров Ғ., Құрысжанов А., Томанов М.  Орхон-Енисей және көне ұйғыр жазба ескерткіштерінің 

тілі.– А, 2014. 

4. Айдаров Ғ., Құрысжанов А., Томанов М.  Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі.– А, 2016. 

5. Аманжолов С.  Вопросы диалектологии и истории казахского языка.-А, 2014. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Көркем мәтінге филологиялық  талдау   
Пән коды FAT -4313 



 

Пән типі ПД 

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 4-жыл 

Оқу семестры 7 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Барбосынова Қ. Т– аға оқытушы 
Курс мақсаты: Көркем мәтінге лингвистикалық талдау пәнінің мақсаты – көркем мәтінде қолданылған тілдік 

құралдардың мәнін ашып түсіндіру, сол арқылы түпкі нәтижеге мәтіннің (көркем туындының) көркем бейнелі 

болмысын түсінуге қол жеткізу.  

Пререквизиті: «Көркем мәтінге лингвистикалық талдау» пәнін оқу үшін студенттерге қазақ әдебиетінің 

алдыңғы кезеңдерімен, яғни, ежелгі дәуір әдебиеті, хандық дәуір әдебиеті, жыраулар әдебиеті, ХІХ ғаыр 

әдебиеті, ХХ ғасыр басындағы әдебиет және қазақ халық ауыз әдебиеті, әдебиеттануға кіріспе, қазіргі қазақ 

тілінің барлық саласын (фонетика, лексика, морфология, синтаксис) пәндерімен жақсы таныс болу қажет. 

 Курс мазмұны: Сабақ барысында төмендегідей теориялық мәселелер қарастырылады: Мәтіннің зерттелуі, 

ерекшеліктері және дискурс.Мәтіндік деңгей және мәдениет. Көркем шығарма тілін талдаудың негізгі 

аспектілері мен бағыт-бағдарлары. Стильдік құралдар мен олардың қызметін анықтау. Көркем мәтінді 

лингвостилистикалық талдау .Мәтіндегі көркемдегіш құралдар  Мәтіннің лексикалық құрамына талдау. 

Мәтіннің фонетикалық ерекшелігін, оның мәтінді мәнерлеп оқуға қатыстылығына қарай талдау. Мәтіндегі 

сөздерді сөзжасамдық сипатына қарай талдау. Мәтіндерді сөз таптарының жұмсалу ерекшелігіне қарай талдау. 

Мәтінді сөз тіркесінің стильдік мәніне қарай талдау. Мәтіндегі сөйлемдерді мағынасы мен айтылу 

интонациясына қарай талдау. 

Ұсынылатын әдебиет: 
1. Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау.-Алматы, 2014 

2. Ахметов З. Өлең сөздің теориясы.- Алматы, 2014 

3. Васильева А.Н. Пособие для чтение со стилистическом комментарием, 2014 

4. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследовагия.-Москва, 2015 

5. Горшков А.И. Вопросы лингвистического анализа текста // Русская речь.-Москва, 2016 

6. Жанпейісов Е. Қазақ прозасының тілі.-Алматы, 2014 

7. Жанпейісов Е. Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясының тілі.-Алматы, 2015 

8. Жұбанов Е. Эпос тілінің өрнектері.-Алматы, 2014 

9. Интерпретация художественного текста в языковом вузе. Сборник, Л., 2016 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

 Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Мәнерлеп оқу және шешендік өнер 
Пән коды OIiVCH -4314 

Пән типі ПД 

Курс деңгейі/пәннің  КВ 

Жылдық оқу мөлшері 4-жыл 

Оқу семестры 7 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Сейпутанова А.К. -  ф.ғ.к. 



 

Курс мақсаты: Қазақ әдебиеті тарихы аясында шешендік өнер табиғаты мен шешендік сөздердің 

поэтикасы туралы, мәнерлеп оқу техникасы жөнінде тыңғылықты білім беру. Соның шеңберінде 

студенттердің болашақ филолог-маман ретіндегі сөйлеу машығын, ой қисынын қалыптастыру, ой 

ұстарту, тіл ұстарту міндетін шешу. 

