
 



 



1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ 

1.1. Біліктілік пен лауазымдардың тізімі 

6D011700 - «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша 

докторантураны бітіруші түлектерге «философия докторы (PhD)» академиялық дәрежесі 

тағайындалады.  

 

Білім берудің мақсаты:  

6D011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты:  

- «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасын жүзеге асырудың мақсаты – 

6D011700 - «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша әмбебап, кәсіби 

құзыреттіліктерге ие, білім беру кеңістігінде құзыретті, бәсекеге қабілетті, жоғары білімді 

мамандар даярлау;  

- докторанттарға қазіргі заманғы филологиялық үдерістер мен құбылыстарды 

талдаудың ғылыми-зерттеу және тәжірибелік әдістерін меңгерту, және таңдаулы білім 

саласы бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу және ұйымдастыруға дағдыландыру; 

-  ЖОО педагогикасы және ЖОО-да оқыту тәжірибесі саласындағы қажетті 

білім минимумын беру; 

- дүниетаным және ғылыми ойлауы аясында жалпыадамзаттық және әлеуметтік-

тұлғалық құндылықтарын қалыптастыру. 

 

Білім берудің негізгі міндеттері:  

- әлем сипатын толық қабылдауды қамтамасыз ететін мәнді білім беру;  

- әлемдік дамуда түлектердің кәсіптік мобильділігін қамтамасыз ету;   

- жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды Қазақстан Республикасы 

қызмет көрсету  нарығының талаптарына сай кәсіби элитаны дайындау;  

- жалпы және кәсіптік мәдениет деңгейі жоғары мамандар дайындау;  

- таңдаулы білім саласы бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу және ұйымдастыруға 

дағдыландыру.  

 

Кәсіби қызметінің аясы: 

6D011700 – «Қазақ тілі және әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша 

философия докторының (PhD) кәсіби қызмет аясы:  

− инновациялық психологиялық-педагогикалық әдіс-тәсілдер мен құралдарды 

қолдана отырып, білім алушыларды оқыту және тәрбиелеу жұмыстарын ұйымдастыру;  

− жоғары оқу орнының білім беру үдерісі шеңберінде докторанттардың зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыру;  

− оқу үдерісінде білім берумен қатар докторанттарға зерттеу жұмыстарын 

ұйымдастыру;  

− өкілетті және жергілікті атқарушы органдардың білім беруді басқаруда 

инновациялық үдерістерді қолдауын қамтамасыз ету. 

 

6D011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша 

философия докторлары (PhD) келесі кәсіби қызметтерді атқара алады:  

Салалық докторлар мынадай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: 

- басқару ұйымдастыру (білім беру жүйесінің әртүрлі деңгейдегі басшылық қызметі); 

- білім беру (жоғары оқу орындары мен білім беру ұйымдарында қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінің жоғары дәрежелі академиялық дәрежесі бар оқытушысы); 

Философия докторы (PhD) : 

- Ғылыми-зерттеу (ғылыми-зерттеу институттары мен басқа да білім беру 

ұйымдарында ғылыми қызметкер); 

- Білім беру (жоғары оқу орындары мен басқа да білім беру ұйымдарында қазақ тілі 

мен әдебиеті пәнінің жоғары дәрежелі академиялық дәрежесі бар оқытушысы). 

 



Кәсіби қызметінің бағыттары:  

Тілдік/әдебиеттану ғылымының әдістері, сондай-ақ шектес ғылымдардың 

тұжырымдамалық және әдістемелік аппаратын пайдалана білуге, инновациялық 

технологияны, ЖОО-да тіл/әдебиетті оқытудың дәстүрлі амалдары мен тәсілдерін 

пайдалана білуге, мемлекеттің тіл, әдебиет, тіл саясатындағы көңіл бөлетін құнды 

мәселелеріне сәйкес өзінің көзқарасын жеткізуге және негіздеуге, ғылыми таным 

құралдары мен жаңа әдістерін, қазіргі ақпараттық мәдениеттің жетістіктерін белсенді 

пайдалана отырып, қазақ тілі мен әдебиеті саласындағы ғылыми мәселені көтеру, негіздеу 

және шешу, білімді интеграциялауға, ғылыми ұжымда жұмыс істеуге, ғылыми-кәсіптік 

қызметте коммуникацияны жүзеге асыруға, ғылыми-зерттеу үдерісінің және ғылыми-

зерттеу іс-әрекетінің ұйымдастыру ақпаратын меңгеруге бағытталады. 

 

1.2 Түйінді құзыреттіліктері 

6D011700 - «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша философия 

докторы (PhD) келесі қабілеттіліктер мен дағдыларға ие болуы керек: 

- осы салада қолданылатын дағдылар мен зерттеу әдістерінің тұрғысынан зерттеу 

саласының жүйелі түсінігін көрсету;  

- кешенді зерттеу үдерісін жоспарлау, әзірлеу, енгізу және түзету;  

- ғылыми саладағы шекараларды кеңейту үшін ұлттық немесе халықаралық деңгейде 

жариялауға лайық өздерінің түпнұсқалық зерттеулерін енгізуге;  

- жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеуге;  

- өздерінің білімдері мен жетістіктерін әріптестерге, ғылыми қауымдастыққа және 

жұртшылыққа хабарлауға;  

- білімге негізделген қоғамның дамуына жәрдемдесуге.  

Докторантура түлегінің:  

- іргелі ғылыми негізі болуы керек;  

- заманауи эксперименттік әдістер дағдыларына ие болуы қажет;  

- ғылыми ақпаратты жинақтау, өңдеу және сақтау әдістерін қоса алғанда, заманауи 

ақпараттық технологияларды игерген болуы керек;  

- қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді анықтап, шешуге, таңдаулы 

ғылыми мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметті 

ұйымдастыруға және жүргізуге қабілетті;  

- шет тілін жоғары деңгейде білуі керек.  

Модульдік білім беру бағдарламасы еңбек нарығының қажеттіліктерін және жұмыс 

берушілердің талаптарын қамтамасыз ететін құзіреттіліктерге негізделген оқыту үлгісі 

негізінде әзірленеді. Бұл модель докторанттың негізгі құзыреттіліктерінің сипаттамасы, 

олардың дайындық дәрежесі және белгілі бір кәсіби қызметтерді атқаруға дайындығын 

қамтамасыз етеді.  

6D011700 - «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша философия 

докторы (PhD) келесі салалар бойынша түйінді құзыреттіліктерге ие болады: 

1) ана тілі (қазақ / орыс тілдері) - 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 тілдері - ТҚ2 

Ағылшын тіліндегі негізгі қарым-қатынас дағдыларын иеленеді: қазақ тілі мен 

әдебиеті саласындағы негізгі тұжырымдамаларды, ойларды, фактілер мен пікірлерді 

жазбаша да, ауызша да (тыңдау, айту, оқу және жазу) әлеуметтік және мәдени 

контекстердің барлық салаларында (оқуда, білім алуда, жұмыста, үйде және бос 

уақытында) түсінуге, жеткізуге және айтуға. Медиация және мәдениетаралық түсіністік 

дағдыларына ие болады. Шетел тілі кәсіби мазмұндағы ақпараттарды шетелдік көздерден 



алу мүмкіндігіне ие; меңгерілген дағдыларды, соның ішінде ми еңбегінің белгілі бір 

әдістерін практикада қолдануға қабілетті; өз көзқарасын ұсынуға қабілетті тұлға 

қалыптастыру көлемінде беріледі.  

3) іргелі математикалық, жаратылыстану және техникалық дайындық - 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. Білім беру мекемелерінде 

қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың қазіргі заманғы инновациялық технологиялары мен 

интерактивті әдістерін қолдана біледі. 

4) компьютерлік дайындық - ТҚ4 

Жұмыста, бос уақытта және қарым-қатынаста заманауи ақпараттық 

технологияларды сенімді және сыни қолдануға қабілетті; дүниетанымдық дәлелдерге 

негізделген мәселелер мен қорытындыларды анықтауға, өздерінің білімдерін және 

әдістерін кәсіби проблемаларды шешу үшін қолдануға, қазақ тілі мен әдебиеті 

саласындағы ғылыми-зерттеу материалдарын дайындауға арналған практикалық 

мәселелерді шешу үшін бағдарламалық құралдарды қолдана алуға; ақпарат алмасу құралы 

ретінде, Интернетте жұмыс істеу үшін компьютермен жұмыс істей білуге; электрондық 

білім беру құралдарының негізгі педагогикалық қасиеттерін бағалауға және оларды оқу 

үрдісінде қолданудың педагогикалық тиімділігін анықтауға; ақпаратты қабылдау, сақтау 

және өңдеуге.  

5) оқу даярлығы - ТҚ5 

Ой-өрісі және ойлау мәдениеті кең жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға 

мүмкіндік беретін қазақ тілі мен әдебиетіне байланысты пәндер (ғылымдар) саласындағы 

базалық білімге ие: үздіксіз оқыту қажеттілігін түсінеді, қолжетімді мүмкіндіктерді таба 

алады; өзінің білім алуын ұйымдастыруға, соның ішінде жеке және топта уақытты және 

ақпаратты тиімді басқаруға қабілетті; кәсіби және жеке дамуға ұмтылатын; күнделікті 

кәсіби қызмет үшін қажетті жаңа білім алуға қабілетті; өз ресурстарын басқаруға 

қабілетті, яғни, өзін-өзі тану саласындағы өз дағдылары мен қабілетін көрсетуге, білімді 

игеруге және сақтауға, сондай-ақ оларды ұтымды дамыту және пайдалануға қабілетті.  

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

ТҚ6 
Қоғамдық және жұмыс өміріне, әсіресе әртүрлі қоғамдарға тиімді және 

конструктивті түрде қатысуға, ал қажет болған жағдайда жанжалдарды шешу үшін мінез-

құлқының барлық түрлеріне ие, қоғамдық-саяси тұжырымдамалар мен құрылымдарға 

негізделген азаматтық өмірге қатысуға қабілетті, ұжымда, отбасында, қоғамда, әлемде 

өмір сүруге қабілетті, басқа адамның қабылдауын және түсінуін, құндылыққа деген 

көзқарасын дамыта алатын қабілеті бар; қоғамдағы қарым-қатынастарда ашықтық пен 

толеранттылыққа қабілетті, қақтығыстық жағдайларды болдырмауға қабілетті, икемге 

келе алатын және қоршаған әлеммен байланысқа түсе алатын, іскери этиканы сақтай 

алатын, мінез-құлықтың этикалық және құқықтық нормаларын сақтауға қабілетті, 

қоғаммен, ұжыммен әлеуметтік-коммуникативті қарым-қатынасқа ие, топта жұмыс істеу, 

ынтымақтастық, ауызша және жазбаша диалог жүргізу, монолог, іскерлік хат алмасуға 

қабілетті. 

7) кәсіпкерлік экономикалық дайындық - ТҚ7 

Экономикалық білім негіздеріне ие, менеджмент туралы ғылыми түсінігі бар: 

маркетинг, қаржы және т.б.; экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен 

әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін біледі және түсінеді; идеяларды іс-

әрекетке айналдыра алады, кәсіби мақсаттарға жету үшін жобаларды жоспарлау және 

басқаруға қабілетті; экономикадағы нақты жағдайларды микро және макроэкономика 



тұрғысынан талдау, экономикалық және құқықтық жағдайды талдау және бағалау 

негізінде дербес тиімді шешімдер қабылдай алады; экономикалық және құқықтық ойлау, 

отандық және шетел ғылымдарының біліміне негізделген қоғамның проблемаларын 

тұтастай талдауға қабілетті. 

8) мәдени дайындық - 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 

Белгілі бір стандарттарға сәйкес табысты жұмыс жасай білуге және өз білімін 

практикалық қызметте қолдануға қабілетті, практикалық тәжірибе негізінде табысты 

қызмет жасай білуге, кәсіби және әлеуметтік мәселелерді шешуде гуманитарлық және 

әлеуметтік ғылымдар бойынша жүйелі теориялық және практикалық білімдерін қолдануға 

қабілетті; әртүрлі білім беру мекемелерінде негізгі және элективті курстарға арналған оқу 

бағдарламаларын жүзеге асыра алатын, оқушылар мен тәрбиеленушілердің жетістіктерін 

диагностикалаудың заманауи әдістерін қолданатын, білім алушыларды әлеуметтендіру 

және кәсіби өзін-өзі тану процестерін педагогикалық қолдауды жүзеге асыратын, оларды 

мамандықты дұрыс таңдауға дайындайтын, белгілі бір білім беру мекемесінде оқу 

процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін заманауи әдістер мен технологияларды, соның 

ішінде ақпараттық технологияларды қолдануға қабілетті.  

6D011700 - «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша философия 

докторлары (PhD) өзінің кәсіби білімін, біліктілігі мен дағдысын қолдану саласында 

келесі арнайы құзыреттіліктерге ие болады: 

1) Педагогикалық - АҚ1:  

- қазақ тілі мен әдебиеті пәндері бойынша курстарды жаңартылған білім мазмұнында 

оқытуда педагогикалық қызметтің негіздері бойынша білімдерін практикалық қолдану;  

- оқушылардың ойлау дағдыларын қарапайым деңгейден (білім, қолдану, түсіну) 

жоғары деңгейге дейін (талдау, синтездеу, бағалау) қалыптастыруға негізделген оқытудың 

мақсаттарына назар аударуға қабілетті;  

- пәнаралық байланыстарды тиімді ұйымдастыру;  

- оқу-тәрбие үрдісінің сапасын қамтамасыз ету үшін білім беру ортасының 

мүмкіндіктерін, соның ішінде ақпараттық мүмкіндіктерін пайдалану;  

- білім беру процесінің сапасын қамтамасыз етуге мүдделі ата-аналармен, 

әріптестермен, әлеуметтік серіктестермен өзара қарым-қатынаста болу;  

- патриоттық тәрбие, гуманитарлық саланы құрметтеу, біздің еліміздің дәстүрлері 

сияқты негізгі міндеттерді қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін оқытуда жүзеге асыру;  

- қазақ тілі мен әдебиеті бойынша білімнің қарапайым әдістерін, ақпаратпен жұмыс 

істеу дағдыларын меңгеру;  

- білім алушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау дағдыларын меңгеру;  

- өзіндік белсенді оқыту әдістерін меңгеру.  

2) Ғылыми-зерттеушілік - АҚ2:  

- қазақ тілі мен әдебиеті саласындағы ғылыми зерттеулерде жұмыс дағдыларын 

пайдалану;  

- қажетті ақпаратты кітапханалық және электрондық каталогтардан, желілік 

ресурстардан іздестіру;  



- зерттеу тақырыбы бойынша шолулар, аннотациялар дайындау, рефераттар мен 

библиографиялар дайындау;  

- қазақ тілі мен әдебиеті және педагогикалық білім саласындағы зерттеулердің 

заманауи бағыттарын анықтау.  

3) Мәдени-ағартушылық - АҚ3:  

- кәсіпорындардың және мәдениет мекемелерінің қызметін гуманитарлық аспектіде 

ақпараттық қолдау;  

- Қазақстан халқының маңызды идеялары мен мәдени дәстүрлерінің жетістіктерін 

қолдау, дамыту және насихаттау;  

4) Сараптамалық-аналитикалық - АҚ4:  

- аналитикалық орталықтардың, қоғамдық және мемлекеттік ұйымдардың және 

бұқаралық ақпарат құралдарының практикалық қызметін қамтамасыз ету үшін ақпарат 

дайындау және өңдеу.  

5) Ұйымдастырушылық-басқарушылық - АҚ5:  

- ұйымдастырушылық және басқарушылық сауаттылық; ұйымдастырушылық, 

коммуникативтік, рефлексиялық дағдылар;  

- дерекқорлармен және ақпараттық жүйелермен аналитикалық жұмыс;  

- жалпы білім беру мекемелерін басқару, ғылыми және білім беру кеңестері, 

гуманитарлық ғылымдар үшін ведомстволық білім беру құрылымдарының шеңберінде 

стратегиялық даму жоспарларын ұйымдастыру және жүзеге асыру. 

6D011700 - «Қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасы бойынша философия 

докторы (PhD) білуі тиіс: 

- Лингвистиканың / әдебиеттанудың терминологиялық-ұғымдық аппаратын, негізгі 

теориялық әдістемелік ұстанымдарын, қазіргі ғылым парадигмасындағы лингвистиканың 

және әдебиеттанудың өзекті бағыттарын, олардың маңызды мәселелері мен жетістіктерін; 

  - Лингвистика / әдебиеттану зерттеулерінің әдістері мен амалдарын; 

- мемлекеттің тіл, әдебиет, тіл саясатындағы көңіл бөлетін құнды мәселелеріне 

сәйкес өзінің көзқарасын жеткізуді және негіздеуді; 

- ғылыми таным құрылымын, формасы мен әдісін, оның дамуын; 

- кәсіби құзіреттіліктің тілдік параметрлерін еркін білуі, логикасына және таңдау 

қабілетіне сүйене отырып, ауызша және жазба ғылым тілінің адекватты стилін таңдауды; 

- қазіргі филологияның негізгі бағыттарын: жағдайы, мәселелері, болашағы; 

  - қазіргі ғылымда қолданылатын зерттеу әдістері мен олардың тәсілдерін және 

мүмкіндіктерін; 

- ғылымда қолданылатын тілде бағдарламалау негіздерін; 

- Қазақстан Республикасындағы филологиялық ғылымдар мәселелері мен 

дамуының негізгі бағыттарын; 

- кем дегенде бір шет тілін, мамандығы бойынша тілін еркін меңгеру деңгейінде  

білуі тиіс. 

 

Игерген дағдысы болуы қажет: 

- ЖОО-да филологиялық пәндерді оқытудың жоғары ғылыми-теориялық және 

әдістемелік деңгейін ұйымдастыру; 

- жүйелі ойлау, инновациялық-танымдық, инициативтік, өзіндік шығармашылық іс-

әрекетінің мәдениетінің; 

- филология ғылымдарының жалпы ғылыми әдістемесі мен ғылыми-теориялық 

аппаратын меңгеру;  

- ойлау мәдениетіне, жаңашыл танымдық, белсенділік және шығармашылық 

әрекеттерге бару; 

- ресми және бейресми жағдайда этикет ережелерін, қарым-қатынас мәдениетін 

сақтау; 

- инновациялық ғылыми-педагогикалық технология, оқытудың интерактивті 

әдістерін қолдану; 



- белсенді ізденіс пен ғылыми ақпаратты пайдалануды қамтамасыз ететін ілімді 

жаңарту, кәсіби өсу, әлеуметтік, экономикалық, кәсіби рөлдердің динамикасы жағдайында 

аз шығынмен жұмыс бейінінің ауысуы мүмкіндігі; 

- игерген білімінің тұтас кешенін және құзіреттілік аспектідегі біліктілігін іс жүзінде 

қолдану. 
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 ғылыми санаттағы негізгі ғылым 

білімді, педагогика ғылымының өзекті 

мәселелері талдауға мүмкіндік беру; тіл 

мен әдебиетті оқытуда инновациялық 

педагогикалық технологиялардың 

теориялық негіздерін білу. Қазіргі 

әдебиеттанудағы әдістеме мен әдіснама 

негіздері, әдеби зерттеудің түп 

арналары, әдіс-тәсілдері, принциптері 

жайында білім мен түсінік 

қалыптастырады; 

білімді қолдану және түсіну: кәсіби 

кеңістікте; қазіргі заманғы білім беру 

парадигмасы контексінде  жаңа 

тұжырымдамалық идеялар мен 

трендтерді түсінеді; қызметтің түрлі 

салаларында өз мамандығы бойынша 

алған білімін пайдаланады; ғылыми 

зерттеулер әдістемесін түсінеді; 

психологиялық-педагогикалық 

зерттеулердің  сапалық және сандық 

әдістері арқылы барлық жастағы 

оқушыларға диагностикалық талдау 

жүргізеді; ғылым мен қоғам дамуының 

жалпы мәселелерімен танысып, 

педагогикалық негізгі ғылыми 

ұғымдарды біледі. Қазіргі 

әдебиеттанудағы әдістеме мен 

әдіснаманы меңгере отырып, мәтінді, 

ғылыми деректерді өз бетінше талдап, 

талғап, орынды қолдана алады. 

Әдебиеттанудың өзекті мәселелерін 

терең түсініп, зерделейді. Қазіргі 

педагогиканың мәселелері мен даму 

тенденцияларын игереді; Қазіргі 

педагогика ғылымының басым 

methodology of modern 

linguistics 
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literary criticism 
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бағыттары мен даму үрдісін 

бағамдайды; Ғылыми бағыттар мен 

көзқарастардың мәні мен маңызын 

түсіне және түсіндіре біледі; Бүгінгі 

күнгі педагогикадағы өзекті мәселерге 

талдау жасай алуға дағдыланады; 

Педагогика саласындағы зерттеулер 

мен бағыттарға салыстырмалы талдау 

жасайды; 

ойлауды қалыптастыру: алынған 

мәліметтерді, пәнаралық білімдерін, 

зерттеу әдістерін және ауызша, 

жазбаша, жұмыстар түрінде ақпарат 

берудің әртүрлі әдістерін қолдана 

отырып, алынған мәліметтерді 

жетілдіру және қорғау арқылы жинау, 

талдау, синтездеу және түсіндіру; 

филология теориясына қатысты  

әлемдік ғылымдағы бүгінгі 

тенденциялар мен көзқарастармен ой 

бөлісу; 

коммуникативті қабілеттер: кәсіби 

қарым-қатынас ережелерін меңгеру; 

тілдің қатысымдық құзіреттілігі, 

педагогикалық шешен сөйлеуі, 

қатысымдық стратегиялық дағдыларын 

қалыптастыру;  толерантты және 

педагогикалық әріптестікке 

қабілеттілік;  зияткерлік, рухани-

адамгершілік ұстанымдары 

қалыптасқан, кәсіби, қатысымдық, 

дүниетанымдық құзіреттілігін және 

ұйымдастырушылық шеберлігін үнемі 

дамытуға қабілеттілігі;  

оқуға қабілеттілігі: алған білімін 

ғылыми зерттеулер контекстiнде 

идеяларды қолдана алу; үдерістер мен 

құбылыстарды зерттеудiң 



қолданыстағы тұжырымдамаларын, 

теориясы мен тәсілдерін сын-көзбен 

талдай алу;  пән  аясында алған білімін 

жаңа таныс емес жағдайларда зерттеу 

міндеттерін шешу үшін интеграциялай 

алу; бiлiмді интеграциялау жолымен, 

толық емес немесе шектеулі ақпараттар 

негiзiнде тұжырымдама жасап,  шешiм 

қабылдай алу; жоғары мектеп 

педагогикасы мен психологиясынан 

алған бiлiмін өз педагогикалық 

қызметiнде қолдана алу; ақпараттық-

талдамалық және ақпараттық-

библиографиялық жұмысты қазiргi 

ақпараттық технологияларды қолданып 

жүргізе алу; білім беру қызметін, білім 

беру-инновациялық шығармашылық 

қолдану, өздігінен білім алуға және 

өзін-өзі жүзеге асыру үшін жоғары 

ынталандыру;  ғылыми жұмыстың 

дамыту арқылы қолданыстағы білім 

аясын кеңейтуге бастапқы зерттеулер 

арқылы үлес қосуға мүмкіндігі; 

инновациялық педагогикалық 

тәжірибені зерделеу мен қолдануға, өз 

білімін көтеру мен өзін-өзі тәрбиелеуге 

ұмтыла білу қабілеті. 