Пререквизиті: «Шешендік өнер және мәнерлеп оқу» пәнін оқу үшін студенттер қазақ шешендік сөз 

үлгілерімен, әдебиеттануға кіріспе, әдебиет теориясы, қазақ әдебиеті тарихы, философия, логика, 

стилистика пәндерімен жақсы таныс болуы қажет. 

Курс мазмұны: Оқу әрекетінің нәтижеге бағытталуы көрсетілген міндеттерге шешудің 

көптеген факторларына байланысты. Ең алдымен, ол студенттің  жеке мінездемесіне, олардың біліміне, 

өзара және оқытушымен қарым-қатынасына байланысты. Бұл қатынастар оқу және сөйлеу 

барысындағы қиыншылықтарды жеңу үшін, ойлануға жұмсалатын күшті біріктіру үшін әрбір 

оқушыдан біріккен ақыл-ой еңбегі әрекетіне қатысуды талап етеді.  

Ұсынылатын әдебиет: 
1. Қоңыратбаев Ә. Қазақ фольклорының тарихы. - Алматы: Ана тілі, 2014. 

2. Байтұрсынов А. Әдебиеттанытқыш // Ақ жол. - Алматы: Жалын, 2014. 

3. Досмұхамедов X. Қазақ халық әдебиеті //Аламан. - Алматы, 2014. 

4. Әуезов М. Әдебиет тарихы. - Алматы, 2016. 

5. Садырбаев С. Халық әдебиетінің тарихи негіздері. - Алматы: Қазақ университеті, 2015 

6. Ахметов 3. Шаңбаев Т. Әдебиеттану терминдер сөздігі. - Алматы: Ана тілі, 2013. 

7. Ғабдуллин М. Қазақ халық ауыз әдебиеті. - Алматы: Қазақстан , 2014. 

8. Апресян Г.З. Ораторское искусство. - Москва: Московский университет , 2014. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 

Курс атауы Қазақ тілі мен  әдебиетін оқытудағы қазіргі білім беру технологиялары  

Пән коды SOTBPK-3218 

Пән типі БД 

Курс деңгейі/пәннің КВ 

Жылдық оқу мөлшері 3-жыл 

Оқу семестры 6 семестр 

Кредит саны 4 кредит 

Дәріскер/ профессордың тегі, аты-жөні: Сейпутанова А.К. -  ф.ғ.к. 

Курс мақсаты: Қазіргі білім беру технологиялары ғылымның бір саласы ретінде 

педагогика ғылымының құрамына енеді. Оқытудың жаңа технологиялары - тарихи 

жағынан дамыған, жетілген, теориялық негізі қалыптасқан, белгілі бір ғылыми жүйеге 

келген ғылым.  
Пререквизиті: Қазақ тілін оқыту әдістемесі және педагогика, психология пәндері мықты теориялық 

білімдері болуы қажет. 

Курс мазмұны: Қазіргі білім беру технологиялары – тиімді әдіс-тәсілдер мен амалдарды, 

оқушыға білім берудің, оны меңгертудің жолдарын үйрететін ғылым. Мұғалім теориялық 

білім беру арқылы оқушының өзін қоршаған ортаға көзқарасын қалыптастырады, Отанына 



 

шын берілген нағыз патриот, азамат етіп тәрбиелейді. Ондай дағды мен білім, тәрбие беру 

жаңа технологиялар арқылы оқыту кезінде іске аспақ. Сонымен бірге технология мұғалімді 

педагогиканың қыр-сырымен жете таныстырып қана қоймайды, пәнді тиімді оқыта отырып, 

өзінің мамандығын құрметтеуге тәрбиелейді. Яғни, ғылыми дәлелденген, мектеп 

тәжірибесінен сыналған ең тиімді оқытудың әдістері мен тәсілдерін оқыту барысында 