знание и понимание: Знание о целях и 

задачах научной и научно-

методической деятельности;  знание 

теоретических и методических основ 

казахского языкознания и 

литературоведения; знание грамматики 

и основных закономерностей языка; 

знание фундаментальных 

исследований, исследователей языка и 

литературы; знание отраслевых, 

региональных, национальных и 



глобальных проблем в контексте 

интегрированных исследований;  знать 

фундаментальные научно-

исследовательские и теоретические и 

практические инновации, 

направленные на системное решение 

проблем в различных областях 

образования; дать возможность 

проанализировать актуальные 

проблемы педагогической науки, 

основные научные знания в научной 

категории; знать теоретические основы 

инновационных педагогических 

технологий в преподавании языка и 

литературы. Формирует знания и 

представления об основе методики и 

методологии современного 

литературоведения, основных 

источниках, методах и приема, 

принципах литературного 

исследования; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве;  

понимание новых концептуальных 

идей и трендов в контексте парадигмы 

современного образования; 

использовать полученные знания по 

своей специальности в различных 

сферах деятельности;  понимание 

методики научных исследований;  

проведение диагностического анализа 

учащихся всех возрастов с помощью 

качественных и количественных 

методов психолого-педагогических 

исследований; познакомиться с 

общими проблемами развития науки и 

общества, знать основные 

педагогические научные понятия. 



Овладев методикой и методологией 

современного литературоведения, 

умеет самостоятельно анализировать, 

уместно применять текст, научные 

факты. Глубоко изучая исследует 

актуальные проблемы 

литературоведения. Проблемы 

современной педагогики и тенденции 

развития; Предположение 

приоритетных направлений и процесс 

развития современной педагогики; 

Объяснение и понимание важности и 

значения научных направлении; 

Анализирование актуальных проблем 

современной педагогики; 

Анализирование исследований и 

направлений в сфере педагогики; 

выражение суждений: сбор, анализ, 

обобщение и интерпретацию 

полученных данных путем выдвижения 

и защиты аргументов с использованием  

междисциплинарных знаний, методов 

изучения и различных способов 

представления информации в виде 

устных, письменных работ; 

интерпретация современных тенденций 

и взглядов на теорию филологии в 

мировой науке; 

коммуникативные способности: 
освоение навыков профессиональной 

коммуникаций;  формирование 

коммуникативной компетенции языка, 

педагогической ораторской речи, 

коммуникативных стратегических 

навыков;  способность к толерантному 

и педагогическому партнерству; 

способность постоянно развивать 

интеллектуальные, духовно-



нравственные принципы, 

профессиональные, коммуникативные, 

мировоззренческие компетенции и 

организационное мастерство; 

способности к учебе: уметь применять 

полученные знания в контексте 

научных исследований; критически 

анализировать существующие 

концепции, теории и методы 

исследования процессов и явлений; 

интегрировать полученные знания в 

рамках дисциплины для решения задач 

исследования в новых незнакомых 

ситуациях; умение разрабатывать 

концепции и принимать решения путем 

интеграции знаний, на основе неполной 

или ограниченной информации; 

применять полученные знания 

педагогики и психологии Высшей 

школы в своей педагогической 

деятельности; вести информационно-

аналитическую и информационно- 

библиографическую работу с 

использованием современных 

информационных технологий; высокая 

мотивация для использования 

образовательной деятельности, 

образовательно-инновационного 

творчества, самообразования и 

самореализации;  

возможность вносить вклад в 

расширение сферы существующих 

знаний через развитие научной работы 

через первичные исследования; 

изучение и использование 

инновационного педагогического 

опыта. 

knowledge and understanding:  



knowledge of the goals and objectives of 

scientific and methodological activities; 

knowledge of theoretical and 

methodological foundations of Kazakh 

linguistics and literary studies; knowledge 

of grammar and basic laws of the 

language; knowledge of basic research, 

language and literature researchers; 

knowledge of sectoral, regional, national 

and global issues in the context of 

integrated research; to know the 

fundamental research and theoretical and 

practical innovations aimed at systemic 

solution of problems in various fields of 

education;  to give an opportunity to 

analyze the actual problems of 

pedagogical science, basic scientific 

knowledge in the scientific category; to 

know the theoretical foundations of 

innovative pedagogical technologies in the 

teaching of language and literature. Forms 

knowledge and ideas about the basis of the 

methodology and methodology of modern 

literary criticism, the main sources, 

methods and techniques, the principles of 

literary research; 

application of knowledge and 

understanding: in the professional 

sphere; understanding of new conceptual 

ideas and trends in the context of the 

paradigm of modern education;  use the 

knowledge gained in their field in various 

fields;  understanding of research 

methodology;  diagnostic analysis of 

students of all ages using qualitative and 

quantitative methods of psychological and 

pedagogical research;  to get acquainted 

with the General problems of development 



of science and society, to know the basic 

pedagogical scientific concepts. Having 

mastered the methodology and 

methodology of modern literary criticism, 

he is able to independently analyze, it is 

appropriate to apply the text, scientific 

facts. Deeply studying explores the actual 

problems of literary criticism. Problems of 

modern linguistics and development 

trends; The assumption of priorities and 

the process of development of modern 

linguistics; Explanation and understanding 

of the importance and importance of 

scientific direction; Analyzing the actual 

problems of modern linguistics; Analyzing 

research and directions in the field of 

linguistics;   

expression of judgments: to collect, 

analyze, synthesize and interpret the 

obtained data by advancing and defending 

arguments using, interdisciplinary 

knowledge, study methods and various 

ways of presenting information in the 

form of oral, written works; 

communication skills: mastering 

professional communication skills;  

formation of communicative competence 

of language, pedagogical oratory, 

communicative strategic skills; ability to 

tolerant and pedagogical partnership;  the 

ability to constantly develop intellectual, 

spiritual and moral principles, 

professional, communicative, ideological 

competence and organizational skills; 

learning abilities:  to be able to apply the 

acquired knowledge in the context of 

scientific research; critically analyze 

existing concepts, theories and methods of 



research of processes and phenomena; 

integrate the acquired knowledge within 

the discipline to solve research problems 

in new unfamiliar situations; the ability to 

develop concepts and make decisions 

through the integration of knowledge, 

based on incomplete or limited 

information; apply the knowledge of 

pedagogy and psychology of Higher 

education in their teaching activities; 

conduct information-analytical and 

information - bibliographic work using 

modern information technology; high 

motivation for the use of educational 

activities, educational and innovative 

creativity, self-education and self-

realization; the opportunity to contribute 

to the expansion of existing knowledge 

through the development of scientific 

work through primary research;  study and 

use of innovative pedagogical experience. 

 3. Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3. Модули по выбору для определенной специальности 

3. Optional modules for the specialty 

3.1 Білім беру бағдарламасы: Тіл тарихы мен теориясы 

Образовательная программа: История и теория языка 

Education program: History and Theory of Language 

Тіл 

білімінің 

өзекті 

мәселелері 

Актуальные 

проблемы 

языкознани

Білімі және түсінігі: Әлемдік тіл 

білімінің қазіргі ахуалы, даму 

тенденциялары, басым бағыттарын 

талдау. Қазақстанның жетекші ғылыми 

мектептерінің жетістіктері мен даму 

тенденцияларын таныту. Қазіргі тіл 

білімі ғылымының жаңа бағыттарымен, 
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ТҚ1, 

ТҚ5,  ТҚ8, 

ТҚ9, 

АҚ1, 

АҚ2, 

АҚ3, 

АҚ4, 



я 

Actual 

problems of 

linguistics  

ғылыми мәселелерімен таныстыру. 

Қазіргі қазақ тіл ғылымының даму 

үрдісі мен  жаңа бағыттары жайлы 

білім қалыптасады; 

білімді қолдану және түсіну: Кәсіби 

кеңістікте; тіл біліміндегі және оның 

салаларындағы басты теориялық 

мәселелер мен жаңа бағыттарын 

айқындауда; бүгінгі күнгі тіл 

біліміндегі өзекті мәселерге талдау 

жасауда; Тіл білімінің жаңа бағыттары 

туралы білімдерін өздерінің зерттеу 

жұмыстарында және пәнді оқыту 

жұмыстарында пайдалана біледі; 

ойлауды қалыптастыру: Жалпы және 

типологиялық лингвистиканың 

теориялық мәселелеріне қатысты  

әлемдік ғылымдағы бүгінгі 

тенденциялар мен көзқарастармен ой 

бөлісу; пәннің  жаңа білім берудегі 

әлеуеті мен білім беру мүмкіндіктерінің 

маңызын ұсыну; логикалық, 

аналитикалық, сыни және 

тұжырымдамалық ойлаудың 

дағдыларын көрсету; алынған 

деректерді жинау, талдау, қорыту; 

коммуникативті қабілеттер: кәсіби 

қарым-қатынас ережелерін меңгеру; 

әлеуметтік-коммуникативті өзара 

қарым-қатынас арқылы ақпарат, жаңа 

ойлар, мәселелер шешімдерін беру; 

оқуға қабілеттілігі: жоғары дербестік 

дәрежесімен әрі қарай оқуды жүзеге 

асыру және өзінің зияткерлік, жалпы 

мәдени және кәсіби деңгейін арттыру 

үшін логикалық, аналитикалық, 

дерексіз, сыни және концептуалды 

ойлау дағдыларын көрсету. 
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Қазіргі қазақ тіл білімі 

ғылымының даму үрдісі 

мен жаңа бағыттары 

Новые направлении и 

процесс развития 

современного казахского 

языка 

The new direction and the 

development of modern 

Kazakh languages 

КП 

ПД 

PS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емти 

хан 

экз 
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АҚ5 



знание и понимание: Анализ 

современного состояния языкознания, 

тенденций развития, разбор 

популярных направлений языкознания. 

Знакомство с достижениями ведущих 

казахстанских научных школ и 

тенденциями развития. Ознакомление с 

научными проблемами и ноыми 

направлениями лингвистики. 

Формирование знаний о новых 

направлениях и тенденциях развития 

современной казахской лингвистики; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве; в 

определении основных теоретических 

вопросов и новых тенденций в 

лингвистике и ее областях; анализирует 

актуальные проблемы современной 

лингвистики; Умение использовать 

знания о новых направлениях 

языкознания в своей исследовательской 

работе и в работе по изучению 

предмета; 

выражение суждений: поделиться 

идеями и тенденциями в мировой науке 

в отношении теоретических вопросов 

общей и типологической лингвистики; 

новые образовательные потенциалы и 

важность образовательных 

возможностей предмета; демонстрация 

навыков логического, аналитического, 

критического и концептуального 

мышления: сбор, анализ, обобщение и 

интерпретация полученных данных 

путем выдвижения идей, проблем и 

защиты выводов, аргументов и путей 

их решения; 

коммуникативные способности: 



освоение навыков профессиональной 

коммуникаций; передача информации, 

идей, проблем и решений путем 

социально-коммуникативного 

взаимодействия;  

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 и 

профессионального уровня.  

knowledge and understanding: Analysis 

of the current state of linguistics, 

development trends, analysis of popular 

areas of linguistics. Acquaintance with the 

achievements of the leading Kazakhstan 

scientific schools and development trends. 

Acquaintance with scientific problems and 

new directions of linguistics. Formation of 

knowledge about new directions and 

trends in the development of modern 

Kazakh linguistics; 

application of knowledge and 

understanding: in the professional space; 

in identifying major theoretical issues and 

new trends in linguistics and its fields; 

analyzes current problems of modern 

linguistics; The ability to use knowledge 

about new areas of linguistics in their 

research work and in the work on the 

subject; 

expression of judgments: share ideas and 

trends in world science regarding 

theoretical issues of general and 

typological linguistics; new educational 



potentials and the importance of the 

educational opportunities of the subject; 

demonstration of the skills of logical, 

analytical, critical and conceptual 

thinking: collecting, analyzing, 

summarizing and interpreting the obtained 

data by advancing ideas, problems and 

protecting conclusions, arguments and 

ways to solve them; 

communication skills: mastering 

professional communication skills; the 

transfer of information, ideas, problems 

and solutions through social and 

communicative interaction; 

learning abilities: demonstration of 

logical, analytical, abstract, critical and 

conceptual thinking skills to carry out 

further training with a high degree of 

independence and improve their 

intellectual, cultural and professional 

level. 

3.2 Білім беру бағдарламасы: Қазақ әдебиетінің тарихы мен теориясы 

Образовательная программа: История и теория казахской литературы 

Education program: History and Theory of Kazakh literature 

Қазақ 

әдебиетінің 

өзекті 

мәселелері 

Актуальные 

проблемы 

казахской 

литературы 

Actual 

problems of 

Kazakh 

literature 

Білімі және түсінігі: Мамандарды 

даярлаудың талаптарына сәйкес, 

әдебиеттану ғылымының жаңа 

бағыттарының әдеби даму 

жолдарының қыр-сырын аңғару, талдау 

процесімен  тікелей байланысты 

болғандықтан туу және қалыптасу 

кезеңдерін әдебиет тарихына 

жанастыра көрсету. Әлемдік 

әдебиеттанудың қазіргі ахуалы, даму 

тенденциялары, басым бағыттарын 

талдау. Қазақстанның жетекші ғылыми 

мектептерінің жетістіктері мен даму 

тенденцияларын таныту. Қазіргі 

6 10 1 

TMORSY

a -1301 

Қазіргі заман әдебиеттану 

дамуының теориялық-

әдістемелік негіздері 

Теоретико-

методологические основы 

в развитии современного 

литературоведения 

Theoretical and 

methodological basis in the 

development of modern 

literary criticism 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти 

хан 

экз 

exam 

ТҚ1, 

ТҚ5, 

ТҚ6,   

ТҚ8, 

ТҚ9, 

АҚ1, 

АҚ2, 

АҚ3, 

АҚ4, 

     АҚ5 

1 
NNiPR -

1302 

Әдебиеттану ғылымының 

даму үрдісі мен жаңа 

бағыттары  

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти 

хан 

экз 



әдебиеттанудың ғылыми 

мәселелерімен таныстыру. Қазақ 

әдебиеттану ғылымының тарихы мен 

процесінде айрықша орны бар сыни 

мақалалар мен көрнекті сыншы 

ғалымдардың шығармашылық 

ізденістерін, олар туралы ілгері 

зерттеулер мен еңбектерді барынша 

толық қамту болып табылады. 

Көркемдік дамудағы жалғастық пен 

жаңашылдықты ескере отырып, пәнді 

оқыту барысында докторанттарды 

қазақ әдебиеттану ғылымындағы жаңа 

бағыттардың дамуына қатыстылығын 

аңғарту;  

білімді қолдану және түсіну: бүгінгі 

күні әдебиеттану ілімінің даму 

ерекшеліктері мен көкейкесті 

мәселелерін білім алушы ғылыми-

зерттеу, ізденіспен айналысуда, 

докторлық диссертацияны жазуда, 

оның тарау-тармақтарын 

қалыптастыруда, сілтеме жасап, белгілі 

ғалымдардың еңбектеріне сүйене 

отырып өз ой-пікірін ұсынғанда, 

ғылыми негізде шешілуге тиісті 

теориялық зерттеулерді жазу 

барысында пайдалана алады;  қазақ 

әдебиеті тарихын теориялық тұрғыдан 

зерттеуші ғалымдар еңбектеріне талдау 

жасай білу; тарихи тұрғыдан 

әдебиетшілер тарапынан эволюциялық 

қатынасы ретінде ұғынылып келген 

мәтіндердің өзара қатынасын көрсете 

білу; әдебиеттің эволюциялық бірнеше 

модельдерімен таныстыру;  

ойлауды қалыптастыру: логикалық, 

аналитикалық, сыни, тұжырымдамалық 

Новые направлении и 

процесс развития 

современного 

литературоведения 

The new direction and the 

development of modern 

literary criticism 

exam 

 

  

     



ойлау дағдыларын қалыптастыру; білім 

алушыларға танымдық әрекет 

тәсілдерін тиімді меңгертуге, білімнің 

жеке тұлғалық құндылығын танытуға 

бағдар ұстану; білім алушылардың өз 

қабілеттерін танып-білуі мен өзін-өзі 

іске асыруын қамтамасыз ету үшін 

білімді дара тұлғаға бағдарлау;  түрлі 

педагогикалық технологияларды 

қолдану, білім алушылардың өзінің 

білімін өзі жетілдіруіне және кәсіби 

бейімделуіне қолайлы жағдай тудыру; 

заманауи талаптарға сәйкес кәсіби, 

ғылыми-зерттеушілік, шығармашылық 

әрекеттерді іске асыру;  

коммуникативті қабілеттер: 
оқылатын пәндер саласында 

ақпараттар, идеялар, мәселелер беру 

және әлеуметтік-коммуникативтік 

қарым-қатынас арқылы шешімдер 

қабылдау; оқу-тәрбие процесінің 

сапасын қамтамасыз етуге мүдделі 

толеранттық, диалог және 

ынтымақтастық негізінде білім 

алушылармен, әріптестермен және 

әлеуметтік әріптестермен қарым-

қатынас жасай алады;  

оқуға қабілеттілігі: Жаңа қағидалар 

мен тұжырымдарды анықтау 

барысында, жалпы қазақ әдебиеті мен 

көркем әдеби сынның жай-күйіне баға 

беруде, сол арқылы ұлттық көркем 

ойдың даму деңгейі мен бағыттарынан 

мағлұмат беруде дәстүрлі және 

заманауи ақпараттық ресурстарды, 

білім беру технологияларын, 

логикалық, аналитикалық, абстрактілі, 

сыни және концептуалды ойлау 



дағдыларын пайдалану; жаңа білім алу 

дағдылары мен біліктерін көрсету.  

знание и понимание: В соответствии с 

требованиями подготовки 

специалистов, развитие 

новых литературных направлений 

литературоведения; в связи с тем, что  

они непосредственно связаны с 

процессом анализа,  необходимо этапы 

становления и рождения показать  в 

процессе сближения  с историей 

литературы. Анализ современного 

состояния, тенденций развития, 

приоритетных направлений мирового 

литературоведения. Популяризация 

достижений и тенденций развития 

ведущих научных школ Казахстана. 

Ознакомление с научными проблемами 

современного литературоведения. 

Ознакомление докторантов с 

критическими публикациями и 

творческими поисками выдающихся 

ученых-критиков, с их 

фундаментальными исследованиями, 

трудами, имеющих особое место в 

истории и процессе 

литературоведческой науки. С учетом 

преемственности и новизны в 

художественном развитии, в процессе 

изучения дисциплины необходимо 

выявить вовлеченность докторантов в 

развитие новых направлений в 

казахской литературоведческой науке; 

применение знаний и понимания: на 

сегодняшний день актуальные 

проблемы и особенности развития 

литературоведения могут быть 

использованы обучающимся при 



научно-исследовательской, поисковой 

деятельности, написании докторской 

диссертации, формировании пунктов ее 

раздела, написании теоретических 

исследований, которые должны 

решаться на научной основе, при 

представлении со ссылкой на труды 

известных ученых;  умение делать 

анализ трудов ученых-исследователей 

истории казахской литературы с 

теоретический точки зрения; показать с 

исторической точки зрения 

взаимосвязь понятых текстов, как 

эволюционное отношение со стороны 

литературоведов; знакомство с 

несколькими эволюционными 

моделями литературы; 

выражение суждений: формирование 

навыков логического, аналитического, 

критического, концептуального 

мышления; обучающимся  

придерживаться ориентации 

эффективного освоения  способов 

познавательной деятельности, 

проявление личностной ценности 

знаний; и познания учащимися своих 

способностей; ориентация знаний на 

индивидуальность для обеспечения 

самореализации и познания учащимися 

своих способностей; использование 

различных педагогических технологий, 

создание благоприятных условий для 

самореализации и профессиональной 

адаптации обучающихся; 

осуществление профессиональной, 

научно-исследовательской, творческой 

деятельности в соответствии с 

современными требованиями; 



коммуникативные способности: 
принимать решения посредством 

передачи информации, идей, проблем и 

социально-коммуникативных 

отношений в области изучаемых 

дисциплин; взаимодействовать с 

обучающимися, коллегами и 

социальными партнерами на основе 

толерантности, диалога и 

сотрудничества, заинтересованных в 

обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса;  

способности к учебе: использовать 

традиционные и современные 

информационные ресурсы, 

образовательные технологии, навыки 

логического, аналитического, 

абстрактного, критического и 

концептуального мышления при 

определении новых принципов и 

концепций, оценке состояния 

казахской литературы и 

художественной литературы в целом, а 

также в представлении сведений об 

уровне и направлениях развития 

национальной художественной мысли; 

демонстрировать новые знания и 

умения. 

knowledge and understanding: In 

accordance with the requirements of 

training, the development new literary 

directions of literary criticism; Due to the 

fact that they are directly related to the 

process of analysis, it is necessary to show 

the stages of formation and birth in the 

process of convergence with the history of 

literature. Analysis of the current state, 

development trends, priority areas of 



world literary criticism. Popularization of 

achievements and trends in the 

development of leading scientific schools 

in Kazakhstan. Acquaintance with the 

scientific problems of modern literary 

criticism. Acquaintance of doctoral 

students with critical publications and 

creative searches of outstanding scientists 

and critics, with their fundamental 

research, works that have a special place 

in the history and process of literary 

scholarship. Taking into account the 

continuity and novelty in artistic 

development, in the process of studying 

the discipline it is necessary to identify the 

involvement of doctoral students in the 

development of new directions in the 

Kazakh literary science; 

application of knowledge and 

understanding: To date, current 

problems and features of the development 

of literary studies can be used by students 

in research, search, writing a doctoral 

thesis, forming points for its section, 

writing theoretical studies that should be 

solved on a scientific basis, when 

presented with reference to the works of 

famous scientists; the ability to analyze 

the works of researchers of the history of 

Kazakh literature from a theoretical point 

of view; show from a historical point of 

view the relationship of the texts 

understood, as an evolutionary attitude on 

the part of literary critics; familiarity with 

several evolutionary models of literature; 

expression of judgments: development 

of skills of logical, analytical, critical, 

conceptual thinking; students to adhere to 



the orientation of the effective 

development of methods of cognitive 

activity, the manifestation of the personal 

value of knowledge; and students 

knowledge of their abilities; orientation of 

knowledge on individuality to ensure self-

realization and knowledge of their 

abilities by students; use of various 

educational technologies, the creation of 

favorable conditions for self-realization 

and professional adaptation of students; 

implementation of professional, research, 

creative activities in accordance with 

modern requirements; 

communication skills: make decisions 

through the transfer of information, ideas, 

problems and socio-communicative 

relations in the field of studied disciplines; 

interact with students, colleagues and 

social partners on the basis of tolerance, 

dialogue and cooperation, interested in 

ensuring the quality of the educational 

process; 

learning abilities: use traditional and 

modern information resources, 

educational technologies, skills of logical, 

analytical, abstract, critical and conceptual 

thinking when defining new principles 

and concepts, assessing the state of 

Kazakh literature and fiction in general, as 

well as in the presentation of information 

about the level and directions of 

development of national artistic thought; 

demonstrate new knowledge and skills. 
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МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 

6D011700 – ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ 

 
Модуль атауы мен шифрі 6D011700 

MPYaL Педагогика және тіл білімі, әдебиеттанудағы әдіснамалық мәселелер 

Модульге жауапты Бияров Б.Н., Айтмұқашова А.А., Сейпутанова А.Қ. 

Модуль типі МБММ  

Модуль деңгейі докторантура 

Аптадағы сағат саны 3 

Кредиттер саны 3 

Оқу үлгісі күндізгі 

Семестр 1 

Білім алушылар саны 1 

Модуль пререквизиті Педагогиканың философиясы және әдіснамасы: Педагогика; Ғылым тарихы мен философиясы; Тіл білімінің 

философия-әдістемелік мәселелері; 

Қазіргі тіл біліміндегі әдістеме және әдіснама:  Педагогика; Тіл білімінің философия-әдістемелік мәселелері; 

Жоғарғы оқу орнында пәнді оқыту әдістемесі; Психология; Философия; Әлеуметтану; 

Қазіргі әдебиеттанудағы әдістеме және әдіснама: Педагогика; Жоғарғы оқу орнында пәнді оқыту әдістемесі; 

Әдебиеттанудың өзекті мәселелері; Тіл білімінің (әдебиеттанудың) жаңа бағыттары; Қазақ әдебиетіндегі дәстүр және 

жаңашылдық мәселесі. 

Модуль мазмұны Педагогиканың философиясы және әдіснамасы: Докторанттарға педагогика ғылымының бүгінгі келелі мәселелерін 

талдау, оларды соңғы жылдары жарық көрген монографиялармен, зерттеу мақалаларымен таныстыру, мәнді-маңызды 

еңбектерді конспектілеу. Бүгінгі педагогикадағы жаңа бағыттарды түсіндіру. Қазіргі педагогиканың  негізгі 

тенденциялары, психологиялық талдаумен, философиямен, әлеуметтанумен, антропологиямен, этнологиямен 

кіріктірілуі.  

Қазіргі тіл біліміндегі әдістеме және әдіснама:   Пәнді оқыту барысында  қазіргі тіл білімінің әдістемесін жаңа 

көзқарас талаптарына сай оқыту мәселесі жан-жақты сипатталып, бүгінгі тіл білімінің бағытын аңғартатын пікірлер, 

басты ағымдар сараланады. Соңғы жылдары жарық көрген монографияларға, негізгі еңбектер мен зерттеу 

мақалаларына сараптама жасалады. Жоғары оқу орындарында әдістеменің қазіргі кездегі оқытылу сапасы жайы, 

оқулықтары мен бағдарламалардың түзілісінен кең мағлұмат беріліп, дәріс оқу мен семинар, зертханалық сабақтар 

жүргізудің әдістері түсіндіріліп, қолайлы үлгі-жобалары ұсынылады. Қазақ тілінің оқытылу жүйесі, ерекшелік 

сипаттары кеңінен сөз болады.  

Қазіргі әдебиеттанудағы әдістеме және әдіснама: Әдеби зерттеудің түрлі әдістері, әдебиеттану ғылымындағы 

мектептер және олардың негізгі ұстанымдары, көркем әдебиетті игерудегі негізгі зерттеу әдістері, авторды танытуға 

бағытталған әдістер, мәтінді мәдени-тарихи және әдеби тұрғыда меңгеру әдістері, социологиялық әдіс және оның 

негізгі бағыттары, мифопоэтикалық талдау әдісі, архетиптік әдіс, интермәтінді талдау әдісі, оқырманға бағытталған 

әдіс түрлері, семиотикалық зерттеу әдісі, нарраталогия ғылымы, көркем туындының жанрлық мәселесін зерттеу, 

көркем туындыдағы кеңістік мәселесі, автор мен кейіпкер. Курсты меңгеру нәтижесінде  докторант «Қазіргі 



әдебиеттанудағы әдістеме мен әдіснама» атты пән әдеби зерттеудің түп арналары, әдіс-тәсілдері, принциптері, осыған 

сәйкес туындаған ғылыми-теориялық тұжырымдарды таниды.  

Оқу нәтижесі Білімі: Педагогиканың ғылым ретіндегі мәні мен басқа ғылыми пәндердің арасындағы орны мен рөлін; негізгі 

категориялар мен терминдерді; қазіргі педагогиканың әдіснамалық мәселелерін; әлемдік педагогиканың  тарихын; 

көрнекті зерттеушілердің еңбектері мен ғылыми мектептерді; қазіргі педагогиканың мәселелері мен даму 

тенденциялары туралы  білуге міндетті;  

Білігі: Категориялар мен терминдерді практикада қолдануды; қазіргі педагогика ғылымының басым бағыттары мен 

даму үрдісін бағамдауды; ғылыми бағыттар мен көзқарастардың мәні мен маңызын түсіне және түсіндіре білуді; 

бүгінгі күнгі педагогикадағы өзекті мәселерге талдау жасай алуға дағдылануы тиіс; педагогика саласындағы 

зерттеулер мен бағыттарға салыстырмалы талдау жасауға; ғылыми-зерттеу жұмысына; сын мақалалар жазуға; кәсіби 

қарым-қатынас ережелерін меңгеруге білігі болуы тиіс; 

Құзыреттілігі: Жоғары білімді, ауқымды дүниетаным мен мәдениетті тұлғаны қалыстастыруға ықпал етуші 

әлеуметтік-педагогикалық пәндер бойынша базалық білімдерді меңгеруі, кәсіби-педагогикалық қызметті жетілдіруге 

және дамытуға қабілетті игеруі. 

Білімі: Әлемдік ақпарат пен әдеби-теориялық ақпаратты интеграциялық негізде саралай алу, типтік, образдық, 

тұлғалық қасиеттер мен іс-әрекеттерді өз көзқарасы тұрғысынан сипаттай алу; мәтіндегі, ғылыми жұмыстағы 

құрылымдық, типтік, мағыналық белгілерді салғастыра алу; 

Білігі: Ғылыми-зерттеу әрекеттері, қалыпты ғылыми мәселелерді шешу; кредиттік оқыту технологиясы бойынша білім 

беру және педагогикалық қызметті жүзеге асыру; кәсiптік пәндердi оқыту әдiстемесін өз қызметінде қолдану; 

Құзыреттілігі: Әртүрлi ұйымдармен, оның ішінде білім беру мекемелерінде ғылыми- педагогикалық қызмет етуге 

және қызметтік байланыстарды жүзеге асыруға қабілетті; бiлiмнің үнемі жаңаруын қамтамасыз ете алады, кәсiптік 

дағдыны және біліктілікті арттыруға қабілетті; жаһандану процестерінің қарама-қайшылықтары мен әлеуметтiк 

салдарын түсіне алады; қазiргi бiлiм беру технологияларына қатысты түрлі мәселелерді шешуге қабілетті. 

Білімі: Қазіргі әдебиеттанудағы әдістеме мен әдіснама негіздері, әдеби зерттеудің түп арналары, әдіс-тәсілдері, 

принциптері жайында білім мен түсінік қалыптастырады;  

Білігі: Өз беттерімен іздену, зерттеу жұмыстарымен айналысу, тың ақпараттар мен деректерді жинақтап, саралай білуі; 

қазіргі әдебиеттану ғылымының әдістемесі мен әдіснамасы туралы білім көздерін жетік меңгеруі тиіс; 

Құзыреттілігі: Әдебиеттанудың әдіснамасы мен теориясын кәсіби маман ретінде меңгере отырып, теориялық білім 

қалыптастыру, ғылыми талдаулар мен тұжырымдар жасау. Академиялық әдіснама тұрғысынан әдебиеттанудағы және 

фольклортанудағы академиялық мектептерді жүйелеп, академиялық жазба пәнінің негізгі нысандарын тану.   

Қорытынды бақылау үлгісі емтихан   

Кредиттер алу шарты модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау және қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу  

Модульдің ұзақтығы 1 семестр  
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Оқу үлгісі күндізгі  

Семестр 1 

Білім алушылар саны 1 

Модуль пререквизиті Жалпы және типологиялық лингвистика: Тіл біліміне кіріспе; Жалпы тіл білімі; Тіл білімінің өзекті мәселелері; 

Қазіргі қазақ тіл білімі ғылымының даму үрдісі мен жаңа бағыттары: Тіл біліміне кіріспе; Жалпы тіл білімі; Тіл 

білімінің өзекті мәселелері; Тіл білімінің (әдебиеттанудың) жаңа бағыттары. 

Модуль мазмұны Жалпы және типологиялық лингвистика: Жалпы және типологиялық лингвистиканың қарастыратын объектісі. 

Типологияның эмпирикалық негізі. Типологиялық әдістің ерекшелігі. Жалпы жүйелі және жеке типология. Басқа 

пәндермен қатынасы (тіл теориясы, суреттелінетін тіл білімі, контрастивті лингвистика, ареалды лингвистика, 

салыстырмалы-тарихи тіл білімі).  

Қазіргі қазақ тіл білімі ғылымының даму үрдісі мен жаңа бағыттары: Қазіргі қазақ тіл ғылымының қалыптасуы 

мен даму тарихы,  антропоөзектік парадигма нәтижесінде қалыптасқан когнитивтік лингвистика, әлеуметтік 

лингвистика, психолингвистика, лингвомәдениеттану т.б. бағыттарына қатысты мәселелерді қамтиды. 

Оқу нәтижесі Білімі: Пән әлем болмысын тұтас қабылдауды қамтамасыз ететін методологиялық тұрғыдан неғұрлым мәнді білімді 



меңгеруін, білім алушыларды өз қабілетін жетілдіру және кемелдену арқылы келешек өмірінде өз бетімен жаңа 

ілімдерді шығармашылық түрде меңгеруде дағдылану қажеттілігін, ғылыми-зерттеу, білім беру, ұйымдастыру, 

редакциялық-баспа, ғылыми ұйымдастырушылық және басқа да қызмет салаларында қазіргі теориялық және 

практикалық мәселелерді шешу қабілетін қалыптастыруды, жалпы және кәсіби мәдениеті жоғары деңгейдегі мамандар 

даярлауды тиісті дәрежеде меңгеруді қамтамасыз ету; 

Білігі: Қазіргі тіл білімі ғылымының басым бағыттары мен даму үрдісін бағамдауды; ғылыми бағыттар мен 

көзқарастардың мәні мен маңызын түсіне және түсіндіре білуді; бүгінгі күнгі тіл біліміндегі өзекті мәселерге талдау 

жасай алуға дағдылануы тиіс; тілтаным саласындағы зерттеулер мен бағыттарға салыстырмалы талдау жасауға; 

ғылыми-зерттеу жұмысына; сын мақалалар жазуға; кәсіби қарым-қатынас ережелерін меңгеруге тиіс; 

Құзыреттілігі: Тіл білімінің тарихын, грамматика аспектілерінің теориясын ғылыми негізде меңгере отырып, ғылыми 

нәтижелерге қол жеткізу.  

Білімі: Қазіргі қазақ тіл ғылымының даму үрдісі мен  жаңа бағыттары жайлы білім қалыптасады; 

Білігі: Аталмыш пәнді меңгеру барысында білім алушы ғылымды зерттеу жолдарының негізгі сипатын, басты 

қағидаларын, зерттеуді жүргізу барысында қолданылатын амал-тәсілдерді қолданады; докторанттар ғылыми-

теориялық білімі мен тәжірибелік дағдысын тереңдетіп ізденімпаздық пен іскерлік қасиетін қалыптастырады; 

Құзыреттілігі: Парадигмалардың көптігімен ажыратылатын лингвистикалық парадигмалар мен зерттеудің заманауи 

бағыттары туралы білімді игеру. Мынадай заманауи ғылыми парадигмалар (тарихи; психологиялық; жүйелі-

құрылымдық; әлеуметтік (коммуникативтік)) мен зерттеу бағыттарын (антропоцентристік; лингвомәдениеттанымдық; 

социолингвистикалық; когнитивті; психолингвистикалық) қолдануда құзіретті болу.  

Қорытынды бақылау үлгісі емтихан 

Кредиттер алу шарты модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау және қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу  
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2. Фромкин В., Родман Р., Хайамс Н. Тіл біліміне кіріспе. 10-басылым. Халықаралық басылым. - Алматы: Ұлттық 

аударма бюросы, 2018 жыл – 608 б. 

3.Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. - Алматы Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 320 б. 

4. Мечковская Н. Б. Философия языка и коммуникации. Учебное пособие. - М.: Флинта, 2018.-520 стр. 

5. Гарифуллина А. Культурологическая маркированность аллюзий в рамках художественного дискурса Д. 

Фаулза.Учебное пособие. - М.: Флинта, 2019.-120 стр. 

6. Маслова В.А. Концептуальные основы современной лингвистики. - М.: Флинта, 2019.-332 стр. 

7. Песина С.А. Инвариантиость в когнитивной лингвистике и философии языка. Учебное пособие. - М.: Флинта, 2014.-

160 стр. 

8. Әмірбекова А.Б. Қазіргі қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттар. - Алматы: Елтаным, 2011.- 204 б. 

Жаңарту күні 15.08.2018 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 
 

Модуль атауы мен шифрі 6D011700 



APL Қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері 

Модульге жауапты Картаева А.М. 

Модуль типі БМТМ 

Модуль деңгейі докторантура 

Аптадағы сағат саны 3 

Кредиттер саны 3 

Оқу үлгісі күндізгі  

Семестр 1 

Білім алушылар саны 1 

Модуль пререквизиті Қазіргі заман әдебиеттану дамуының теориялық-әдістемелік негіздері: Әдебиеттануға кіріспе; Әдебиет теориясы; 

Қазақ әдебиетінің тарихы; Қазақ әдебиеті сынының тарихы; Әдебиеттанудың өзекті мәселелері; Қазақ әдебиетіндегі 

дәстүр және жаңашылдық мәселесі; 

Әдебиеттану ғылымының даму үрдісі мен жаңа бағыттары: Әдебиеттануға кіріспе; Әдебиет теориясы; Қазақ 

әдебиетінің тарихы; Қазақ әдебиеті сынының тарихы. 

Модуль мазмұны Қазіргі заман әдебиеттану дамуының теориялық-әдістемелік негіздері: Докторанттарды әдебиеттану ғылымының 

тарихы мен процесінде айрықша орны бар сыни мақалалар мен көрнекті сыншы ғалымдардың шығармашылық 

ізденістерін, олар туралы ілгері зерттеулер мен еңбектерді барынша толық таныстыру. Көркемдік дамудағы жалғастық 

пен жаңашылдықты ескере отырып, пәнді оқыту барысында докторанттарды қазақ әдебиеттану ғылымындағы жаңа 

бағыттардың дамуына қатыстылығын аңғарту. Тарихи-әдеби  контекстегі  әдебиеттану  мектептері, ағымдар мен 

бағыттар.   Биографиялық  және психологиялық  әдебиеттанудың  әдістемесі. Синкреттік дәстүрлер және оның 

мектептері. Мәдени-тарихи  дәстүрлер  мектебі. Неомифологизм және мифопоэтика. 

Әдебиеттану ғылымының даму үрдісі мен жаңа бағыттары: Бұл пән бойынша мынадай маңызды теориялық және 

практикалық мәселелер қарастырылады: Тарихи - әдеби  контекстегі  әдебиеттану  мектептерінің дамуы мен 

қалыптасуы, биографиялық  және психологиялық  әдебиеттанудың  әдістемесі, тарихи  поэтика  мен  салыстырмалы – 

тарихи  әдебиеттанудың әдістемелері,  әлеуметтік бағыттағы әдебиеттану, неомифологизм және мифопоэтика. 

Әдебиеттану ғылым ретінде. Қазіргі әдебиеттанудың негізгі тенденциялары, әдебиеттанудың психологиялық 

талдаумен, философиямен, әлеуметтанумен, антропологиямен, этнологиямен кіріктірілуі. Герменевтика. Нарративтер. 

Имагиология. Компаративистика. Салыстырмалы поэтика. Мифопоэтика. 

Оқу нәтижесі Білімі: Әдебиеттің дамуын әдебиет тарихымен бірлікте талдаудың ғылыми принциптерін;  Әдебиеттанудың  

тағылымдық, көркемдік-эстетикалық және ұлттық мәнін; Осы кезең сыншы ғалымдардың  шығармаларын оқып білуі 

тиіс; 

Білігі: Әдеби мектептер мен ағым, көркемдік өсу жолын меңгеруді; Әдебиеттану ғылымын құрайтын ұғымдар мен 

категориялармен танысуды;  Олардың сыншы ғалымдардың еңбектерінде қолданылу ерекшелігін;  Қазақстан 

тәуелсіздігі және әдеби үрдістердегі жаңашылдықтың мәнін ұғынуды игеруі тиіс. Докторанттардың еңбектерін баспа 

беттеріне жариялатуға бағдар жасалады; 

Құзыреттілігі: Әдеби үдерісті терең меңгеріп, талдау жасай білу, ғылыми нәтижелерге қол жеткізу, теориялық ойлау 

жүйесінің қағидаларын білу; әдебиеттанудағы ғылыми салалар мен бағыттарды, мектептерді анықтап, олардың негізгі 

ұстанымдарына баға беру. 



Білімі:. Бұл пән бүгінгі күні әдебиеттану ілімінің даму ерекшеліктері мен көкейкесті мәселелерін таныстырады, 

ғылыми негізде шешілуге тиісті теориялық зерттеулерді саралайды, жаңа қағидалар мен тұжырымдарды анықтайды, 

жалпы қазақ әдебиеті мен көркем әдеби сынның жай-күйіне баға береді, сол арқылы ұлттық көркем ойдың даму 

деңгейі мен бағыттарынан мағлұмат алады. Ғылыми зерттеуге машықтандырады; 

Білігі: Әдебиет зерттеушілерінің әдебиет тарихын зерттеу, дәуірлеу мәселесіндегі ғылыми концепцияларын білу; 

Әдебиетінің тарихы неғұрлым тереңде жатқанына, оның түп төркініне барлау жасау; Әдебиеттің тарихын жаңаша 

пайымдаған зерттеулерді қарастырып,  өзіндік пікірі бар жас зерттеушілер еңбектеріне шолу жасау; 

Құзыреттілігі: Қазіргі заманғы қазақ филологиясының теориялық-әдістемелік принципін; филологияның дәстүрлі, 

жаңа, басым бағыттарын; филологияның ғылыми мектептерін біліп шығады; ЖОО-да ғылыми жұмыстарды жүргізу 

мен филологиялық пәндерді оқытудың дәстүрлі, инновациялық, әдістемесін біледі; филологиялық концепцияларға, 

ғылыми идеяларға сындарлы талдау жасауды үйренеді. 

Қорытынды бақылау үлгісі емтихан  

Кредиттер алу шарты модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау және қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу  

Модульдің ұзақтығы 1 семестр  

Әдебиеттер 1. Ахмет Байтұрсынұлы: энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 744 б. 

2. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 360 б. 

3. Камалқызы Ж. Қазақ әдебиетінің теориялық және әдістемелік мәселелері (эпикалық шығармалар): Оқу құралы. - 

Алматы: Бастау, 2017.- 331 б. 

4. Ісімақова А. Тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиеттану: әдеби зерттеулер. - Алматы: Дәстүр, 2016. - 384 б. 

5. Пірәлі Г. Қазақ әдебиеттануы және ұлттық идея. - Алматы: Елтаным баспасы, 2014. - 240 б. 

6. Тілепов Ж. Тарих және әдебиет: монография: үш томдық шығармалар жинағы. Т. 1. - Алматы: Дәуір-Кітап, 2015. - 

344 б. 

7. Кенжебайұлы Б. Шығармалар жинағы.  Т.1: Түрік қағанатынан бүгінгі күнге дейін. - Алматы: Ел-шежіре, 2018. - 

360 б. 

8. Кенжебайұлы Б. Шығармалар жинағы Т. 2: Ояну дәурінің әдебиеті: (ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті). - 

Алматы: Ел шежіре, 2018. - 336 б.  

9. Бердібай Р. Он томдық шығармалар жинағы Т.5: Роман және заман / Құраст.: Д. Ысқақұлы. - Алматы: Дәуір, 2018. - 

288 б.  

10. Дербісәлин Ә. Үш томдық шығармалар жинағы. Т. 2: Дәстүр және жалғастық: (монография, ғылыми-әдеби 

зерттеулер). - Алматы: Дәуір-Кітап, 2018. - 480 б. 

11. Әшімбаев С. Шығармалары. Т.1. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 328 б.  

12. Әбдиманұлы Ө. Шығармалары [Мәтін]. Т. 2: Қазақ әдебиетіндегі ұлт-азаттық идея: монография. - Алматы: Қазақ 

энциклопедиясы, 2016. - 424 б. 

 

Жаңарту күні 15.08.2018 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 
Модуль атауы мен шифрі 6D011700 



NI Ғылыми зерттеу  

Модульге жауапты ПОҚ құрамы 

Модуль типі ҚМ 

Модуль деңгейі докторантура 

Аптадағы сағат саны 50 

Кредиттер саны 50 

Оқу үлгісі күндізгі  

Семестр 1-6 

Білім алушылар саны 1 

Модуль пререквизиті Докторанттың ЖОО алған теориялық білімін тереңдету және бекіту, студенттердің жеке басының ерекшеліктерін 

ескере отырып, сол білімдерін зерттеу, педагогикалық іс – тәжірибелерде, оқу – тәрбиелік жұмыстарда көрсетуге 

үйрету; 

- докторанттардың таным қызметтерін арттыру үшін түрлі әдістерді қолдана отырып, ғылыми жұмысты жазуға 

докторантты даярлау; 

- ғылыми жетекші ретіндегі ұйымдастырушылық және зерттеушілік іс-әрекетін іске асыруға үйрету; 

- практикалық, методикалық дағдыларды және ғылыми-зерттеу үрдісін ұйымдастыруды қалыптастыру. 

Модуль мазмұны 1. Докторант зерттеу, педагогикалық іс – тәжірибелерден өтетін мекемемен, кафедрамен және ПОҚ-мен, топ 

жетекшілерінің жұмысымен, өткізілетін курс бойынша нормативті құжаттар, ОӘК-мен танысады; 

2. Докторант зерттеу іс – тәжірибесін өту кезінде алдын-ала жоспар құруы қажет; 

3. Әртүрлі әдістерді, әртүрлі оқу сабақтарын ұйымдастыру түрлерін пайдалана отырып, мақала жазып, докторлық 

диссертацияны жазуға дайындалу. 

Оқу нәтижесі Білімі: Докторант зерттеу іс – тәжірибесін өту кезінде алдын-ала жоспар құруы қажет, нәтижесінде докторлық 

диссертация қорғалады; 

Білігі: Докторант педагогикалық іс – тәжірибеден өтетін кафедрамен және ПОҚ-мен, топ жетекшілерінің жұмысымен, 

өткізілетін курс бойынша нормативті құжаттар, ОӘК-мен таныса отырып, ғылыми жұмысты жазу дағдыларын 

қалыптастырады; 

Құзыреттілігі: Дүниетанымдық, кәсіби, ақпараттық, танымдық, ғылыми шығармашылық, зерттеушілік, мәдени, 

зияткерлік, коммуникативтік құзіреттіліктер қалыптасады. 

Қорытынды бақылау үлгісі докторлық  диссертацияны қорғау 

Кредиттер алу шарты модуль бойынша қарастырылған барлық жұмыс түрлері орындау және қорытынды бақылау бойынша  оң баға алу 

Модульдің ұзақтығы 6 семестр  

Әдебиеттер 1. Нағымжанова Қ.М. Кәсіби педагогикалық білім беру технологиялары. -Астана, 2017  

2. Сейпутанова А.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Оқулық. - Өскемен, 2016 

3. Слово о науке: Афоризмы. Изречения. Лит.цитаты. 4-е изд. испр. и доп. –Москва: Знание, 2016 

4. Петров Ю.А. Методологические проблемы теоретического познания. - Москва: МГУ, 2015. – 173 с. 

5. Добров Г.М. Наука о науке. Введение в общее науковедение. -3-е изд. доп. и перераб. – Киев: Наукова думка, 2015. - 

362 с., рис. 

6. Қазіргі қазақ әдебиеті: Лекциялар курсы / Құраст.:Ж.Дәдебаев/. - Алматы, 2013 



7. Құрман Н.Ж. Қазақ тілін оқытудың әдіснамалық негіздері. Монография. – Астана, 2008 

8. Бітібаева Қ.О. Әдебиетті тереңдетіп оқыту. Оқу құралы.- Алматы, 2003 

Жаңарту күні 15.08.2018 

 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

 6D011700-КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 
Наименование модуля и шифр  6D011700 

MPYaL Методологические проблемы в педагогике и языкознании, литературоведении 

Ответственный за модуль Бияров Б.Н., Айтмукашова А.А., Сейпутанова А.К. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля докторантура 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 

Форма обучения очное 

Семестр 1 

Количество обучающихся 1 

Пререквизиты модуля Философия и методология педагогики: Педагогика; История и философия науки; Философско-методологические 

проблемы языкознания; 

Методика и методология современного языкознания: Педагогика; Философско-методологические проблемы 

языкознания; Методика преподавания дициплин в вузе; Психология; Философия; Социология; 

Методика и методология современного литературоведения: Педагогика; Методика преподавания дициплин в 

вузе; Актуальные проблемы литературоведения; Новые направления языкознания (литературоведения); Проблемы 

традиции и новшество казахской литературе. 

Содержание модуля Философия и методология педагогики: Анализ нынешних кардинальных вопросов педагогики, ознакомление 

докторантов с монографиями и научными статьями, опубликованными в последние годы, конспектирование 

содержательных и значимых трудов. Объяснение новых направлений современного педагогики и интегрирование 

этнологий, антропологий, социологий, философий, психологического анализа, базовых тенденций современной 

лингвистики. 