пайдалануға мүмкіншілік жасайды. Сайып келгенде, технология мұғалімнің творчестволық 

тұрғыдан жұмыс істеуіне бағыт берумен бірге, сабақ берудің тиімді әдіс-тәсілдерін меңгеруге 

көмектеседі. Оқытудың жоғары әсерлі технологияларын енгізу арқылы оқу материалын 

меңгерту нәтижесін арттырып қана қоймай, тіл үйренушінің тұлғалық дамуын да қамтамасыз 

етуге болады. Отандық және шетелдік ғылыми әдебиеттерге талдау жасай келе, педагогикалық 

технология мәселесі ХХ ғасырда көптеген дискуссиялар мен ғылыми тартыстар тудырғанын 

байқауға болады. Ұлы ғалымдардың оқу үдерісін технологизациялау мәселесіне тоқталмай 

өткені кемде-кем. Қазіргі кезде «педагогикалық технология» ұғымы  педагогикалық 

лексиконға мықтап еніп, оқыту теориясына кеңінен тарады. Білім беру саласында ақпараттық-

коммуникациялық, интерактивті технологияларды қолдану оны жаңаша технологиялық 

сатыға көтеруге мүмкіндік тудырып отыр.   
Ұсынылатын әдебиет: 

1. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологии. Т.1. – М.: НИИ школьных технологии, 

2016. – 816с. 

2. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. М., 2014.  

3. Жанпейісова М.М. Модульдік оқыту технологиясы оқушының дамыту құралы ретінде. – Алматы: 

Мектеп, 2014. - 130 б 

4. Құрманова Н.Ж. Қазақ тілін дамыта оқыту технологиясы. – Астана. 2017.  

5. Нұржан Ж. Қазақ тілін оқыту технологиясы / Ж.Нұржан. – Алматы: «Ғылым», 2015. – 146 б.  

6. Бабанский Ю.К.  Оптимизация процесса обучения.  Общедидактический аспект. М., 2017 г. 

7. Гузеев В. В. Образовательная технология: от приема до философии. М., 2014.  

8. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. М., 2014.  

9. Кашлев С.С. Современные технологии педагогического процесса. Мн.: “Университетское”, 2016.  

10. Кларин  М.В.  Педагогическая технология  в  учебном  процессе (Анализ зарубежного опыта). - М., 

2013г. 

11. Лернер И.Я.  Проблемное обучение  М., 2014г. 

Оқыту әдістері: ауызекі, көрнекілік, практикалық. 

Әдістер/бағалау формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақша. 

Мамандықты(сатылар) оқыту үшін жағдайлар (талаптар)  

Оқыту әдісі / интерактивті оқыту әдісі (кейс әдісі, жобалау әдісі, зерттеу әдісі, рольдік ойындар) 

Бағалау әдісі/формасы 

Пән бойынша емтихандық баға 100 %-ды құрайды. 

Семестр бойы  2 рубеждік бақылау жүргізіледі. Әр рубеждік бақылау баллдарының 

саны барлық жұмыс бағасының арифметикалық ортасымен есептеледі. Студенттің кез келген 

жұмысына қойылатын ең жоғарғы баға 100%. 
Мамандық бойынша оқуға қойылатын талаптар: 

Қажетті ережелер: а) міндетті түрде сабаққа қатысу; б) практикалық сабақтардағы белсенділік; в) үй 

жұмысын орындап, сабаққа дайындалу. Рұқсат етілмейді:  а) сабаққа кешігіп келу, оқытушының 

рұқсатынсыз кетіп қалу; б) сабақ барысында ұялы телефонды қолдану; в) тапсырманы уақытынан 

кешіктіріп тапсыру және т.с.с. Баға қою кезінде сабақтан қалмағаны үшін, сабаққа белсенді қатысқаны 

үшін, барлық конспект жұмыстары толық болғаны үшін  1 балл қосылады, ал сабақты себепсіз 

босатқаны үшін 1 балл кемиді.  

 
 

 

 