Методика и методология современного языкознания: В процессе изучения дисциплины охарактеризуются 

вопросы обучения методики современного языкознания согласно к новым подходам, проанализированы мнения, 

основные течения описывающие направления современного языкознания. Анализируются монографии, основные 

труды и исследовательские статьи, вышедшие в последние годы. Широко обсуждаются система, характерные 

особенности  обучения казахского языка.  

Методика и методология современного литературоведения: Различные методы литературоведения, школы и их 

основные принципы литературоведения, основные исследовательские методы художественной литературы, методы 

направленные к изучению автора, культурно-исторические и литературные методы изучения текста, 

социологический метод и его основные направления, метод мифопоэтического анализа, архетипический метод, 



метод анализа интертекста, типы читательско-ориентированных методов, методология семиотических исследований, 

наука нарраталогия, исследование жанровой проблемы художественного произведения,  проблема пространств в 

художественных произведениях, автор и герой. В результате изучения курса докторант: распознает оригинальные 

литературные источники исследовании, методы, принципы и научно-теоретические концепции, возникающие в 

соответствии с данной дисциплиной «Методика и методология современного литературоведения». 

Результаты обучения Знание: Докторант должен знать: роль и место педагогики среди других предметов и как науки; основные категорий 

и термины; методические проблемы современной педагогики; историю мировой педагогики; научные труды 

выдающихся исследователей и научных школ; проблемы современной педагогики и тенденции развития; 

Умение: Использование категорий и терминов в практике; предположение приоритетных направлений и процесс 

развития современной педагогики; объяснение и понимание важности и значения научных направлении; 

анализирование актуальных проблем современной педагогики; сравнительное анализирование исследований и 

направлений в сфере педагогики; анализирование научно-исследовательских работ; уметь писать критические 

статьи; освоить правила профессиональных взаимоотношений;  

Компетенции: овладение базовыми знаниями по социально-педагогическим дисциплинам, способствующим 

формированию высокообразованной, широкой мировоззренческой и культурной личности, способностью к 

совершенствованию и развитию профессионально-педагогической деятельности. 

Знание: Уметь различать глобальную информацию и литературно-теоретическую информацию на комплексной 

основе, описывать типичные, образные, личные качества и действия с собственной точки зрения; умение сочетать 

структурные, типовые, смысловые признаки в тексте, научную работу; 

Умение: Исследовательская деятельность, решение нормальных научных задач; осуществление учебно-

педагогической деятельности по кредитным технологиям; применение методов преподавания профессиональных 

дисциплин в их деятельности; 

Компетенции: Способен осуществлять научно-педагогическую деятельность и осуществлять официальные 

контакты с различными организациями, в том числе с учебными заведениями; способен обеспечивать постоянное 

обновление знаний, способен повышать профессиональные навыки и квалификацию; понять противоречия и 

социальные последствия глобализационных процессов; способен решать различные вопросы, связанные с 

современными образовательными технологиями. 

Знание: Формирует знания и представления об основе методики и методологии современного литературоведения, 

основных источниках, методах и приема, принципах литературного исследования; 

Умение: Самостоятельно изучать, исследовать, уметь собирать и анализировать новую информацию и данные 

факты; должны обладать достаточными знаниями о методологии и методологии современной литературоведения; 

Компетенции: Профессионально усвоив методику и теорию литературоведения, получить теоретические знания, 

делать научные анализы и выводы.  С позиции академической методологии систематизировав академические школы 

в литературоведении и фольклороведении, познать основные цели академического письменного  предмета. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

выполнение всех видов работ, предусмотренных по модулю и получение положительной оценки по итоговому 

контролю  

Продолжительность модуля 1 семестр  
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Дата обновления 15.08.2018 

 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК  
 

Наименование модуля и шифр 6D011700 
APYa Актуальные проблемы языкознания 

Ответственный за модуль Бияров Б.Н., Алимхан А.А. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля докторантура 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 

Форма обучения очное 

Семестр 1 

Количество обучающихся 1 

Пререквизиты модуля Общая и типологическая лингвистика: Ведение в языкознание; Общее языкознание; Актуальные проблемы 

языкознания; 

Новые направлении и процесс развития современного казахского языка: Введение в языкознание; Общее 

языкознание; Актуальные проблемы языкознания; Новые направления языкознания (литературоведения). 

Содержание модуля Общая и типологическая лингвистика: Объект общего и типологического языкознания. Эмпирические основы 

типологии. Особенности типологического метода. Систематическая и индивидуальная типология. Отношения с 



другими дисциплинами (теория языка, описательная лингвистика, контрастивная лингвистика, ареальная 

лингвистика, сравнительно-историческая лингвистика). 

Новые направлении и процесс развития современного казахского языка: Рассматривает историю становления и 

развития современной казахской лингвистики, новые направления языкознания: когнитивная лингвистика, 

социолингвистика, психолингвистика, лингвокультурология и др., сформировавшихся в результате 

антропоцентрологической парадигмы. 

Результаты обучения Знание: Предмет обеспечивает овладение наиболее значимыми методологическими знаниями, обеспечивающими 

целостное восприятие бытия мира, потребности обучающихся в творческом овладении новыми самостоятельными 

знаниями в будущей жизни путем совершенствования своих способностей, формирование способности решать 

современные теоретические и практические проблемы в научно-исследовательской, образовательной, 

организационной, редакционно-издательской, научно-организационной и других сферах деятельности, надлежащего 

овладения подготовкой специалистов высокого уровня общей и профессиональной культуры; 

Умение: Должен освоить: оценивать приоритетных направлений и тенденций развития современной лингвистики; 

понимать и интерпретировать сущность и значение научных направлений и подходов; уметь анализировать 

актуальные проблемы современной лингвистики; сравнительный анализ исследований и направлений в области 

лингвистики; исследовательская работа; писать критические статьи; профессиональные правила общения; 

Компетенции: Приобретение научных результатов путем усвоения истории лингвистики, теории грамматических 

аспектов. 

Знание: Формирование знаний о новых направлениях и тенденциях развития современной казахской лингвистики;  

Умение: Ходе изучения этой дисциплины обучающиеся использует базовый характер пути научного исследования, 

основные принципы, методы, используемые в исследовании; докторанты формируют глубокие исследовательские и 

деловые качества научно-теоретических знаний и практических навыков; 

Компетенции: Обладать знаниями о лингвистических парадигмах и современных направлениях исследования, 

отличающихся полипарадигмальностью. Быть компетентным в использовании следующих современных научных  

парадигм (историческая; психологическая; системно-структурная;  социальная (коммуникативная)) и направлений 

исследования (антропоцентрическое; лингвокультурологическое; социолингвистическое; когнитивное; 

психолингвистическое).  

Форма итогового контроля экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

выполнение всех видов работ, предусмотренных по модулю и получение положительной оценки по итоговому 

контролю  

Продолжительность модуля 1 семестр  

Литература 1. Момынова Б. Қазақтың тілші ғалымдары. - Алматы: Арыс, 2016 

2. Фромкин В., Родман Р., Хайамс Н. Тіл біліміне кіріспе. 10-басылым. Халықаралық басылым. - Алматы: Ұлттық 

аударма бюросы, 2018 жыл – 608 б. 

3.Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. - Алматы Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 320 б. 

4. Мечковская Н. Б. Философия языка и коммуникации. Учебное пособие. - М.: Флинта, 2018.-520 стр. 

5. Гарифуллина А. Культурологическая маркированность аллюзий в рамках художественного дискурса Д. 

Фаулза.Учебное пособие. - М.: Флинта, 2019.-120 стр. 



6. Маслова В.А. Концептуальные основы современной лингвистики. - М.: Флинта, 2019.-332 стр. 

7. Песина С.А. Инвариантиость в когнитивной лингвистике и философии языка. Учебное пособие. - М.: Флинта, 

2014.-160 стр. 
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Дата обновления 15.08.2018 

 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 
 

Наименование модуля и шифр 6D011700 
APL Актуальные проблемы казахской литературы 

Ответственный за модуль Картаева А.М. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля докторантура 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 

Форма обучения очное  

Семестр 1 

Количество обучающихся 1 

Пререквизиты модуля Теоретико-методологические основы в развитии современного литературоведения: Введение в 

литературоведение; Теория литературы; История казахской литературы; История критики казахской литературы; 

Актуальные проблемы литературоведения; Проблемы традиции и новшество казахской литературе; 

Новые направлении и процесс развития современного литературоведения: Введение в литературоведение; Теория 

литературы; История казахской литературы; История критики казахской литературы. 

Содержание модуля Теоретико-методологические основы в развитии современного литературоведения: Ознакомление докторантов с 

критическими публикациями и творческими поисками выдающихся ученых-критиков, с их фундаментальными 

исследованиями,трудами, имеющих особое место в истории и процессе литературоведческой науки. С учетом 

преемственности и новаторства в художественном развитии, в процессе изучения дисциплины необходимо выявить 

вовлеченность докторантов в развитие новых направлений в казахской литературоведческой науке. Школы 

литературоведения, течения и направления в историко-литературном контексте.  Методика биографической и 

психологической литературы. Синкретные традиции и его школы. Школа культурно-исторических традиций. 

Неомифологизм және мифопоэтика. 

Новые направлении и процесс развития современного литературоведения: По данной дисциплине 

рассматриваются следующие важные теоретические и практические вопросы: Развитие и становление 

литературоведческих школ в историко-литературном контексте, методика биографической и психологической 

литературоведения, методики исторической поэтики и сравнительно – исторической литературы, литературоведение 

социальной направленности, неомифологизм и мифопоэтика. Литературоведение как наука. Основные тенденции 

современного литературоведения, интеграция литературоведения с психологическим анализом, философией, 



социологией, антропологией, этнологией. Герменевтика. Нарративтер. Имагиология. Компаративистика. 

сравнительная поэтика. Мифопоэтика. 

Результаты обучения Знание: Научные принципы анализа развития литературы в единстве с историей литературы, Познавательное, 

художественно-эстетическое и национальное значение литературоведения; Изучение произведений критиков этого 

периода; 

Умение: Овладение литературными школами и течениями, способами художественного роста; Ознакомление с 

понятиями и категориями, составляющими литературоведческую науку; Особенности их применения в трудах 

ученых-критиков; осмысление сути новизны в литературных процессах и  Независимоси Казахстана; Ориентация на 

публикацию трудов докторантов в печатных изданиях;  

Компетенции: Умение глубоко изучать и анализировать литературный процесс, достигать научных результатов, 

знать принципы теоретического мышления; определить научные области и направления литературоведения, школы и 

оценить их основные принципы. 

Знание: Этот курс знакомит с современными особенностями и актуальными проблемами литературоведения, 

анализирует теоретические исследования на научной основе, определяет новые принципы и выводы, оценивает 

состояние казахской литературы и художественной литературной критики, разъясняя тем самым уровень и 

направления национальной художественной идеи. Практикует к научным исследованиям; 

Умение: Исследование истории литературы исследователей литературы, изучение научных концепций в эпоху их 

бурного развития; Изучение глубинной истории литературы, ее происхождения; Рассмотреть новые исследования в 

истории литературы, сделать обзор трудам молодых исследователей; 

Компетенции:  Знание теоретико-методологических принципов современной казахской филологии; традиционных, 

новых, приоритетных направлений филологии; научных школ филологии; Знание традиционных, инновационных, 

методик преподавания филологических дисциплин и проведений научных работ в вузе; умение критически 

анализировать филологические концепции, научные идеи. 

Форма итогового контроля экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

выполнение всех видов работ, предусмотренных по модулю и получение положительной оценки по итоговому 

контролю  

Продолжительность модуля 1 семестр  

Литература 1. Ахмет Байтұрсынұлы: энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 744 б. 

2. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 360 б. 

3. Камалқызы Ж. Қазақ әдебиетінің теориялық және әдістемелік мәселелері (эпикалық шығармалар): Оқу құралы. - 

Алматы: Бастау, 2017.- 331 б. 

4. Ісімақова А. Тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиеттану: әдеби зерттеулер. - Алматы: Дәстүр, 2016. - 384 б. 

5. Пірәлі Г. Қазақ әдебиеттануы және ұлттық идея. - Алматы: Елтаным баспасы, 2014. - 240 б. 

6. Тілепов Ж. Тарих және әдебиет: монография: үш томдық шығармалар жинағы. Т. 1. - Алматы: Дәуір-Кітап, 2015. - 

344 б. 

7. Кенжебайұлы Б. Шығармалар жинағы.  Т.1: Түрік қағанатынан бүгінгі күнге дейін. - Алматы: Ел-шежіре, 2018. - 

360 б. 

8. Кенжебайұлы Б. Шығармалар жинағы Т. 2: Ояну дәурінің әдебиеті: (ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті). - 



Алматы: Ел шежіре, 2018. - 336 б.  

9. Бердібай Р. Он томдық шығармалар жинағы Т.5: Роман және заман / Құраст.: Д. Ысқақұлы. - Алматы: Дәуір, 2018. 

- 288 б.  

10. Дербісәлин Ә. Үш томдық шығармалар жинағы. Т. 2: Дәстүр және жалғастық: (монография, ғылыми-әдеби 

зерттеулер). - Алматы: Дәуір-Кітап, 2018. - 480 б. 

11. Әшімбаев С. Шығармалары. Т.1. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 328 б.  

12. Әбдиманұлы Ө. Шығармалары [Мәтін]. Т. 2: Қазақ әдебиетіндегі ұлт-азаттық идея: монография. - Алматы: Қазақ 

энциклопедиясы, 2016. - 424 б. 

Дата обновления  15.08.2018 

 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 
 

Наименование модуля и 

шифр  
6D011700 

NI Научно-исследовательский 

Ответственный за модуль Состав ППС 

Тип модуля ДМ 

Уровень модуля докторантура 

Количество часов в неделю 50 

Количество кредитов 50 

Форма обучения очное 

Семестр 1-6 

Количество обучающихся 1 

Пререквизиты модуля Углубление и закрепление теоретических знаний докторанта, полученных вузом, учить демонстрировать эти знания 

на педагогической, исследовательской практике, учебно - воспитательной работе с учетом возрастных особенностей 

и индивидуальных особенностей учащихся;  

- подготовка докторанта к написанию научной работы с использованием различных методов для повышения 

познавательной деятельности докторантов; 

- научить осуществлять организационную и исследовательскую деятельность как научного руководителя; 

- формирование практических, методических навыков и организации научно-исследовательского процесса. 

Содержание модуля 1. Докторант знакомится с кафедрой и  ППС, где проходит педагогическую, исследовательскую практику, с   работой 

руководителей групп, с нормативными документами по проводимому курсу, с УМКД; 

2. Докторант должен составить предварительный план прохождения исследовательской практики; 

3. Используя различные методы  и форм организации различных учебных занятий  уметь написать статью, 

подготовка к написанию докторской диссертации.   

Результаты обучения Знание: Докторант должен составить предварительный план прохождения исследовательской практики, в результате 

которого проводится  защита докторской диссертации; 

Умение: Докторант знакомится с кафедрой педагогической практики и ППС, работой руководителей групп, 



нормативными документами по проводимому курсу, с УМКД, формирует навыки написания научной работы; 

Компетенции: Формируются мировоззренческие, профессиональные, информационные, познавательные, научно-

творческие, исследовательские, культурные, интеллектуальные, коммуникативные компетенции. 

Форма итогового контроля защита докторской диссертации  

Условия для получения 

кредитов 

выполнение всех видов работ, предусмотренных по модулю и получение положительной оценки по итоговому 

контролю 

Продолжительность модуля 6 семестр  

Литература 1. Нағымжанова Қ.М. Кәсіби педагогикалық білім беру технологиялары. -Астана, 2017  

2. Сейпутанова А.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Оқулық. - Өскемен, 2016 

3. Слово о науке: Афоризмы. Изречения. Лит.цитаты. 4-е изд. испр. и доп. –Москва: Знание, 2016 

4. Петров Ю.А. Методологические проблемы теоретического познания. - Москва: МГУ, 2015. – 173 с. 

5. Добров Г.М. Наука о науке. Введение в общее науковедение. -3-е изд. доп. и перераб. – Киев: Наукова думка, 2015. 

- 362 с., рис. 

6. Қазіргі қазақ әдебиеті: Лекциялар курсы / Құраст.:Ж.Дәдебаев/. - Алматы, 2013 

7. Құрман Н.Ж. Қазақ тілін оқытудың әдіснамалық негіздері. Монография. – Астана, 2008 

8. Бітібаева Қ.О. Әдебиетті тереңдетіп оқыту. Оқу құралы.- Алматы, 2003 

Дата обновления 15.08.2018 

 

MODULAR DIRECTORY 

 6D011700-KAZAKH LANGUAGE AND LITERATURE 
 

Module name and cipher 6D011700 

MPYaL Methodological problems in pedagogy and linguistics, literary criticism 

Responsible for the module Biyarov B.N., Aitmukashova A.A., Seiputanova A.K. 

Module type CMS 

Module level doctorate 

Hours per week 3 

Amount of credits 3 

Form of study full-time 

Semester 1 

Number of students 1 

Module Prerequisites Philosophy and Methodology of pedagogy: Pedagogy; History and philosophy of science; Philosophical and methodological 

problems of linguistics; 

Technique and methodology of modern linguistics: Pedagogy; Philosophical and methodological problems of linguistics; 

Methods of teaching disciplines in high school; Psychology; Philosophy; Sociology; 

Technique and methodology of modern literary criticism: Pedagogy; Methods of teaching disciplines in high school; Actual 

problems of literary studies; New directions of linguistics (literary studies); Problems of tradition and innovation of Kazakh 



literature. 

Module content Philosophy and Methodology of pedagogy: Analysis of the current cardinal questions of philology, familiarization of 

doctoral students with monographs and scientific articles published in recent years, note-taking of meaningful and significant 

works. Explanation of new directions of modern linguistics and integration of ethnologies, anthropologies, sociologies, 

philosophies, psychological analysis, basic tendencies of modern linguistics. 

Technique and methodology of modern linguistics: In the process of studying the discipline, the issues of teaching methods 

of modern linguistics are described in accordance with the new approaches, opinions are analyzed, the main trends describing 

the directions of modern linguistics. Analyzed monographs, major works and research articles published in recent years. The 

system, characteristic features of teaching the Kazakh language are widely discussed. 

Technique and methodology of modern literary criticism: Various methods of literary studies, schools and their basic 

principles of literary criticism, basic research methods of fiction, methods directed to the study of the author, cultural, 

historical and literary methods of studying the text, sociological method and its main directions, method of mythopoetic 

analysis, archetypical method, intertext analysis method, types of reader-oriented methods, methodology of semiotic research, 

science of narraty, use following the genre problem of a work of art, the problem of spaces in works of art, the author and the 

hero. As a result of studying the course, the doctoral candidate recognizes original literary sources of research, methods, 

principles, and scientific and theoretical concepts arising in accordance with this discipline "Technique and methodology of 

modern literary criticism". 

Learning outcomes Knowledge: Doctoral candidate should know: the role and place of linguistics among other subjects and as a science; main 

categories and terms; methodical problems of modern linguistics; the history of world linguistics; works of indicative works 

and scientific schools; problems of modern linguistics and development trends; 

Science: The use of categories and terms in practice; the assumption of priorities and the process of development of modern 

pedagogy; explanation and understanding of the importance and importance of the scientific direction; analysis of current 

problems of modern pedagogy; comparative analysis of research and directions in the field of pedagogy; analyzing research 

papers; be able to write critical articles; master the rules of professional relationships;  

Competences: Mastering basic knowledge of social and pedagogical disciplines that contribute to the formation of a highly 

educated, broad world outlook and cultural personality, the ability to improve and develop professional and educational 

activities.  
Knowledge: To be able to distinguish between global information and literary-theoretical information on a complex basis, 

describe typical, figurative, personal qualities and actions from one’s own point of view; ability to combine structural, typical, 

semantic features in the text, scientific work; 

Science: Research, solving normal scientific problems; implementation of educational and teaching activities on credit 

technologies; application of methods of teaching professional subjects in their activities; 

Competences: Able to carry out scientific and educational activities and carry out official contacts with various organizations, 

including educational institutions; able to provide constant updating of knowledge, able to improve professional skills and 

qualifications; understand the contradictions and social consequences of globalization processes; able to solve various issues 

related to modern educational technologies. 

Knowledge: Forms knowledge and ideas about the basis of the methodology and methodology of modern literary criticism, 

the main sources, methods and techniques, the principles of literary research; 



Science: Independently study, research, be able to collect and analyze new information and data facts; should have sufficient 

knowledge of the methodology and methodology of modern literary studies; 

Competences: Professionally mastering methodology and theory of literary criticism, to get theoretical knowledge, do 

scientific analyses and conclusions.  From position of academic methodology systematizing academic schools in literary 

criticism and фольклороведении, to get to know the primary purposes of academic writing  object. 

Final control form exam 

Conditions for obtaining loans performance of all types of work provided for the module and obtaining a positive assessment of the final control 

Module duration 1semester 

Literature 1. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы. Тәжин М.М.- Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 2018.- 360 б.  

2.  Джонстон Д.     Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін. - Алматы: «Ұлттық аударма 

бюросы», 2018.- 216 б.   

3. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф., Джаамбаева Б.А. Ғылым тарихы және философиясы. Оқу құралы. – Алматы: Эверо, 

2017. - 470 бет. 

4. Сейталиев К.Б. Педагогика тарихы. - Атырау, 2017. - 336 б.  

5. Әбиев Ж.Ә., Бабаев С.Б., Құдиярова А.М. Педагогика. Оқу құралы. – Алматы, 2016 

6. Баймолдаев Т.М. Білім беру жүйесін басқарудың әдіснамалық негізі: Білім беру ұйымдарының басшыларына және 

білім жүйесі қызметкерлеріне арналған. Монография. - Алматы, 2013. - 356 б. 

7. Құрман Н. Қазақ тілін оқытудың әдіснамалық негіздері. – Астана, 2018. – 160 бет. 

8. Оразбаева Ф.Ш., Рахметова С.Р. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. – А.: Print – S, 2015. 

9. Фромкин В., Родман Р., Хайамс Н. Тіл біліміне кіріспе. 10-басылым. Халықаралық басылым. Алматы: Ұлттық 

аударма бюросы, 2018 жыл – 608 б. 

10.Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. - Алматы Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 320 

б. 

6. 11. Елеукенов Ш. Ұлт тәуелсіздігі және әдебиет. - Алматы, 2016 

7. 12. Ысқақұлы Д. Сын жанрлары: Оқу құралы. – Алматы: Санат, 2015 

13. Қирабаев С. Ұлт тәуелсiздiгi және әдебиет: Зерттеулер мен мақалалар. – Алматы: Ғылым, 2016 

Update Date 15.08.2018 

 

MODULAR DIRECTORY 

 
Module name and cipher 6D011700 

APYa  Actual problems of linguistics 

Responsible for the module Biyarov B.N., Alimkhan A.A. 

Module type OMRS 

Module level doctorate 

Hours per week 3 

Amount of credits 3 

Form of study full-time 



Semester 1 

Number of students 1 

Module Prerequisites General and typological linguistics: Introduction in linguistics; General linguistics; Actual problems of linguistics; 

The new direction and the development of modern Kazakh languages: Introduction in linguistics; General linguistics; 

Actual problems of linguistics; New directions of linguistics (literary studies); 

Module content General and typological linguistics: The object of general and typological linguistics. Empirical foundations of typology. 

Features of the typological method. Systematic and individual typology. Relations with other disciplines (theory of language, 

descriptive linguistics, contrastive linguistics, areal linguistics, comparative historical linguistics). 

The new direction and the development of modern Kazakh languages: Considers the history of the formation and 

development of modern Kazakh linguistics, new directions of linguistics: cognitive linguistics, sociolinguistics, 

psycholinguistics, linguoculturology, etc., formed as a result of the anthropocentrological paradigm. 

Learning outcomes Knowledge: The subject provides mastering the most significant methodological knowledge, providing a holistic perception 

of the world being, students' needs for creative mastering new independent knowledge in the future life by improving their 

abilities, developing the ability to solve modern theoretical and practical problems in research, educational, organizational, 

editorial , scientific, organizational and other areas of activity, proper mastery of the preparation of sheets of high level of 

general and professional culture; 

Science: Must master: evaluate the priorities and trends in the development of modern linguistics; Understand and interpret 

the nature and significance of research areas and approaches; be able to analyze current problems of modern linguistics; 

comparative analysis of research and directions in the field of linguistics; research; write critical articles; professional 

communication rules; 

Competences: Achievement of scientific results by mastering the history of linguistics, the theory of grammatical aspects.  

Knowledge: Formation of knowledge about new directions and trends in the development of modern Kazakh linguistics; 

Science: During the study of this discipline, students use the basic nature of the path of scientific research, the basic 

principles, methods used in the study; Doctoral students form deep research and business qualities of scientific theoretical 

knowledge and practical skills; 

Competences: To have knowledge of the linguistic paradigms and the modern directions of research differing in a 

poliparadigmalnost. To be competent of use the following of modern scientific paradigms (historical; the psychological; the 

system and structural; social (communicative)) and directions researches (the anthropocentric; lingvokulturologichesky; 

sotsiolingvistichesky; the cognitive; psycholinguistic); network philological resources and databases. 

Final control form exam 

Conditions for obtaining loans performance of all types of work provided for the module and obtaining a positive assessment of the final control 

Module duration 1 semester 

Literature 1. Момынова Б. Қазақтың тілші ғалымдары. - Алматы: Арыс, 2016 

2. Фромкин В., Родман Р., Хайамс Н. Тіл біліміне кіріспе. 10-басылым. Халықаралық басылым. - Алматы: Ұлттық 

аударма бюросы, 2018 жыл – 608 б. 

3.Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. - Алматы Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 320 б. 

4. Мечковская Н. Б. Философия языка и коммуникации. Учебное пособие. - М.: Флинта, 2018.-520 стр. 

5. Гарифуллина А. Культурологическая маркированность аллюзий в рамках художественного дискурса Д. 



Фаулза.Учебное пособие. - М.: Флинта, 2019.-120 стр. 

6. Маслова В.А. Концептуальные основы современной лингвистики. - М.: Флинта, 2019.-332 стр. 

7. Песина С.А. Инвариантиость в когнитивной лингвистике и философии языка. Учебное пособие. - М.: Флинта, 

2014.-160 стр. 

8. Әмірбекова А.Б. Қазіргі қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттар. - Алматы: Елтаным, 2011.- 204 б. 

Update Date 15.08.2018 

 
MODULAR DIRECTORY 

 

Module name and cipher 6D011700 
APL Actual problems of Kazakh literature 

Responsible for the module Kartaeva A.M. 

Module type OMRS 

Module level doctorate 

Hours per week 3 

Amount of credits 3 

Form of study full-time  

Semester 1 

Number of students 1 

Module Prerequisites Theoretical and methodological basis in the development of modern literary criticism: Introduction to literary studies; 
Theory of literature; History of Kazakh literature; History of Kazakh Literary Critics; Actual problems of literary studies; 

Problems of tradition and innovation of Kazakh literature; 

The new direction and the development of modern literary criticism: Introduction to literary studies; Theory of literature; 
History of Kazakh literature; History of Kazakh Literary Critics. 

Module content Theoretical and methodological basis in the development of modern literary criticism: Familiarization of doctoral students 

with critical publications and creative searches of prominent critics, with their basic research, works that have a special place 

in the history and process of literary science. Taking into account the continuity and innovation in artistic development, in the 

process of studying the discipline it is necessary to identify the involvement of doctoral students in the development of new 

directions in the Kazakh literary scholarship. Schools of literary studies, trends and trends in the historical and literary 

context. Methods of biographical and psychological literature. Syncretic traditions and its schools. School of cultural and 

historical traditions. Neomythologism is not mythopoetics. 

The new direction and the development of modern literary criticism: The following important theoretical and practical 

issues are considered in this discipline: The development and formation of literary schools in a historical and literary context, 

methods of biographical and psychological literature, methods of historical poetics and comparative historical literature, 

social literature, neo-mythological and mythopoetic. Literary criticism as a science. The main trends of modern literary 

studies, the integration of literary criticism with psychological analysis, philosophy, sociology, anthropology, ethnology. 

Hermeneutics. Narrative Imagiology. Comparativistika. comparative poetics. Mythopoetics. 



Learning outcomes Knowledge: Scientific principles of the analysis of the development of literature in unity with the history of literature, 

cognitive, artistic, aesthetic and national significance of literary criticism; Study of the works of critics of this period; 

Science: Mastering literary schools and trends, ways of artistic growth; Acquaintance with the concepts and categories that 

make up the literary scholarship; Features of their use in the works of critics; understanding of the essence of novelty in 

literary processes and Independence of Kazakhstan; Orientation to the publication of works of doctoral students in print 

publications; 

Competences: The ability to deeply study and analyze the literary process, to achieve scientific results, to know the principles 

of theoretical thinking; identify scientific fields and areas of literary studies, schools and evaluate their basic principles. 

Knowledge: This course introduces modern features and actual problems of literary criticism, analyzes theoretical research on 

a scientific basis, defines new principles and conclusions, assesses the state of Kazakh literature and artistic literary criticism, 

thus explaining the level and direction of the national artistic idea. Practicing to research; 

Science: The study of the history of literature of researchers of literature, the study of scientific concepts in the era of their 

rapid development; The study of the deep history of literature, its origin; Consider new research in the history of literature, 

review the works of young researchers; 

Competences: Knowledge of the theoretical and methodological principles of modern Kazakh philology; traditional, new, 

priority areas of philology; scientific schools of philology; Knowledge of traditional, innovative, methods of teaching 

philological disciplines and conducting research in high school; the ability to critically analyze philological concepts, 

scientific ideas. 

Final control form exam 

Conditions for obtaining loans performance of all types of work provided for the module and obtaining a positive assessment of the final control 

Module duration 1 semester 

Literature 1. Ахмет Байтұрсынұлы: энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 744 б. 

2. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 360 б. 

3. Камалқызы Ж. Қазақ әдебиетінің теориялық және әдістемелік мәселелері (эпикалық шығармалар): Оқу құралы. - 

Алматы: Бастау, 2017.- 331 б. 

4. Ісімақова А. Тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиеттану: әдеби зерттеулер. - Алматы: Дәстүр, 2016. - 384 б. 

5. Пірәлі Г. Қазақ әдебиеттануы және ұлттық идея. - Алматы: Елтаным баспасы, 2014. - 240 б. 

6. Тілепов Ж. Тарих және әдебиет: монография: үш томдық шығармалар жинағы. Т. 1. - Алматы: Дәуір-Кітап, 2015. - 

344 б. 

7. Кенжебайұлы Б. Шығармалар жинағы.  Т.1: Түрік қағанатынан бүгінгі күнге дейін. - Алматы: Ел-шежіре, 2018. - 

360 б. 

8. Кенжебайұлы Б. Шығармалар жинағы Т. 2: Ояну дәурінің әдебиеті: (ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті). - 

Алматы: Ел шежіре, 2018. - 336 б.  

9. Бердібай Р. Он томдық шығармалар жинағы Т.5: Роман және заман / Құраст.: Д. Ысқақұлы. - Алматы: Дәуір, 2018. 

- 288 б.  

10. Дербісәлин Ә. Үш томдық шығармалар жинағы. Т. 2: Дәстүр және жалғастық: (монография, ғылыми-әдеби 

зерттеулер). - Алматы: Дәуір-Кітап, 2018. - 480 б. 

11. Әшімбаев С. Шығармалары. Т.1. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 328 б.  



12. Әбдиманұлы Ө. Шығармалары [Мәтін]. Т. 2: Қазақ әдебиетіндегі ұлт-азаттық идея: монография. - Алматы: Қазақ 

энциклопедиясы, 2016. - 424 б. 
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MODULAR DIRECTORY 

 
Module name and cipher 6D011700 

NI Scientifically research 

Responsible for the module The composition of the faculty 

Module type МR  
Module level doctorate 

Hours per week 50 

Amount of credits 50 

Form of study full-time 

Semester 1-6 

Number of students 1 

Module Prerequisites Deepening and consolidating the theoretical knowledge of a doctoral student, obtained by a higher education institution, 

should be taught to demonstrate this knowledge in teaching, research practice, teaching and educational work, taking into 

account age characteristics and individual characteristics of students; 

- preparing a doctoral candidate for writing a scientific work using various methods to enhance the cognitive activity of 

doctoral students; 

- teach how to carry out organizational and research activities as a supervisor; 

- the formation of practical, methodological skills and organization of the research process. 

Module content 1. Doctoral candidate gets acquainted with the department and faculty, where he is teaching, research practice, with the work 

of team leaders, with the regulatory documents on the course, with EMCD; 

2. A doctoral candidate should draw up a preliminary plan for research practice; 

3. Using various methods and forms of organization of various studies to be able to write an article, preparation for writing a 

doctoral dissertation. 

Learning outcomes Knowledge: The doctoral candidate must draw up a preliminary plan for the passage of research practice, as a result of which 

the doctoral dissertation is defended; 

Science: The doctoral candidate gets acquainted with the department of pedagogical practice and faculty, the work of the 

group leaders, the normative documents on the course, with EMCD, forms the skills of writing scientific work; 

Competences: Formed ideological, professional, informational, educational, scientific, creative, research, cultural, 

intellectual, communicative competence. 

Final control form doctoral thesis defense 

Conditions for obtaining loans performance of all types of work provided for the module and obtaining a positive assessment of the final control 

Module duration 6 semester 



Literature 1. Нағымжанова Қ.М. Кәсіби педагогикалық білім беру технологиялары. -Астана, 2017  

2. Сейпутанова А.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Оқулық. - Өскемен, 2016 

3. Слово о науке: Афоризмы. Изречения. Лит.цитаты. 4-е изд. испр. и доп. –Москва: Знание, 2016 

4. Петров Ю.А. Методологические проблемы теоретического познания. - Москва: МГУ, 2015. – 173 с. 

5. Добров Г.М. Наука о науке. Введение в общее науковедение. -3-е изд. доп. и перераб. – Киев: Наукова думка, 2015. 

- 362 с., рис. 

6. Қазіргі қазақ әдебиеті: Лекциялар курсы / Құраст.:Ж.Дәдебаев/. - Алматы, 2013 

7. Құрман Н.Ж. Қазақ тілін оқытудың әдіснамалық негіздері. Монография. – Астана, 2008 

8. Бітібаева Қ.О. Әдебиетті тереңдетіп оқыту. Оқу құралы.- Алматы, 2003 

Update Date 15.08.2018 

 

ECTS бойынша АҚПАРАТТЫҚ ПАКЕТТІҢ/ 

КУРС ТІЗІМДЕМЕСІНІҢ ҮЛГІЛІК ҚҰРЫЛЫМЫ 

Докторантура 

6D011700 - «Қазақ тілі мен әдебиеті»  

Университет 

туралы АҚПАРАТ 

          1. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК. 30-шы Гв. 

Дивизиясы 34, Крылов көшесі 72 , №9 ғимарат 

Пошта мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, 30-шы Гв. Дивизиясы, 

34., индекс 070002. Тел./факс 8 (7232) 25-23-16, 24-14-71, e-mail: rector@vkgu.kz, kence@vkgu.kz Сайттың 

мекенжайы: http://www.vkgu.kz/ru 

 

 
         

http://www.vkgu.kz/ru


          2. Академиялық күнтізбе: 3 жыл (күндізгі оқу түрі) 

2018-2019 оқу жылына күндізгі оқу формасы 

1 СЕМЕСТР  

21 - 25 тамыз Докторантты университетке қабылдау 

30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясы күні 

26 - 29 тамыз Элективті пәндерге тіркеу 

1 қыркүйек Білім күні және жаңа оқу жылының салтанаты ашылу  

3 қыркүйек – 29 желтоқсан 1- семестр 

3 қыркүйек – 15 желтоқсан Теориялық оқу 

15 – 20 қазан Аралық бақылау. №1 - рейтинг 

5-23 қараша Теориялық оқумен қатар педагогикалық іс-тәжірибе 

26 қараша-8 желтоқсан Докторлық диссертацияны орындаумен бірге докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

1 желтоқсан Қазақстан Республикасының Бірінші Президентінің күні 

10-15 желтоқсан Ағымдық бақылау. №2 - рейтинг  

18 – 29 желтоқсан  Емтихан сессиясы 

16 – 17 желтоқсан Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні  

29 желтоқсан 1 – семестрдің аяқталуы 

31 желтоқсан – 5 қаңтар Қысқы демалыс 

1 – 2 қаңтар Жаңа жыл 

2 СЕМЕСТР 

7 қаңтар Рождество 

8 қаңтар – 26 шілде 2 - семестр 

8 қаңтар – 2 наурыз Зерттеу іс-тәжірибесі 

4 наурыз – 27 шілде Докторлық диссертацияны орындаумен бірге докторантың ғылыми-зерттеу жұмысы 

8 наурыз Халықаралық әйелдер күні 

21 - 23 наурыз Наурыз мейрамы 

1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні 

7 мамыр Отан қорғаушылар күні 

9 мамыр Жеңіс күні 

29 шілдеден бастап Жазғы демалыс 

 

          3. Жоғарғы оқу орнын басқару:  

Ректор - з.ғ.к., Төлеген М.Ә. 

Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс бойынша проректор – PhD Сералин Ғ.Ә. 

Оқу және оқу-әдістемелік жұмыс бойынша проректор б.ғ.д. Мырзағалиева А.Б. 



Әлеуметтік және тәрбие жұмысы бойынша проректор -  п.ғ.к. Ровнякова И.В. 

Академиялық саясат және білім беру бағдарламалары басқармасы департаментінің директоры Стеблецова И.С. 

Оқу үрдісін бақылау және ұйымдастыру бөлімі басшысының м.а - Сәдірбекова Н.Ә. 

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе және жұмыспен қамту бөлімі басшысының м.а - Рустемова Н.К. 

Тарих, филология және халықаралық қатынастар  факультетінің деканы м.а. –  т.ғ.к. Өскембай А.Ә. 

Қазақ, орыс филологиясы жәнежурналистика кафедрасының меңгерушісі – ф.ғ.д,  Картаева А.М. 

 

          4. Жоғарғы оқу орнының жалпы сипаты 
        Университет қазіргі уақытта мемлекетік лицензиядағы білім ісін жүргізу құқығына сәйкес орта кәсіби, 

жоғары және жоғарғы оқу орынынан кейінгі кәсіби мерзімі шектеусіз, жоғарғы оқу орынында көпдеңгейлі 

құрылым шеңберінде мамандықтарды дайындайды:  

        - жоғары кәсіби білім бойынша 54 мамандық. Сондай-ақ бакалаврда оқу мерзімі - 4 жыл, жоғары білім 

алудың қысқа түрі: жоғары білім алғаннан кейін – 2 жыл, орта кәсіби білім алу базасында – 3 жыл.  

        - 33 мамандық бойынша магистратура.  

        - 8 мамандық бойына докторантура.  

        Университетте 2003-2004 оқу жылынан бастап - экономикалық мамандықтарының студенттеріне; 2004-2005 

оқу жылынан бастап – барлық жоғары кәсіби білім беру мамандықтардың 1 курс студенттеріне кредиттік жүйе 

енгізілген.  

        Қазіргі уақытта оқу үрдісі 4 факультет 19 кафедрада іске асырылады.  

 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 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. Берілген оқу бағдарламасының тізімі (оқу бағасымен қоса): 

Докторантура: 6D011700 - «Қазақ тілі мен әдебиеті».  

Оқу бағасы: күндізгі оқу түрі бойынша жылына 1 307 000 тенге. 

 

          6.Қабылдау іс-шарасы (ереже) мен бағдарламаға қабылдау:  
          Ереже Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім беру туралы» Заңына, Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы №292 Қаулысымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 

жылғы 19 қаңтардағы №109 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 

маусымдағы Қаулысымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 

кәсіби оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына қабылдаудың типтік ережелеріне» сәйкес 

құрастырылды және 2018 жылы магистратура мен докторантураға қабылдау тәртібін белгілейді.  

          1. Жалпы ережелер  
          Университет магистратурасында ғылыми, педагогикалық және басқарушы кадрларды даярлау ғылыми және 

педагогикалық бағыт бойынша 2 жыл мерзімімен, бейіндік бағыт бойынша 1 және 1,5 жыл мерзімімен жүзеге 

асырылады.  

          Ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлау докторантурада кемінде 3 жыл оқу мерзімімен философия 

докторы (PhD) мен бейіні бойынша доктор дәрежесін бере отырып жүзеге асырылады.  

          Магистратурада және докторантурада білім алу тек күндізгі оқыту нысанында жүзеге асырылады.  

          Университет магистранттарының, докторанттарының контингентін қалыптастыру ғылыми және 

педагогикалық кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру, сондай-ақ азаматтардың өз 

қаражаты және өзге де көздер есебінен оқу ақысын төлеуі арқылы жүзеге асырылады.  

          Егер Қазақстан Республикасының азаматтары әскери, арнаулы оқу орындарын қоспағанда, жоғары оқу 

орнынан кейінгі білімді бірінші рет алатын болса, мемлекет оларға мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес 

конкурстық негізде осы деңгейдегі білімді тегін алу құқығын береді.  

          Егер Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын, азаматтығы жоқ тұлғалар әскери, арнаулы оқу орындарын 

қоспағанда, жоғары оқу орнынан кейінгі білімді бірінші рет алатын болса, олар осы деңгейдегі білімді мемлекеттік 

білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін ала алады.  

Магистратурада, докторантурада шетелдіктерді оқыту ақылы негізде жүзеге асырылады. Шетелдіктердің 

мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу құқығы 

Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен айқындалады.   

Докторантурада оқу мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша және ақылы негізде жүзеге асырылады.  

Магистратураға, докторантураға азаматтарды қабылдау түсу емтихандарының нәтижелері бойынша 

конкурстық негізде жүзеге асырылады.  



Магистратураға және докторантураға қабылдау даярлау мамандықтарын көрсете отырып, бұқаралық ақпарат 

құралдары арқылы құжаттарды қабылдау басталатын күнге дейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірілмей 

жарияланады.  

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша, соның ішінде мақсатты түрде даярлау шеңберінде оқуға 

үміткер азаматтардың өтініштерін қабылдау магистранттар мен докторанттарды даярлауды жүзеге асыратын 

базалық ЖОО жүзеге асырылады.  

Университеттің магистратурасы мен докторантурасына түсушілердің өтінішін қабылдау 03 – 30 шілде 

аралығында жүргізіледі.  

Магистратураға, докторантураға түсу емтихандары – 10 тамыздан 20 тамызға дейін, қабылдау 25 тамызға 

дейін жүргізіледі.  

2 Магистратура мен докторантураға түсу құжаттарын қабылдау тәртібі  

Университет магистратурасына жоғары білімнің кәсіптік оқу бағдарламасын меңгерген тұлғалар 

қабылданады.  

Құжаттарды қабылдау мен қабылдау емтихандарын ұйымдастыру үшін университетте қабылдау комиссиясы 

құрылады. Қабылдау комиссиясының төрағасы университет ректоры болып табылады.  

Қабылдау комиссиясының құрамы ректор бұйрығымен бекітіледі.  

2.3 Шетелдік білім беру ұйымдарында білім туралы құжаттарды алған адамдар Қазақстан Республикасының 

білім беру ұйымдарының магистратурасына және докторантурасына түсу үшін алған білім деңгейлеріне және 

даярлау бейініне сәйкес білімдері туралы құжаттарды тану немесе нострификациялау рәсімінен өтулері қажет.  

Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар Қазақстан Республикасының аумағында 

халықаралық шарттарға (келісімдерге) сәйкес танылады.  

Магистратураға түсушілер қабылдау комиссиясына келесі құжаттарды тапсырады:  

1) ректор атына өтініш;  

2) білімі туралы құжаттың көшірмесі;  

3) бағдарламалар бойынша тест тапсыруы туралы сертификаттың көшірмесі (бар болған жағдайда);  

4) кадрлар есебі бойынша жеке парақ және еңбек қызметін растайтын құжат (еңбек өтілі бар тұлғаларға);  

5) 3x4 сантиметр көлеміндегі 6 фотосурет;  

6) 086-У формасындағы медициналық анықтама;  

7) жеке бас куәлігінің көшірмесі;  

8) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болған жағдайда);  

9) қосымша құжаттар (мақтау қағаздары, мінездемелер, ұсыныстар).  

Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге оларды растау үшін түпнұсқалары беріледі. 

Тексеру аяқталғаннан кейін құжаттардың түпнұсқасы қайтарылады.  

Докторантураға кемінде 1 жыл еңбек өтілі және «магистр» дәрежесі бар адамдар қабылданады.  

Докторантураға түсушілер қабылдау комиссиясына келесі құжаттарды тапсырады:  



1) ректор атына өтініш;  

2) жеке бас куәлігінің көшірмесі;  

3) білімі туралы құжаттың көшірмесі;  

4) бағдарламалар бойынша тест тапсыруы туралы сертификаттың көшірмесі (бар болған жағдайда);  

5) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болған жағдайда);  

6) 3x4 сантиметр көлеміндегі 6 фотосурет;  

7) 086-У формасындағы медициналық анықтама;  

8) кадрлар есебі бойынша жеке парақ және еңбек қызметін растайтын құжат;  

9) қосымша құжаттар (мақтау қағаздары, мінездемелер, ұсыныстар)  

Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге оларды растау үшін түпнұсқалары беріледі. 

Тексеру аяқталғаннан кейін құжаттардың түпнұсқасы қайтарылады.  

Магистратура мен докторантураға түсуге құжаттар тиісті білім беру бағдарламасын меңгеруге қажетті барлық 

пререквизиттері болған жағдайда қабылданады. Әрбір мамандық/білім беру бағдарламасы үшін қажетті 

пререквизиттер тізімі университет ректорымен бекітіледі.  

Магистратураның немесе докторантураның білім беру бағдарламаларын игеруге қажетті пререквизиттерді 

меңгермеген тұлғалар үшін түсу естихандарын өткеннен кейін ақылы түрде қажетті пәндерді меңгереді деген 

шартпен құжаттарын тапсыруға рұқсат беріледі.  

3 Қабылдау емтихандарын өткізу тәртібі  
Магистратураға және докторантураға түсуші адамдар түсу емтихандарын:  

1) таңдауы бойынша бір шет тілінен (ағылшын, француз, неміс; араб тілін білу талап етілетін мамандықтарға 

түсуші тұлғалар үшін араб тілі бойынша);  

2) мамандық бойынша тапсырады.  

Мынадай емтихандар бойынша:  

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP – кемінде 460 

балл), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, шекті балл 

– кемінде 87), (TOEFL, шекті балл – кемінде 560 балл), International English Language Tests System (IELTS, шекті 

балл – кемінде 6.0);  

неміс тілі: Deutsche Sprachprьfung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau C1/С1 деңгейі), TestDaF-Prufung 

(Niveau C1/С1 деңгейі);  

француз тілі: Test de Francais International™ (TFI – оқу және тындалым секциялары бойынша B1 деңгейден 

төмен емес), Diplome d'Etudes en Langue francaisе (DELF, В2 деңгейі), Diplome Approfondi de Langue francaisе 

(DALF, С1 деңгейі), Тest de connaissance du francais (TCF – кемінде 400 балл) бойынша Шет тілін меңгерудің 

жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық 

сертификаттары бар адамдар магистратураға және докторантураға шет тілі бойынша түсу емтиханынан 

босатылады.  



Магистратураға және докторантураға түсу емтихандарын өткізу кезінде университетте мамандықтар 

бойынша емтихан комиссиялары құрылады.  

Мамандық бойынша емтихандық комиссия тиісті мамандық бойынша ғылыми дәрежесі бар ЖОО мен 

ғылыми ұйымдардың қызметкерлерінен құрылады.  

Мамандық бойынша емтихандық комиссия құрамы төраға мен үш мүшеден құралады, олардың екеуі ғылым 

докторлары болуы керек. 

Мамандық бойынша емтихандық комиссия құрамы ректордың бұйрығымен бекітіледі.  

Магистратураға мамандық бойынша түсу емтихандарының бағдарламалары жоғары білім берудің пәндері 

бойынша типтік бағдарламалар негізінде университет кафедраларында құрастырады.  

Мамандық бойынша түсу емтиханы жазбаша формада қабылданады.  

Мамандық бойынша түсу емтиханының мерзімі мен өткізілу орнын С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

қабылдау комиссиясы анықтайды.  

Түсу емтихандарын тапсыруға үміткерлерге рұқсат жеке бас куәлігі болған жағдайда келу парағы бойынша 

жүзеге асырылады. Емтиханға кешіккен үміткерлер емтихан тапсыруға жіберілмейді.  

Жазбаша түсу емтиханының ұзақтығы жауап парағына бекітілетін идентификациялық талонды толтырғаннан 

кейін магистратураға түсетіндер үшін 2 астрономиялық сағатты және докторантураға түсетіндер үшін 2,5 сағатты 

құрайды. Жазбаша түсу емтиханының өткізілу барысы емтихан мерзімінде кезекші 

оқытушылармен/қызметкерлермен және қабылдау комиссиясының мүшелерімен қадағаланады.  

Емтихан өтетін мерзімде түсу емтиханының өткізілу барысын видеобақылау және видеотіркеу жүзеге 

асырылады.  

Түсу емтихандарын тапсыру кезінде талапкерлерде емтихан аудиториясындағы кезекші оқытушылармен 

немесе қабылдау комиссиясы мүшелерімен, соның ішінде видеобақылау көмегімен анықталған электронды немесе 

қағаз түріндегі тасымалдағыштардағы, ұялы телефондардағы және басқа да құрылғылардағы рұқсат етілмеген 

қосымша заттардың болуы арнайы актімен рәсімделеді және қабылдауға дейін кез келген уақытта емтихан 

нәтижелерін, қайта тапсыруға құқығынсыз, жоюға негіз болады.  

Жазбаша түсу емтихандарының емтихан жұмыстарын тексеру пәндік емтихан комиссиясының мүшелерімен, 

видеобақылау камераларымен қамтамасыз етілген арнайы аудиторияларда, шифрланған түрде жүзеге асырылады. 

Талапкердің ТАӘ тек идентификациялық талонның жыртпалы бөлігіне ғана жазылады! Талапкерлердің ТАӘ 

көрсетілген емтихан жұмыстары қайта тапсыруға құқығынсыз жойылады.  

Емтихан жұмысында емтихан сұрақтары жауаптарына қатысы жоқ белгілердің болуы (сызықтар, әртүрлі 

фигуралар, көк сия орнына түсті сияны қолдану және т.б.) емтихан жұмысын идентификациялау құралы ретінде 

қарастырылуы мүмкін, жұмысты жоюға және ары қарайғы тексеруге жіберілмеуіне негіз болады.  

Әр сұраққа жауап 100-балдық шкала бойынша бағаланады. Емтиханның қорытынды бағасы ретінде емтихан 

билеті сұрақтары бағасының арифметикалық орташасы алынады.  

Мамандық бойынша түсу емтиханының нәтижесі емтихан аяқталған мерзімнен бастап 48 сағат ішінде 



университет сайтында жаряланады.  

Үміткерлердің апелляцияға өтініш беруі кезінде қарастыруға негіздеме жауап парағы болып табылады.  

Мамандық бойынша емтихан кезінде базалық ЖОО-ға қадағалаушылар ретінде білім беру саласындағы 

құзіретті орган өкілдері жіберіледі.  

ЖОО-лар емтиханды өткізуге дейін жиырма күнтізбелік күн бұрын білім беру саласындағы құзіретті органға 

мамандық бойынша қабылдау емтихандарын өткізу кестесін жібереді.  

Шет тілі бойынша түсу емтихандары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ұлттық 

тестілеу орталығы әзірлеген технология бойынша өткізіледі.  

Араб тілі бойынша емтихан ЖОО жетекшісі бекіткен және білім беру саласындағы құзіретті органмен 

келісілген рет бойынша ЖОО емтихан комиссиясымен ауызша немесе жазбаша формада өткізіледі.  

Шет тілі бойынша түсу емтихандары білім беру саласындағы уәкілетті орган белгілейтін ЖОО-ларда 

өткізіледі.  

Түсу емтихандарын тапсырған жылы оларды қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.  

Бірыңғай талаптарды сақтау мен даулы сұрақтарды шешуді қамтамасыз ету мақсатымен апелляцияларды 

қарастыру бойынша Республикалық комиссия мен университетте апелляциялық комиссия құрылады.  

Республикалық апелляциялық комиссияның төрағасы мен құрамы білім беру саласындағы құзіретті органның 

бұйрығымен бекітіледі.  

Университеттегі апелляциялық комиссияның құрамы қабылдау комиссиясы төрағасының бұйрығымен 

бекітіледі.  

Апелляциялық комиссиялар түсу емтихандарының шешімімен келіспейтіндердің өтінішін қарастыру 

мақсатымен құрылады.  

Апелляциялық комиссия магистратураға және докторантураға түсуші тұлғалардан емтихан материалдарының 

мазмұны мен техникалық себептер бойынша түскен өтініштерді қабылдайды және қарайды.  

Апелляциялық комиссия мамандық бойынша түсу емтихандарының нәтижелерін апелляцияға берген тұлғаға 

балдар қосу туралы шешім қабылдайды.  

Апелляциялық комиссия шет тілі бойынша апелляцияларды қарау нәтижелерін республикалық апелляциялық 

комиссияға жібереді.  

Республикалық апелляциялық комиссия апелляциялық комиссия ұсынысының негізділігін қарайды және 

апелляциялық комиссияның ұсынысы түскеннен кейін бір күн ішінде шет тілі бойынша түсу емтихандарының 

нәтижелерін апелляцияға берген тұлғаға балдар қосу туралы шешім қабылдайды.  

Апелляцияға берілетін өтінішті магистратураға және докторантураға түсуші адам апелляциялық комиссия 

төрағасының атына береді. Емтихан материалдарының мазмұны мен техникалық себептер бойынша өтініштер түсу 

емтиханының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін қабылданады, оны апелляциялық 

комиссия өтініш берілген күннен бастап бір күн ішінде қарайды.  

Апелляциялық комиссия әр тұлғамен жеке жұмыс жасайды. Өтініш беруші апелляциялық комиссияның 



отырысына келмеген жағдайда оның өтініші қарастырылмайды.  

Апелляциялық комиссия өтінішті қарастырған кезде өтініш беруші өзінің жеке басын растайтын құжатын 

көрсетуі керек.  

Апелляциялық комиссиялардың шешімдері комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысы 

бойынша қабылданады. Дауыстар саны бірдей болған жағдайда қабылданатын шешімді комиссия төрағасының 

шешуші дауысы белгілейді. Апелляциялық комиссияның жұмысы комиссия төрағасы мен барлық мүшелері қол 

қойған хаттамамен рәсімделеді.  

4 Университет магистратурасы мен докторантурасына қабылдау  
Магистранттар, докторанттар құрамына қабылдауды университеттің қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.  

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға түсу емтихандарының қосындысында бағалаудың 100 

балдық шкала бойынша мынадай ең жоғары балл жинаған адамдар қабылданады:  

1) ғылыми-педагогикалық магистратураға, докторантураға – кемінде 150 балл;  

2) бейінді магистратураға – кемінде 130 балл, оның ішінде шет тілінен – кемінде 30 балл.  

Шет тілі (ағылшын, француз, неміс) бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаты бар адамдарға 

бағалаудың 100 балдық шкаласы бойынша ең жоғары балл қосылады.  

Оқу 

бағдарламалары 

туралы АҚПАРАТ 

(Курстар 

тізімдемесі) 

1. Оқыту бағдарламасының жалпы сипаттамасы:  

Тағайындалатын дәрежесі/біліктіліктер: 

- ғылыми-педагикалық бағыт 

          6D011700 - «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша философия докторы (PhD)  

Оқыту деңгейлері (сатылары):  
Докторантура 

Бағдарламаға қабылдау талаптары: 

Бағдарламаға қабылдау ҚР ЖОО қабылдаудың типтік ережелері бойынша жүзеге асырылады. Докторантураға 

кемінде 1 жыл еңбек өтілі және «магистр» дәрежесі бар адамдар қабылданады.  

Докторантура құзіреттілігі: 

құзіретті болу: 

1. ғылыми зерттеу методологиясы; 

2. жоғары оқу орындарында ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет;  

3. білмнің заманауи технологиясы;  

4. кәсіби салада ғылыми жоба және зерттеу жұмысы;  

5. кәсіби дағдысы мен білімінің жаңаруы мен кеңейюі.  

Бағдарламаның білім беру және кәсіби мақсаттары / оқуды ары қарай жалғастыру мүмкіндігі: 
  - докторанттың таңдаған мамандығына сәйкес оқытудың жекелеген білім траекториясымен қамтамасыз ету; 

  -  сапалы және толық ғылыми-педагогикалық білім беру, кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру, теориялық 

және практикалық білімдерін тереңдету, сонымен қатар әдіснамалық және техникалық реттеу саласында  жеке 



дайындығын арттыру;  

  - докторанттардың аса маңызды және тұрақты білім алуына,  әлемді біртұтас етіп қабылдауына ықпал ету; 

  - докторанттардың өзін-өзі жетілдіруіне және жаңа білім алуына қабілеттерін қалыптастыру; 

- кәсіби деңгейі жоғары мамандарды даярлау (соның ішінде кәсіби қарым–қатынас жасаудағы 

мәдениеттілік), заманауи ғылыми  және практикалық мәселелерді шешуге қалыптастыру, жоғары оқу орындарында 

сабақ беру, зерттеу және басқару қызметін жүзеге асыру. 

Кредиттер (ECTS) көрсетілген бағдарлама құрылымы  
Қосымша 1 

Соңғы емтихандар 

- Кешенді емтихан (ереже  бойынша емтихан ауызша/жазбаша формада, билеттер алу арқылы өтеді). 

- 6 семестрде кешенді емтихан өткізіледі. 

- 6 семестрдің соңында докторлық  диссертация қорғау Диссертациялық кеңестің көпшіліктің алдында 

қорғалады. 

Әрбір пән бойынша дәріскердің тегі, аты-жөні: 

1. Педагогканың философиясы және әдіснамасы - Бияров Б.Н.- ф.ғ.к., доцент 

2.  Қазіргі тіл біліміндегі әдістеме және әдіснама -  Айтмұқашова А.А. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

3.  Қазіргі әдебиеттанудағы әдістеме және әдіснама -  Сейпутанова А.Қ. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

4.  Жалпы және типологиялық лингвистика -  Бияров Б.Н.- ф.ғ.к., доцент 

5.  Қазіргі қазақ тіл білімі ғылымының даму үрдісі мен жаңа бағыттары -  Алимхан А.А. – ф.ғ.к., ШҚМУ 

доценті 

6. Қазіргі заман әдебиеттану дамуының теориялық-әдістемелік негіздері -  Картаева А.М.- ф.ғ.д., ШҚМУ 

профессоры 

7.  Әдебиеттану ғылымының даму үрдісі мен жаңа бағыттары –  Картаева А.М.- ф.ғ.д., ШҚМУ профессоры 

2.  Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау: 

Қосымша 2 

Докторанттарға 

арналған жалпы 

ақпарат 

          Докторанттар үшін қосымша ақпарат. 

  - Орналасу / тұру -  1789 орындық қолайлы магистранттар мен студенттерге арналған Студенттер үйі.  Онда 

магистранттардың 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 қызметтер – Университент студенттердің медициналық қаралулары медпункте іске асырылады (СЭС және 

ГПС сұралымдарына сай), бірінші медициналық қызмет көрсетіледі, тексерулер, профилактиялық іс шаралар жүргізеді. Өскемен 

қаласының №1 қалалық ауыруханасымен студентер мен ПОҚ медициналық қызметтер көрсетілу үшін келісім шарт бар. Қалалық 

«Денсаулық орталығы» жұмысшылары мен Университет студенттері арасында шиі «Дөңгелек үстелдер» өткізіліп тұрады.  

         Студентік кеңсе – Жастар саясаты орталығы университет бөлім құрылымы болып саналады, Жастар ісі жөніндегі комитет 

пен мәдениет орталығының бірігуінен құрылған және де жас студенттердің бірігуі: «Нұр Отан» партиясына қарасты, «Жас Отан» 

жастар қанаты, «Ойшыл жастар лигасы», полицияға қарасты «Қыран» студенттік отряды, жас студенттердің еңбек отряды.  

Оқуға арналған жағдайлар (сабақ жүргізу үшін материалдық база):  

 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 

Халықаралық бағдарламалар – ауысу бағдарламасы бойынша шетелдік және отандық оқу орындарымен 

60-тан астам келісімшарттар жасалған.  

Демалыс орындарына қойылатын талаптар  - магистранттар үшін «Сібе көлдері» және «Бұқтырма су қорығы» 

атты демалыс орталықтары бар.  

Спортпен шұғылдану үшін орталықтарға қойылатын талаптар – Бас ғимарат пен  №2 и №7 оқу 

ғимараттарындағы спорт залдары және спорттық кешен.  

Студенттер мен магистранттарға арналған ассоциациялар. 

- «Қыран» полициясымен бірлескен студенттер тобы;    

- ШҚМУ-дың дебат клубы ;  

- студенттік құқықтық клиника; 

- «Әлем» хореографиялық студиясы;  

- қазақтың фольклорлық ансамблі; 

- студенттік «Шабыт» театры; 



 

 

Қосымша 1 

Кредиттер (ECTS) көрсетілген бағдарлама құрылымы 

 
Пәннің 

циклы 

Компоненті Пәннің 

коды 

Пән атауы Кредит саны ECTS 

бойынша 

Семестрі 

БП 

БД 

BS 

МК 

ОК 

MC 

FiMP -

5201 

Педагогканың философиясы және әдіснамасы  

Философия и методология педагогики  

Philosophy and Methodology of pedagogy 

5 1 

 

КП 

ПД 

PS 

 

ТК 

КВ 

SC 

MiMSYa -

5302 

Қазіргі тіл біліміндегі әдістеме және әдіснама  

Методика и методология современного языкознания  

Technique and methodology of modern linguistics 

5 1 

КП 

ПД 

PS 

 

ТК 

КВ 

SC 

 

MiMSL -

5303 

Қазіргі әдебиеттанудағы әдістеме және әдіснама  

Методика и методология современного 

литературоведения  

Technique and methodology of modern literary criticism 

5 1 

 

 

КП 

ПД 

PS 

 

 

 

 

 

ТК 

КВ 

SC 

 

 

 

OiTL -1301 

Жалпы және типологиялық лингвистика  

Общая и типологическая лингвистика 

General and typological linguistics 

5 
1 

 
TMORSYa 

-1301 

Қазіргі заман әдебиеттану дамуының теориялық-

әдістемелік негіздері 

Теоретико-методологические основы в развитии 

современного литературоведения 

Theoretical and methodological basis in the development 

of modern literary criticism 

 

 

КП 

 

 

ТК 

NNRSYa -

1302 

Қазіргі қазақ тіл білімі ғылымының даму үрдісі мен 

жаңа бағыттары 

Новые направлении и процесс развития современного 

5 

 

1 

 

- факультеттердің КТК командалары; 

- жанрлық өлеңдердің шығармашылық бірлестігі; 

- Жас ақындардың «Жас Қалам» шығармашылық бірлестігі 



ПД 

PS 

 

 

 

КВ 

SC 

 

 

 

казахского языка 

The new direction and the development of modern 

Kazakh languages 

NNiPR -

1302 

Әдебиеттану ғылымының даму үрдісі мен жаңа 

бағыттары  

Новые направлении и процесс развития современного 

литературоведения 

The new direction and the development of modern 

literary criticism 

   

Педагогикалық іс-тәжірибе  

Педагогическая практика  

Teaching practice  

3 1 

   

Зерттеу іс-тәжірибесі  

Исследовательская практика  

Research Practice  

9 2 

   

Докторлық диссертацияны орындауды енгізумен 

докторанттың ғылыми –зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа докторанта, 

включая выполнение докторской диссертации  

Research work of doctoral candidate, including doctoral 

dissertation  

 1,2 

    37  

2 курс 

   

Докторлық диссертацияны орындауды енгізумен 

докторанттың ғылыми –зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа докторанта, 

включая выполнение докторской диссертации  

Research work of doctoral candidate, including doctoral 

dissertation  

 3,4 

3 курс 

   

Докторлық диссертацияны орындауды енгізумен 

докторанттың ғылыми –зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа докторанта, 

включая выполнение докторской диссертации  

 5,6 



Research work of doctoral candidate, including doctoral 

dissertation  

   

Кешенді емтихан  

Комплексный экзамен  

Integrated examination  

4  

   

Докторлық диссертацияны рәсімдеу және қорғау  

Оформление и защита докторской диссертации  

Preparation and defence of thesis  

15  

    19  

 

Қорытынды емтихан  
Докторантты қорытынды аттестаттау академиялық күнтізбеде және мамандықтардың оқу 

жұмыс жоспарларында қарастырылған мерзімде кешенді емтихан тапсыру және докторлық 

диссертация қорғау нысанында заңнамада белгіленген тәртіппен өткізіледі.  
 

 
Қосымша 2 

2. Жекелеген пәндердің сипаттамасы (курстар, юниталар) 

 

Мамандық бойынша міндетті модулдері 

 

Курстың/пәннің атауы - Педагогиканың философиясы және әдіснамасы  

Пәннің коды - FiMP -5201 

Пәннің типі – БД ОК 

Пән/курс деңгейі - Докторантура 

Оқу жылы – 2018 жыл 

Оқу семестрі - 1семестр 

          Кредиттер саны – ҚР – 3, ЕСTS – 5  

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні – Бияров Бердібек Нуралдаұлы -  ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

Курстың мақсаты: Мамандарды даярлаудың талаптарына сәйкес, педагогиканың теориясын меңгеру; педагогика саласына, 

педагогиканың жаңа бағыттары курсына қатысты терминдерді білу; педагогиканың өзекті саласы, педагогиканың жаңа бағыттары курсының 

құрылымын таныту. 

Курстың пререквизиттері: Педагогика; Ғылым тарихы мен философиясы; Тіл білімінің философия-әдістемелік мәселелері. 

Деректемелер Курстың/пәннің мазмұны: Докторанттарға педагогика ғылымының бүгінгі келелі мәселелерін талдау, оларды соңғы 

жылдары жарық көрген монографиялармен, зерттеу мақалаларымен таныстыру, мәнді-маңызды еңбектерді конспектілеу. Бүгінгі 



педагогикадағы жаңа бағыттарды түсіндіру. Қазіргі педагогиканың  негізгі тенденциялары, психологиялық талдаумен, философиямен, 

әлеуметтанумен, антропологиямен, этнологиямен кіріктірілуі.  

    Ұсынылатын әдебиет: 

1. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы. Тәжин М.М.- Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 2018.- 360 б.  

2.  Джонстон Д.     Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 2018.- 216 б.   

3. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф., Джаамбаева Б.А. Ғылым тарихы және философиясы. Оқу құралы. – Алматы: Эверо, 2017. - 470 бет. 

4. Сейталиев К.Б. Педагогика тарихы. - Атырау, 2017. - 336 б.  

5. Әбиев Ж.Ә., Бабаев С.Б., Құдиярова А.М. Педагогика. Оқу құралы. – Алматы, 2016 

6. Баймолдаев Т.М. Білім беру жүйесін басқарудың әдіснамалық негізі: Білім беру ұйымдарының басшыларына және білім жүйесі 

қызметкерлеріне арналған. Монография. - Алматы, 2013. - 356 б. 

7. Құрман Н. Қазақ тілін оқытудың әдіснамалық негіздері. – Астана, 2018. – 160 бет. 

8. Оразбаева Ф.Ш., Рахметова С.Р. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. – А.: Print – S, 2015. 

9. Фромкин В., Родман Р., Хайамс Н. Тіл біліміне кіріспе. 10-басылым. Халықаралық басылым. Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 

608 б. 

10. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. - Алматы Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 320 б. 

  Сабақ беру әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық 

  Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

  Оқыту тілі: қазақ  

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): 

Ережелер: а) сабаққа қатысуы міндетті; б) практикалық,  (семинар) сабақтарға белсенді қатысу; в) сабақтарға дайындалу, үй 

тапсырмасын орындау. 

Рұқсат етілмейді: а) сабаққа кешігуге және кетіп қалуға болмайды; б) сабақ кезінде ұялы телефонмен қолдануға болмайды; в) 

тапсырмалардың өз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Курстың/пәннің атауы - Қазіргі тіл біліміндегі әдістеме және әдіснама 

Пәннің коды - MiMSYa -5302 

 Пәннің типі – ПД КВ 

Пән/курс деңгейі - Докторантура 

Оқу жылы – 2018 жыл 

Оқу семестрі – 1 семестр 

Кредиттер саны – ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні – Айтмұқашова Аида Айтмұқашқызы – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

Курстың мақсаты: Қазақ тілін оқыту әдістемесінің түпқазығы болатын әдіснамалық негіздерін зерттеу. Әдістеме мен әдіснама 

саласында арнайы күн тәртібіне қойылып, теориялық шешімдері анықталуы міндетті мәселелері бар. Ол міндеттер мыналар: қазақ тілін оқыту 

әдістемесінің дидактикалық, философиялық, антропологиялық, аксиологиялық, акмеологиялық, андрагогикалық, гносеологиялық, логикалық 



негіздерін қазақ тілінің болмысымен тікелей де, жанама түрде де байланыста қарастыру, қазақ тілін оқытудың жаңа технологияларымен, 

шешендік өнерге баулу негіздерімен таныстыру. 

Курстың пререквизиттері: Педагогика; Тіл білімінің философия-әдістемелік мәселелері; Жоғарғы оқу орнында пәнді оқыту 

әдістемесі; Психология; Философия; Әлеуметтану.  

Деректемелер Курстың/пәннің мазмұны: Пәнді оқыту барысында  қазіргі тіл білімінің әдістемесін жаңа көзқарас талаптарына сай 

оқыту мәселесі жан-жақты сипатталып, бүгінгі тіл білімінің бағытын аңғартатын пікірлер, басты ағымдар сараланады. Соңғы жылдары жарық 

көрген монографияларға, негізгі еңбектер мен зерттеу мақалаларына сараптама жасалады. Жоғары оқу орындарында әдістеменің қазіргі кездегі 

оқытылу сапасы жайы, оқулықтары мен бағдарламалардың түзілісінен кең мағлұмат беріліп, дәріс оқу мен семинар, зертханалық сабақтар 

жүргізудің әдістері түсіндіріліп, қолайлы үлгі-жобалары ұсынылады. Қазақ тілінің оқытылу жүйесі, ерекшелік сипаттары кеңінен сөз болады.  

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Құрман Н. Қазақ тілін оқытудың әдіснамалық негіздері. – Астана, 2018. – 160 бет. 

2. Оразбаева Ф.Ш., Рахметова С.Р. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. – А.: Print – S, 2015. 

3. Фромкин В., Родман Р., Хайамс Н. Тіл біліміне кіріспе. 10-басылым. Халықаралық басылым. Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 

608 б. 

4. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. - Алматы Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 320 б.  

5. Қадашева Қ. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. – Астана, 2015. 

6. Сүлейменова Ж. Қазіргі қазақ тілі морфологиясын жоғары мектепте оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері.– Алматы, 2015. - 50б.   

7. Белғара Б. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің хрестоматиясы. – Астана, 2007.  

8. Күзекова З. Қазақ тілі оқулығын талдаудың лингвистикалық негіздері. – Астана, 2006. 

       Сабақ беру әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық 

  Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

  Оқыту тілі: қазақ 

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): 

Ережелер: а) сабаққа қатысуы міндетті; б) практикалық сабақтарға белсенді қатысу; в) сабақтарға дайындалу, үй тапсырмасын 

орындау. 

Рұқсат етілмейді: а) сабаққа кешігуге және кетіп қалуға болмайды; б) сабақ кезінде ұялы телефонмен қолдануға болмайды; в) 

тапсырмалардың өз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Курстың/пәннің атауы - Қазіргі әдебиеттанудағы әдістеме және әдіснама   

Пәннің коды - MiMSL -5303 

Пәннің типі - ПД КВ 

Пән/курс деңгейі - Докторантура 

Оқу жылы – 2018 жыл 

Оқу семестрі – 1 семестр 

Кредиттер саны - ҚР – 3, ЕСTS – 5 



Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні – Сейпутанова Айымгуль Қамзақызы – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті  

Курстың мақсаты: Докторанттарға арналған «Қазіргі әдебиеттанудағы әдістемесі мен әдіснама» атты пән әдеби зерттеудің түп 

арналары, әдіс-тәсілдері, принциптері, осыған сәйкес туындаған ғылыми-теориялық тұжырымдарды танытуды мақсат етеді. 

Курстың пререквизиттері: Педагогика; Жоғарғы оқу орнында пәнді оқыту әдістемесі; Әдебиеттанудың өзекті мәселелері; Тіл 

білімінің (әдебиеттанудың) жаңа бағыттары; Қазақ әдебиетіндегі дәстүр және жаңашылдық мәселесі. 

Деректемелер Курстың/пәннің мазмұны: Әдеби зерттеудің түрлі әдістері, әдебиеттану ғылымындағы мектептер және олардың негізгі 

ұстанымдары, көркем әдебиетті игерудегі негізгі зерттеу әдістері, авторды танытуға бағытталған әдістер, мәтінді мәдени-тарихи және әдеби 

тұрғыда меңгеру әдістері, социологиялық әдіс және оның негізгі бағыттары, мифопоэтикалық талдау әдісі, архетиптік әдіс, интермәтінді 

талдау әдісі, оқырманға бағытталған әдіс түрлері, семиотикалық зерттеу әдісі, нарраталогия ғылымы, көркем туындының жанрлық мәселесін 

зерттеу, көркем туындыдағы кеңістік мәселесі, автор мен кейіпкер. Курсты меңгеру нәтижесінде  докторант «Қазіргі әдебиеттанудағы әдістеме 

мен әдіснама» атты пән әдеби зерттеудің түп арналары, әдіс-тәсілдері, принциптері, осыған сәйкес туындаған ғылыми-теориялық 

тұжырымдарды таниды. 

   Ұсынылатын әдебиет: 

1. Елеукенов Ш. Ұлт тәуелсіздігі және әдебиет. Алматы, 2016. 

2. Ахметов З. Поэзия шыңы – даналық. Астана, 2015. 

3. Ысқақұлы Д. Сын жанрлары: Оқу құралы. – Алматы: Санат, 2015.  

4. Қирабаев С. Ұлт тәуелсiздiгi және әдебиет: Зерттеулер мен мақалалар. – Алматы: Ғылым, 2016. 

5. Дәдебаев Ж. Қазіргі қазақ әдебиеті. А., 2015 

6. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф., Джаамбаева Б.А. Ғылым тарихы және философиясы. Оқу құралы. – Алматы: Эверо, 2017. - 470 бет. 

7. Сейталиев К.Б. Педагогика тарихы. - Атырау, 2017. - 336 б.  

8. Әбиев Ж.Ә., Бабаев С.Б., Құдиярова А.М. Педагогика. Оқу құралы. – Алматы, 2016 

9. Баймолдаев Т.М. Білім беру жүйесін басқарудың әдіснамалық негізі: Білім беру ұйымдарының басшыларына және білім жүйесі 

қызметкерлеріне арналған. Монография. - Алматы, 2013. - 356 б. 

10. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы. Тәжин М.М.- Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 2018.- 360 б.  

  Сабақ беру әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық 

  Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

  Оқыту тілі: қазақ  

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): 

Ережелер: а) сабаққа қатысуы міндетті; б) практикалық,  (семинар) сабақтарға белсенді қатысу; в) сабақтарға дайындалу, үй 

тапсырмасын орындау. 

Рұқсат етілмейді: а) сабаққа кешігуге және кетіп қалуға болмайды; б) сабақ кезінде ұялы телефонмен қолдануға болмайды; в) 

тапсырмалардың өз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

 



Курстың/пәннің атауы – Жалпы және типологиялық лингвистика 

Пәннің коды - OiTL -1301 

Пәннің типіі  -  ПД КВ 

Пән/курс деңгейі - Докторантура  

Оқу жылы –  2018 жыл 

Оқу семестрі  - 1 семестр 

Кредиттер саны – ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні - Бияров Бердібек Нуралдаұлы – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

Курстың мақсаты: Әлем тілдеріне ортақ заңдылықтарды, тіл тарихында өзіндік із қалдырған тілдік мектептерді және әлем тілдеріне 

ортақ типологиялық ерекшеліктерді жан-жақты қарастыру. 

Курстың пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе; Жалпы тіл білімі; Тіл білімінің өзекті мәселелері. 

Деректемелер Курстың/пәннің мазмұны: Жалпы және типологиялық лингвистиканың қарастыратын объектісі. Типологияның 

эмпирикалық негізі. Типологиялық әдістің ерекшелігі. Жалпы жүйелі және жеке типология. Басқа пәндермен қатынасы (тіл теориясы, 

суреттелінетін тіл білімі, контрастивті лингвистика, ареалды лингвистика, салыстырмалы-тарихи тіл білімі). 

   Ұсынылатын әдебиет: 

1. Момынова Б. Қазақтың тілші ғалымдары. - Алматы: Арыс, 2016 

2. Фромкин В., Родман Р., Хайамс Н. Тіл біліміне кіріспе. 10-басылым. Халықаралық басылым. - Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 

608 б. 

3. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. - Алматы Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 320 б. 

4. Манкеева Ж. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

5. Айтбаев Ө. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Арыс, 2007 

6. Сарыбаев Ш. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

7. Жұбанов А. Қолданбалы тіл білімінің мәселелері. – Алматы, 2008 

8. Өмірәлиев Қ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Азал-Ай, 2014. - 640 б. 

 Сабақ беру әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық 

 Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

 Оқыту тілі: қазақ  

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): 

 Ережелер: а) сабаққа қатысуы міндетті; б) практикалық,  (семинар) сабақтарға белсенді қатысу; в) сабақтарға дайындалу, үй 

тапсырмасын орындау. 

 Рұқсат етілмейді: а) сабаққа кешігуге және кетіп қалуға болмайды; б) сабақ кезінде ұялы телефонмен қолдануға болмайды; в) 

тапсырмалардың өз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Курстың/пәннің атауы – Қазіргі қазақ тіл білімі ғылымының даму үрдісі мен жаңа бағыттары 

Пәннің коды - NNRSYa -1302 



Пәннің типіі  -  ПД КВ 

Пән/курс деңгейі - Докторантура  

Оқу жылы – 2018 жыл 

Оқу семестрі  - 1 семестр 

Кредиттер саны – ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні – Алимхан Айгуль Асетовна – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

Курстың мақсаты: Мамандарды даярлаудың талаптарына сәйкес, тіл білімі теориясын меңгеру; тіл  білімі саласына, тіл білімінің жаңа 

бағыттары курсына қатысты терминдерді білу; тіл білімінің өзекті саласы тіл білімінің жаңа бағыттары курсының құрылымын  таныту. 

Курстың пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе; Жалпы тіл білімі; Тіл білімінің өзекті мәселелері; Тіл білімінің (әдебиеттанудың) жаңа 

бағыттары. 

Деректемелер Курстың/пәннің мазмұны: Қазіргі қазақ тіл ғылымының қалыптасуы мен даму тарихы,  антропоөзектік парадигма 

нәтижесінде қалыптасқан когнитивтік лингвистика, әлеуметтік лингвистика, психолингвистика, лингвомәдениеттану т.б. бағыттарына қатысты 

мәселелерді қамтиды.    

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Фромкин В., Родман Р., Хайамс Н. Тіл біліміне кіріспе. 10-басылым. Халықаралық басылым. Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 

б. 

2. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. - Алматы Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 320 б. 

3. Мечковская Н. Б. Философия языка и коммуникации. Учебное пособие.- М.: Флинта, 2018.-520 стр. 

4. Гарифуллина А. Культурологическая маркированность аллюзий в рамках художественного дискурса Д. Фаулза.Учебное пособие.- М.: 

Флинта, 2019.-120 стр. 

5. Маслова В.А. Концептуальные основы современной лингвистики.- М.: Флинта, 2019.-332 стр. 

6. Песина С.А. Инвариантиость в когнитивной лингвистике и философии языка. Учебное пособие.- М.: Флинта, 2014.-160 стр. 

7. Әмірбекова А.Б. Қазіргі қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттар.- Алматы: Елтаным,2011.- 204 б. 

8. Әлімхан А.Ә. Шығыс Қазақстанның ономастикалық кеңістігі .- Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2016.- 136 б. 

9. Тер-Минасова С. Язык и межкультурая  коммуникация/ Тіл және мәдениетаралық коммуникация.- М.:Слово, 2008.-264. 

10. Тимофеева М.К. Язык с позиций философии, психологии, математики. Учебное пособие.- М.: Флинта, 2009.-176 стр. 

 Сабақ беру әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық 

 Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

 Оқыту тілі: қазақ  

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): 

 Ережелер: а) сабаққа қатысуы міндетті; б) практикалық,  (семинар) сабақтарға белсенді қатысу; в) сабақтарға дайындалу, үй 

тапсырмасын орындау. 

 Рұқсат етілмейді: а) сабаққа кешігуге және кетіп қалуға болмайды; б) сабақ кезінде ұялы телефонмен қолдануға болмайды; в) 

тапсырмалардың өз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 



Курстың/пәннің атауы – Қазіргі заман әдебиеттану дамуының теориялық-әдістемелік негіздері 

Пәннің коды - TMORSYa -1301 

Пәннің типіі - ПД КВ 

Пән/курс деңгейі - Докторантура 

Оқу жылы – 2018 жыл 

Оқу семестрі – 1 семестр 

Кредиттер саны - ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні – Картаева Айжан Маратбековна – ф.ғ.д., ШҚМУ профессоры 

Курстың мақсаты: Докторантураға арналған «Қазіргі заман әдебиеттану дамуының теориялық – әдістемелік негіздері» атты пәннің 

мазмұны әдеби зерттеудің түп арналары, әдіс-тәсілдері, принциптері, осыған сәйкес туындаған ғылыми-теориялық тұжырымдар құрайды. Бұл 

пән бүгінгі күні әдебиеттану ілімінің даму ерекшеліктері мен көкейкесті мәселелерін таныстырады, ғылыми негізде шешілуге тиісті теориялық 

зерттеулерді саралайды, жаңа қағидалар мен тұжырымдарды анықтайды, жалпы қазақ әдебиеті мен көркем әдеби сынның жай-күйіне баға 

береді, сол арқылы ұлттық көркем ойдың даму деңгейі мен бағыттарынан мағлұмат алады. Ғылыми зерттеуге машықтандырады. Мақсаты: 

Қазақ әдебиеті мен әдебиеттану іліміндегі зерттеу әдістерін, принциптерін даралап және тереңдетіп оқыту, күрделі ғылыми мәселелерді 

талдау, даму бағыттарын белгілеу. 

Курстың пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе; Әдебиет теориясы; Қазақ әдебиетінің тарихы; Қазақ әдебиеті сынының тарихы; 

Әдебиеттанудың өзекті мәселелері; Қазақ әдебиетіндегі дәстүр және жаңашылдық мәселесі. 

Деректемелер Курстың/пәннің мазмұны: Докторанттарды әдебиеттану ғылымының тарихы мен процесінде айрықша орны бар сыни 

мақалалар мен көрнекті сыншы ғалымдардың шығармашылық ізденістерін, олар туралы ілгері зерттеулер мен еңбектерді барынша толық 

таныстыру. Көркемдік дамудағы жалғастық пен жаңашылдықты ескере отырып, пәнді оқыту барысында докторанттарды қазақ әдебиеттану 

ғылымындағы жаңа бағыттардың дамуына қатыстылығын аңғарту. Тарихи-әдеби  контекстегі  әдебиеттану  мектептері, ағымдар мен бағыттар.   

Биографиялық  және психологиялық  әдебиеттанудың  әдістемесі. Синкреттік дәстүрлер және оның мектептері. Мәдени-тарихи  дәстүрлер  

мектебі. Неомифологизм және мифопоэтика. 

   Ұсынылатын әдебиет: 

1. Ахмет Байтұрсынұлы: энциклопедия. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 744 б. 

2. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация / ауд. Х.Ордабекова, Ш.Бағиева. - Алматы, 2018.- 320 б. 

3. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 360 б. 

4. Камалқызы Ж. Қазақ әдебиетінің теориялық және әдістемелік мәселелері (эпикалық шығармалар): Оқу құралы.- Алматы: Бастау, 2017.- 331 

б. 

5. Кенжебайұлы Б. Шығармалар жинағы.  Т.1: Түрік қағанатынан бүгінгі күнге дейін. - Алматы: Ел-шежіре, 2018. - 360 б. 

6. Кенжебайұлы Б. Шығармалар жинағы Т. 2: Ояну дәурінің әдебиеті: (ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті). - Алматы: Ел шежіре, 2018. - 336 

б.  

7. Бердібай Р. Он томдық шығармалар жинағы Т.5: Роман және заман / Құраст.: Д. Ысқақұлы. - Алматы: Дәуір, 2018. - 288 б.  

8. Дербісәлин Ә. Үш томдық шығармалар жинағы. Т. 2: Дәстүр және жалғастық: (монография, ғылыми-әдеби зерттеулер). - Алматы: Дәуір-

Кітап, 2018. - 480 б. 



9. Әшімбаев С. Шығармалары. Т.1. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 328 б.  

10. Ісімақова А. Тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиеттану: әдеби зерттеулер. - Алматы: Дәстүр, 2016. - 384 б. 

11. Пірәлі Г. Қазақ әдебиеттануы және ұлттық идея. - Алматы: Елтаным баспасы, 2014. - 240 б. 

12. Тілепов Ж. Тарих және әдебиет: монография: үш томдық шығармалар жинағы. Т. 1. - Алматы: Дәуір-Кітап, 2015. - 344 б. 

13. Әбдиманұлы Ө. Шығармалары [Мәтін]. Т. 2: Қазақ әдебиетіндегі ұлт-азаттық идея: монография. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2016. - 

424 б. 

Сабақ беру әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық 

  Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

  Оқыту тілі: қазақ  

Мамандықты оқыту барысындағы талаптар: 

Ережелер: а) сабаққа қатысуы міндетті; б) практикалық,  (семинар) сабақтарға белсенді қатысу; в) сабақтарға дайындалу, үй 

тапсырмасын орындау. 

Рұқсат етілмейді: а) сабаққа кешігуге және кетіп қалуға болмайды; б) сабақ кезінде ұялы телефонмен қолдануға болмайды; в)т 

апсырмалардың өз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

Курстың/пәннің атауы - Әдебиеттану ғылымының даму үрдісі мен жаңа бағыттары 

Пәннің коды - NNiPR -1302 

Пәннің типі  - ПД КВ 

Пән/курс деңгейі - Докторантура 

Оқу жылы – 2018 жыл 

Оқу семестрі – 1 семестр 

Кредиттер саны - ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні - Картаева Айжан Маратбековна – ф.ғ.д., ШҚМУ профессоры  

Курстың мақсаты: Мамандарды даярлаудың талаптарына сәйкес, әдебиеттану ғылымының жаңа бағыттарының әдеби даму 

жолдарының қыр-сырын аңғару, талдау процесімен  тікелей байланысты болғандықтан туу және қалыптасу кезеңдерін әдебиет тарихына 

жанастыра көрсету. Әлемдік әдебиеттанудың қазіргі ахуалы, даму тенденциялары, басым бағыттарын талдау. Қазақстанның жетекші ғылыми 

мектептерінің жетістіктері мен даму тенденцияларын таныту. Қазіргі әдебиеттанудың ғылыми мәселелерімен таныстыру.  

Курстың пререквизиттері: Әдебиет теориясы; Қазақ әдебиетінің тарихы; Қазақ әдебиеті сынының тарихы. 

Деректемелер Курстың/пәннің мазмұны: Бұл пән бойынша мынадай маңызды теориялық және практикалық мәселелер 

қарастырылады: Тарихи - әдеби  контекстегі  әдебиеттану  мектептерінің дамуы мен қалыптасуы, биографиялық  және психологиялық  

әдебиеттанудың  әдістемесі, тарихи  поэтика  мен  салыстырмалы – тарихи  әдебиеттанудың әдістемелері,  әлеуметтік бағыттағы әдебиеттану, 

неомифологизм және мифопоэтика. Әдебиеттану ғылым ретінде. Қазіргі әдебиеттанудың негізгі тенденциялары, әдебиеттанудың 

психологиялық талдаумен, философиямен, әлеуметтанумен, антропологиямен, этнологиямен кіріктірілуі. Герменевтика. Нарративтер. 

Имагиология. Компаративистика. Салыстырмалы поэтика. Мифопоэтика.  

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Ахмет Байтұрсынұлы: энциклопедия. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 744 б. 



2. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация / ауд. Х.Ордабекова, Ш.Бағиева. - Алматы, 2018.- 320 б. 

3. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 360 б. 

4. Камалқызы Ж. Қазақ әдебиетінің теориялық және әдістемелік мәселелері (эпикалық шығармалар): Оқу құралы.- Алматы: Бастау, 2017.- 331 

б. 

5. Кенжебайұлы Б. Шығармалар жинағы.  Т.1: Түрік қағанатынан бүгінгі күнге дейін. - Алматы: Ел-шежіре, 2018. - 360 б. 

6. Кенжебайұлы Б. Шығармалар жинағы Т. 2: Ояну дәурінің әдебиеті: (ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті). - Алматы: Ел шежіре, 2018. - 336 

б.  

7. Бердібай Р. Он томдық шығармалар жинағы Т.5: Роман және заман / Құраст.: Д. Ысқақұлы. - Алматы: Дәуір, 2018. - 288 б.  

8. Дербісәлин Ә. Үш томдық шығармалар жинағы. Т. 2: Дәстүр және жалғастық: (монография, ғылыми-әдеби зерттеулер). - Алматы: Дәуір-

Кітап, 2018. - 480 б. 

9. Әшімбаев С. Шығармалары. Т.1. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 328 б.  

10. Ісімақова А. Тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиеттану: әдеби зерттеулер. - Алматы: Дәстүр, 2016. - 384 б. 

11. Пірәлі Г. Қазақ әдебиеттануы және ұлттық идея. - Алматы: Елтаным баспасы, 2014. - 240 б. 

12. Тілепов Ж. Тарих және әдебиет: монография: үш томдық шығармалар жинағы. Т. 1. - Алматы: Дәуір-Кітап, 2015. - 344 б. 

13. Әбдиманұлы Ө. Шығармалары [Мәтін]. Т.2: Қазақ әдебиетіндегі ұлт-азаттық идея: монография. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2016. - 

424 б. 

Сабақ беру әдістері: ауызша, көрнекілік, практикалық 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: қазақ  

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): 

Ережелер: а) сабаққа қатысуы міндетті; б) практикалық,  (семинар) сабақтарға белсенді қатысу; в) сабақтарға дайындалу, үй 

тапсырмасын орындау. 

Рұқсат етілмейді: а) сабаққа кешігуге және кетіп қалуға болмайды; б) сабақ кезінде ұялы телефонмен қолдануға болмайды; в) 

тапсырмалардың өз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Ғылыми-зерттеу жұмысының модулі 

 

Курстың/пәннің атауы – Докторлық диссертацияны орындауды енгізумен докторанттың ғылыми –зерттеу жұмысы  

Оқу жылы –  2018 жыл 

Оқу семестрі  - 1- 6 семестрлер (3, 8 апта) 

Кредиттер саны – ҚР – 3,2 ЕСTS – 3,9 

Педагогикалық және зерттеу  іс – тәжірибелерінің мақсаты: 

 Докторанттың ЖОО алған теориялық білімін тереңдету және бекіту, оқушылардың жас ерекшеліктері мен жеке басының 

ерекшеліктерін ескере отырып, сол білімдерін зерттеу, педагогикалық іс – тәжірибелерде, оқу – тәрбиелік жұмыстарда көрсетуге үйрету; 

- докторанттардың таным қызметтерін арттыру үшін түрлі әдістерді қолдана отырып, ғылыми жұмысты жазуға докторантты даярлау; 



- ғылыми жетекші ретіндегі ұйымдастырушылық және зерттеушілік іс-әрекетін іске асыруға үйрету; 

- практикалық, методикалық дағдыларды және ғылыми-зерттеу үрдісін ұйымдастыруды қалыптастыру; 

 Іс-тәжірибенің мазмұны: 

1. Докторант зерттеу, педагогикалық іс – тәжірибелерден өтетін мекемемен, кафедрамен және ПОҚ-мен, топ жетекшілерінің 

жұмысымен, өткізілетін курс бойынша нормативті құжаттар, ОӘК-мен танысады. 

2. Докторант зерттеу іс – тәжірибесін өту кезінде алдын-ала жоспар құруы қажет. 

3. Әртүрлі әдістерді, әртүрлі оқу сабақтарын ұйымдастыру түрлерін пайдалана отырып, мақала жазып, докторлық диссертацияны 

жазуға дайындалу. 

Ұсынылатын әдебиет:  
1. Нағымжанова Қ.М. Кәсіби педагогикалық білім беру технологиялары. -Астана, 2017  

2. Сейпутанова А.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Оқулық. - Өскемен, 2016 

3. Слово о науке: Афоризмы. Изречения. Лит.цитаты. 4-е изд. испр. и доп. –Москва: Знание, 2016 

4. Петров Ю.А. Методологические проблемы теоретического познания. - Москва: МГУ, 2015. – 173 с. 

5. Добров Г.М. Наука о науке. Введение в общее науковедение. -3-е изд. доп. и перераб. – Киев: Наукова думка, 2015. - 362 с., рис. 

6. Қазіргі қазақ әдебиеті: Лекциялар курсы / Құраст.:Ж.Дәдебаев/. - Алматы, 2013 

7. Құрман Н.Ж. Қазақ тілін оқытудың әдіснамалық негіздері. Монография. – Астана, 2008 

8. Бітібаева Қ.О. Әдебиетті тереңдетіп оқыту. Оқу құралы.- Алматы, 2003 
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 2. Академический календарь: 3 года (очная форма обучения)  

Очная форма обучения на 2018-2019 учебный год 

1 СЕМЕСТР 

21 - 25 августа Зачисление докторантов в университет 

30 августа День Конституции Республики Казахстан 

26 - 29 августа Регистрация на элективные дисциплины 

1 сентября День знаний и открытие нового учебного года 

3 сентября – 29 декабря 1 семестр 

3 сентября – 15 декабря Теоретическое обучение 

15 – 20 октября Рубежный контроль. Рейтинг №1 

5 – 23 ноября Педагогическая пратика без отрыва от теоретического курса 

26 ноября – 8 декабря Научно-исследовательская работа докторанта, включая выполнение докторской 

диссертации 

1 декабря День Первого Президента Республики Казахстан 

10 – 15 декабря Рубежный контроль. Рейтинг №2 

18– 29  декабря Экзаменационная сессия 

16-17декабря День Независимости Республики Казахстан 

29 декабря Завершение 1 семестра 

31 декабря – 5 января Зимние каникулы 

1 – 2 января Новый год 



2 СЕМЕСТР 

7 января Рождество 

8 января – 26 июля 2 семестр 

8 января – 2 марта Исследовательская практика 

4 марта – 27 июля Научно-исследовательская работа докторанта, включая выполнение докторской 

диссертации 

8 марта Международный женский день 

21 - 23 марта Праздник Наурыз  

1 мая День единства народа Казахстана 

7 мая День защитника Отечества 

9 мая День Победы 

С 29 июля Летние каникулы 

 

3. Руководство вуза:  

Ректор - к.ю.н, Толеген М.А. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе – PhD Сералин Г.А. 

Проректор по учебной и учебно-методической работе - д.б.н. Мырзагалиева А.Б. 

Проректор по социальной и воспитательной работе -  к.п.н. Ровнякова И.В. 

Директор департамента управления академической политики и образовательных программ - к.п.н. Стеблецова И.С. 

И.о. начальника отдела организации и контроля учебного процесса- Садирбекова Н.А. 

И.о. начальника отдела методической работы, практики и трудоустройства - Рустемова Н.К. 

И.о. декана факультета истории, филологии и международных отношений –  к.и.н. Өскембай А.Ә. 

Заведующий кафедрой казахской, русской филологии и журналистики – д.ф.н.  Картаева А.М. 

4. Общая характеристика вуза 

В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов в рамках многоуровневой структуры высшего 

образования в соответствии с государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности в сферах среднего 

профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования без ограничения срока действия:  

- по 54 специальностям высшего профессионального образования. При этом срок обучения в бакалавриате - 4 года, 

получение высшего образования по сокращенной форме: на базе высшего образования – 2 года, на базе среднего 

профессионального образования – 3 года.  

- по 33 специальностям магистратуры профильного и научно-педагогического направления.  

- по 8 специальностям докторантуры.  

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-2004 учебного года - для студентов экономических 

специальностей; с 2004-2005 учебного года - для студентов 1 курса всех специальностей высшего профессионального 

образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 19 кафедрами.  

 



Факультет истории, филологии и международных отношении 

История кафедры: 

В 1989 году в истории университета был проведен первый набор на специальность «Казахский язык и литература в русских 

школах». Заведующая кафедрой казахского языка и практического русского языка была назначена к.ф.н.  Ф.Р. Ахметжанова. 

С момента открытия первой специальности были зав.кафедрами к.ф.н., доцент ВАК, профессор ВКГУ Ф.Р. Ахметжановой 

(1989-1999); к.ф.н., доцент ВАК Ш.К.Курманбаевой (2000-2002); к.ф.н., доцент  С.К.Оразалин (2002-2008); к.ф.н., доцент ВКГУ 

Б.Н.Бияров (2008-2009); к,ф.н., доцент ВКГУ К.С. Дусюпбаевой (2009-2011); к.ф.н., доцент ВКГУ А.Т.Тебегеновой (2011-2013). За 

20 лет истории кафедры кафедра казахской литературы в течение этого времени работала отдельно. Заведующими кафедрами 

были к.ф.н., доцент ВАК А.М.Молдаханов (1993-1998); к.ф.н. С.Т.Касенов (1998-1999); к.ф.н. К.К.Енсебаевой (1999). 

В 1998-1999 учебном году кафедры казахского языка и казахской литературы объединены и с 2000 года переименованы в 

кафедру казахской филологии. 

В 1996 году впервые в истории образования РК на кафедре казахской филологии была открыта Высшая магистерская школа 

по специальностям «Языкознание» и «Литературоведение». 

5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость обучения):  

Докторантура: 6D011700 - «Казахский язык и литература».  

Стоимость обучения по очной форме обучения 1 307 000 тенге в год. 

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу: 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», 

Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования, утверждѐнным постановлением Правительства РК 

от 23 августа 2012 г. № 1080, с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 13 мая 2016 года №292, «Типовыми правилами приема в организации образования, реализующие профессиональные учебные 

программы послевузовского образования», утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 

2012 года № 109, с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июня 

2018 года, и определяют порядок приема лиц в магистратуру и докторантуру в 2018 году.  

1. Общие положения  
Подготовка научных, педагогических и управленческих кадров в магистратуре университета осуществляется по двум 

направлениям: научному и педагогическому со сроком обучения 2 года, и профильному - со сроком обучения 1 или 1,5 года.  

Подготовка научных и педагогических кадров осуществляется в докторантуре университета с присуждением степени 

доктора философии (PhD), доктора по профилю со сроком обучения не менее 3 лет.  

Обучение в магистратуре и докторантуре осуществляется только по очной форме.  

Формирование контингента магистрантов, докторантов университета осуществляется посредством размещения 

государственного образовательного заказа на подготовку научных и педагогических кадров, а также оплаты обучения за счет 

собственных средств граждан и иных источников.  

Гражданам Республики Казахстан государство обеспечивает предоставление права на получение на конкурсной основе в 

соответствии с государственным образовательным заказом бесплатного послевузовского образования, если образование этого 

уровня они получают впервые, за исключением военных, специальных учебных заведений.  

Лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, могут получить на конкурсной основе в 

соответствии с государственным образовательным заказом бесплатное послевузовское образование, если образование этого 



уровня они получают впервые, за исключением военных, специальных учебных заведений.  

Обучение иностранцев в магистратуре, докторантуре осуществляется на платной основе. Право на получение иностранцами 

на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом бесплатного послевузовского образования 

определяется международными договорами Республики Казахстан.  

Обучение в докторантуре осуществляется по государственному образовательному заказу и на платной основе.  

Прием лиц в магистратуру, докторантуру осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов.  

Прием в магистратуру и докторантуру с указанием специальностей подготовки объявляется через средства массовой 

информации не позднее пятнадцати календарных дней до даты начала приема документов.  

Прием заявлений лиц, претендующих на обучение по государственному образовательному заказу, в том числе в рамках 

целевой подготовки, проводится в университете в случае, если он определен уполномоченным органом в области образования в 

качестве базового ВУЗа, в которых осуществляется подготовка магистров и докторов.  

Прием заявлений поступающих в магистратуру, докторантуру университета проводится в приемной комиссии с 03 по 30 

июля.  

Вступительные экзамены в магистратуру, докторантуру проводятся с 10 до 20 августа, зачисление - до 25 августа.  

2 Порядок приема документов для поступления в магистратуру и докторантуру  
В магистратуру университета принимаются лица, освоившие профессиональные учебные программы высшего образования.  

Для приема документов и организации проведения вступительных экзаменов в университете создается приемная комиссия. 

Председателем приемной комиссии является ректор.  

Состав приемной комиссии утверждается приказом ректора.  

Лицам, получившим документы об образовании в зарубежных организациях образования, для поступления в магистратуру и 

докторантуру в организациях образования Республики Казахстан в соответствии с полученным уровнем образования и профилем 

подготовки необходимо пройти процедуру признания или нострификации документов об образовании.  

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, признаются на территории Республики 

Казахстан в соответствии с международными договорами (соглашениями).  

Лица, поступающие в магистратуру, подают в приемную комиссию следующие документы:  

1) заявление на имя ректора;  

2) копия документа о высшем образовании;  

3) копия сертификата о сдаче теста по программам (в случае их наличия);  

4) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой 

стаж);  

5) шесть фотографий размером 3x4 сантиметров;  

6) медицинская справка формы 086-У;  

7) копия удостоверения личности;  

8) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия).  

9) дополнительные документы (грамоты, характеристики, рекомендации).  

Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляются оригиналы для сверки. После проведения 

сверки оригиналы возвращаются.  

В докторантуру принимаются лица, имеющие степень «магистр» и стаж работы не менее 1 года.  



Лица, поступающие в докторантуру, подают в приемную комиссию следующие документы:  

1) заявление на имя ректора;  

2) копия удостоверения личности;  

3) копия документа об образовании;  

4) копия сертификата о сдаче теста по программам (в случае их наличия);  

5) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия);  

6) шесть фотографий размером 3x4 сантиметров;  

7) медицинская справка формы 086-У;  

8) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность.  

9) дополнительные документы (грамоты, характеристики, рекомендации).  

Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляются оригиналы для сверки. После проведения 

сверки оригиналы возвращаются.  

Документы на поступление в магистратуру и докторантуру принимаются только при наличии соответствующих 

пререквизитов, освоенных претендентами на предшествующем уровне образования. Перечень пререквизитов для каждой 

специальности/образовательной программы утверждается ректором университета.  

Лица, не освоившие на предшествующей ступени образования пререквизиты, необходимые для успешного освоения 

образовательных программ магистратуры или докторантуры, допускаются к подаче документов с условием предварительного 

освоения необходимых дисциплин на платной основе после прохождения вступительных экзаменов.  

3 Порядок проведения вступительных экзаменов  
Лица, поступающие в магистратуру и докторантуру, сдают вступительные экзамены:  

1) по одному из иностранных языков по выбору (английский, французский, немецкий; по арабскому языку для лиц, 

поступающих на специальности, требующие знание арабского языка);  

2) по специальности.  

Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с 

Общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком, освобождаются от вступительного экзамена по 

иностранному языку в магистратуру и докторантуру по следующим экзаменам:  

английский язык: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP – не менее 460 баллов), 

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, пороговый балл – не менее 87), 

(TOEFL пороговый балл – не менее 560 баллов), International English Language Tests System (IELTS, пороговый балл – не менее 

6.0);  

немецкий язык: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau С1/уровень C1), TestDaF-Prufung (Niveau 

C1/уровень C1);  

французский язык: Test de Franзais International™ (TFI – не ниже уровня В1 по секциям чтения и аудирования), Diplome 

d’Etudes en Langue franзaise (DELF, уровень B2), Diplome Approfondi de Langue franзaise (DALF, уровень C1), Test de connaissance 

du franзais (TCF – не менее 400 баллов).  

На период проведения вступительных экзаменов в магистратуру и докторантуру в университете создаются 

экзаменационные комиссии по специальностям.  

Экзаменационная комиссия по специальности формируется из числа сотрудников ВУЗов и научных организаций, имеющих 



ученую степень по соответствующей специальности.  

Состав экзаменационной комиссии по специальности состоит из председателя и трех членов, два из которых должны быть 

докторами наук.  

Состав экзаменационной комиссии по специальности утверждается приказом ректора.  

Программы вступительных экзаменов в магистратуру по специальности формируются кафедрами университета на основе 

типовых программ по дисциплинам высшего образования.  

Вступительный экзамен по специальной дисциплине проводится в письменной форме.  

Дату и место проведения вступительного экзамена по специальности определяет приемная комиссия ВКГУ им. 

С.Аманжолова.  

Допуск претендентов к сдаче вступительного экзамена осуществляется по явочному листу при наличии документа, 

удостоверяющего личность. Лица, опоздавшие на экзамен, к сдаче экзамена не допускаются.  

Продолжительность письменного вступительного экзамена составляет 2 астрономических часа для поступающих в 

магистратуру и 2,5 часа для поступающих в докторантуру после заполнения идентификационного талона, прикрепляемого к листу 

ответа. Ход проведения письменного вступительного экзамена в течение всего времени экзамена контролируют дежурные 

преподаватели/сотрудники и члены приемной комиссии.  

В течение всего времени экзамена осуществляется видеонаблюдение и видеофиксация хода проведения вступительного 

экзамена.  

Использование либо наличие у поступающего во время сдачи вступительного экзамена несанкционированных 

вспомогательных средств на электронных или бумажных носителях, сотовых телефонов и иных устройств, обнаруженное 

дежурными преподавателями в экзаменационной аудитории или членами приемной комиссии, в том числе с помощью 

видеонаблюдения, зафиксированное в специальном акте, является основанием для аннулирования результатов экзамена в любое 

время до зачисления без права пересдачи.  

Проверка экзаменационных работ письменного вступительного экзамена осуществляется в зашифрованном виде членами 

предметных экзаменационных комиссий в специально отведенных аудиториях, оснащенных камерами видеонаблюдения. ФИО 

поступающего указывается только в отрывной части идентификационного талона! Экзаменационные работы, в которых указаны 

ФИО поступающих, аннулируются без права пересдачи.  

Наличие в экзаменационной работе знаков, которые не относятся к содержанию ответов на экзаменационные вопросы 

(подчеркивания, различные фигуры, использование цветной пасты вместо синей пасты и т.д.), и могут рассматриваться как 

средство для идентификации экзаменационной работы, служит основанием для аннулирования работы и недопуска ее к 

дальнейшей проверке.  

Ответ на каждый вопрос оценивается по 100-балльной рейтинговой шкале. Итоговая оценка за экзамен выводится как 

среднее арифметическое всех оценок на вопросы экзаменационного билета.  

Результаты вступительного экзамена по специальности размещаются на сайте университета в течение 48 часов с момента 

окончания экзамена.  

При подаче претендентом апелляционного заявления основанием для рассмотрения является лист ответа.  

При проведении экзамена по специальности в базовые ВУЗы в качестве наблюдателей направляются представители 

уполномоченного органа в области образования.  

ВУЗы за двадцать календарных дней до проведения экзаменов направляют в уполномоченный орган в области образования 



график проведения вступительных экзаменов по специальности.  

Вступительные экзамены по иностранному языку проводятся по технологии, разработанной Национальным центром 

тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан.  

Вступительные экзамены по иностранному языку проводятся в ВУЗах, определяемых уполномоченным органом в области 

образования.  

Пересдача вступительных экзаменов в год их сдачи не допускается.  

В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов создаются Республиканская 

комиссия по рассмотрению апелляций, а в университете - апелляционная комиссия.  

Председатель и состав республиканской апелляционной комиссии утверждаются приказом уполномоченного органа в 

области образования.  

Состав апелляционной комиссии университета утверждается приказом председателя приемной комиссии.  

Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами вступительных 

экзаменов.  

Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от лиц, поступающих в магистратуру, докторантуру, по 

содержанию экзаменационных материалов и техническим причинам.  

Апелляционная комиссия принимает решение о добавлении баллов лицу, апеллирующему результаты вступительного 

экзамена – по специальности.  

Результаты рассмотрения апелляции по иностранному языку передаются апелляционной комиссией в республиканскую 

апелляционную комиссию.  

Республиканская апелляционная комиссия рассматривает обоснованность предложения апелляционной комиссии и в 

течение одного дня после поступления предложения апелляционной комиссии принимает решение о добавлении баллов лицу, 

апеллирующему результаты вступительных экзаменов – по иностранному языку.  

Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии лицом, поступающим в магистратуру и 

докторантуру. Заявления по содержанию экзаменационных материалов и по техническим причинам принимаются до 13.00 часов 

следующего дня после объявления результатов вступительного экзамена и рассматриваются апелляционной комиссией в течение 

одного дня со дня подачи заявления.  

Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном порядке. В случае неявки лица на заседание 

апелляционной комиссии, его заявление на апелляцию не рассматривается.  

При рассмотрении заявления апелляционной комиссией, лицо, подавшее апелляцию, предоставляет документ, 

удостоверяющий личность.  

Решения апелляционными комиссиями принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии. В случае 

равенства голосов голос председателя комиссии является решающим. Работа апелляционных комиссий оформляется протоколом, 

подписанным председателем и всеми членами комиссии.  

4 Зачисление в магистратуру и докторантуру университета  
Зачисление в число магистрантов, докторантов осуществляется приемной комиссией университета.  

На обучение по государственному образовательному заказу зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по сумме 

вступительных экзаменов по 100-балльной шкале оценок по каждому из экзаменов:  

1) для научно-педагогической магистратуры и докторантуры не менее 150 баллов;  



2) для профильной магистратуры не менее 130 баллов, в том числе по иностранному языку не менее 30 баллов.  

Лицам, имеющим сертификаты о сдаче теста по иностранному языку (английский, французский, немецкий), засчитывается 

наивысший балл по 100-балльной шкале оценок.  
ИНФОРМАЦИ

Я  

о программах 

обучения 

(каталог 

курсов)  

1. Общая характеристика программ обучения:  

Присуждаемые степени/квалификации:  

-научно-педагогическое направление   

Доктор философии (PhD) по специальности 6D011700 - «Казахский язык и литература»   

Уровней (ступеней) обучения:  
Докторантура 

Требования по приему на программу:  

Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами приема в высшие учебные заведения Республики 

Казахстан. В докторантуру принимаются лица, имеющие степень «магистр» и стаж работы не менее 1 года.  

Компетенции докторантуры: 

 быть компетентным:  

1. методология научного исследования; 

2. научная и научно-педагогическая деятельность в высших учебных заведениях;  

3. современные технологии в знании; 

4. научные проекты и исследовательская работа в профессиональной сфере;  

5. обновление и расширение профессиональных навыков и знаний. 

Образовательные и профессиональные цели программы / возможность дальнейшего продолжения обучения:  
- обеспечение самостоятельной образовательной траектории обучения в соответствии с выбранной специальностью 

докторанта; 

- качественное и полное научно-педагогическое образование, формирование профессиональных компетенций, углубление 

теоретических и практических знаний, а также повышение индивидуальной готовности в области методологического и 

технического регулирования;  

- содействие докторантам в получении особо важных и устойчивых знаний, восприятии мира как единого целого;  

- формирование у докторантов способности к самосовершенствованию и получению новых знаний; 

- подготовка специалистов высокого уровня квалификации (в том числе культурностья в профессиональном общении), 

формирование к решению современных научных и практических проблем, преподавание в высших учебных заведениях и 

осуществление исследовательской и управленческой деятельности. 

Структура программы с указанием количества кредитов (кредит ECTS в год) 

 Приложение 1 

Итоговые экзамены 
 - Комплексный экзамен (как правило, экзамен проходит в устной/письменной форме, путем получения билетов).  

- В 6 семестре проводится комплексный экзамен.   

- Защита докторской диссертации в конце 6 семестра проводится публично на Диссертационном совете.  

Фамилия, имя, отество лекторов по каждой дисциплине: 

1. Философия и методология педагогики - Бияров Б.Н.- к.ф.н., доцент ВКГУ 



2. Методика и методология современного языкознания -  Айтмукашова А.А. –  к.ф.н., доцент ВКГУ 

3. Методика и методология современного литературоведения – Сейпутанова А.К.. – к.ф.н., доцент ВКГУ 

4. Общая и типологическая лингвистика - Бияров Б.Н. –  к.ф.н., доцент ВКГУ  

5. Новые направлении и процесс развития современного казахского языка -  Алимхан А.А. – к.ф.н., доцент ВКГУ 

6. Теоретико-методологические основы в развитии современного литературоведения - Картаева А.М. - д.ф.н., профессор  

7. Новые направлении и процесс развития современного литературоведения  – Картаева А.М. - д.ф.н., профессор ВКГУ  

2.   Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

Приложение 2 

Дополнительна

я информация 

для 

докторантов 

          Дополнительная информация для докторантов. 

          Размещение / проживание - комфортный дом для магистрантов и студентов на 1789 мест. В ней предусмотрены условия 

для подготовки магистрантов к занятиям, отдыха – «Библиотека», «Читальный зал» и «Интернет-кафе».  

          Питание – В учебных зданиях обеспечены своевременным и качественным питанием 1240 квадратных метров и 8 столовых 

на 390 мест. Копии документов арендаторов столовой нотариально заверены и зарегистрированы.  

          Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов университета осуществляется в медпункте (соответствует 

требованиям СЭС и ГПС), где оказывается первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, профилактические мероприятия. 

Имеется договор о медицинском обслуживании студентов и ППС с городской больницей № 1 г. Усть-Каменогорск. Регулярно 

проводятся «Круглые столы» – встречи работников городского «Центра здоровья» со студентами Университета.  

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет заведующая здравпунктом, ответственность за 

поддержание этих условий несут коменданты соответствующих объектов.  

Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся структурным подразделением университета, 

объединивший в себе ранее созданные Комитет по Делам Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие молодежные 

объединения: молодежное крыло НДП «НурОтан» «ЖасОтан», филиал республиканской молодежной организации «Альянс 

студентов Казахстана», студенческий отряд содействия полиции «Қыран», студенческие молодежные трудовые отряды.            
Условия для обучения (материальная база для занятий) 

Интерактивно оборудованные кабинеты -22  

Специально оборудованные кабинеты-53 

Лаборатории-45  

Компьютерные классы-30  

Компьютерный (лингафонный) класс-2  

Специальные кабинеты для проведения индивидуальных занятий (для студентов специальности музыкального образования) 

– 11    Спортзалы – 8  

Плавательные лаборатории-1  

Открытые спортивные сооружения-5  

Специальный центр-2  

Электронный читальный зал-10  

Интернет-кафе-1  

          Международные программы/Стажировки/Программы обмена – по программе перевода заключено более 60 договоров с 

зарубежными и отечественными учебными заведениями.  



 
 

Приложение 1  

Структура программы с указанием количества кредитов (кредит ECTS в год) 

 
Цикл 

дисциплин 

Компоненты Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество кредитов 

семестр по ECTS 

Семестр 

БП 

БД 

BS 

МК 

ОК 

MC 
FiMP -5201 

Педагогканың философиясы және әдіснамасы  

Философия и методология педагогики  

Philosophy and Methodology of pedagogy 

5 1 

 

КП 

ПД 

PS 

 

ТК 

КВ 

SC 

MiMSYa -

5302 

Қазіргі тіл біліміндегі әдістеме және әдіснама  

Методика и методология современного языкознания  

Technique and methodology of modern linguistics 

5 1 

КП 

ПД 

PS 

 

ТК 

КВ 

SC 

 

MiMSL -5303 

Қазіргі әдебиеттанудағы әдістеме және әдіснама  

Методика и методология современного литературоведения  

Technique and methodology of modern literary criticism 

5 1 

 

 

КП 

 

 

ТК 
OiTL -1301 

Жалпы және типологиялық лингвистика  

Общая и типологическая лингвистика 

General and typological linguistics 

5 
1 

 

Требования к местам отдыха - для магистрантов имеются центры отдыха «Сибинские озера» и «Бухтарминский водный 

заповедник».  

         Условия/база для занятий спортом - спортивные залы и спортивный комплекс в главном здании и учебных заведениях №2 

и №7.  

         Ассоциации для студентов и магистрантов.  

- Группа студентов совместно с полицией " Қыран»;  

- Дебатный клуб ВКГУ ;  

- студенческая Правовая клиника;  

- Хореографическая студия " Алем» ;  

- казахский фольклорный ансамбль; 

 - студенческий театр " Шабыт» ;  

- команды КВН факультетов;  

- творческое объединение жанровых стихов;  

- Творческое объединение молодых поэтов "Жас Қалам»  



ПД 

PS 

 

 

 

КВ 

SC 

 

 

 

TMORSYa -

1301 

Қазіргі заман әдебиеттану дамуының теориялық-әдістемелік 

негіздері 

Теоретико-методологические основы в развитии 

современного литературоведения 

Theoretical and methodological basis in the development of 

modern literary criticism 

 

 

КП 

ПД 

PS 

 

 

 

 

 

ТК 

КВ 

SC 

 

 

 

NNRSYa -

1302 

Қазіргі қазақ тіл білімі ғылымының даму үрдісі мен жаңа 

бағыттары 

Новые направлении и процесс развития современного 

казахского языка 

The new direction and the development of modern Kazakh 

languages 
5 

 

1 

 

NNiPR -1302 

Әдебиеттану ғылымының даму үрдісі мен жаңа бағыттары  

Новые направлении и процесс развития современного 

литературоведения 

The new direction and the development of modern literary 

criticism 

   

Педагогикалық іс-тәжірибе  

Педагогическая практика  

Teaching practice  

3 1 

   

Зерттеу іс-тәжірибесі  

Исследовательская практика  

Research Practice  

9 2 

   

Докторлық диссертацияны орындауды енгізумен 

докторанттың ғылыми –зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа докторанта, включая 

выполнение докторской диссертации  

Research work of doctoral candidate, including doctoral 

dissertation  

 1,2 

    37  

2 курс 

   

Докторлық диссертацияны орындауды енгізумен 

докторанттың ғылыми –зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа докторанта, включая 

выполнение докторской диссертации  

Research work of doctoral candidate, including doctoral 

dissertation  

 3,4 

3 курс 



   

Докторлық диссертацияны орындауды енгізумен 

докторанттың ғылыми –зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа докторанта, включая 

выполнение докторской диссертации  

Research work of doctoral candidate, including doctoral 

dissertation  

 5,6 

   

Кешенді емтихан  

Комплексный экзамен  

Integrated examination  

4  

   

Докторлық диссертацияны рәсімдеу және қорғау  

Оформление и защита докторской диссертации  

Preparation and defence of thesis  

15  

    19  

 

Итоговые экзамены  
Итоговая аттестация докторанта проводится в сроки, предусмотренные академическим календарем и учебными 

планами специальностей, в форме сдачи комплексного экзамена и защиты докторской диссертации в 

установленном законодательством порядке.  

 

 

Приложение 2  

Описание отдельных дисциплин (курсов, юниты) 

 

Обязательные модули по специальности 

 

Название дисциплины/курса - Философия и методология педагогики 

Код дисциплины - FiMP -5201 

Тип дисциплины - БД ОК 

Уровень дисциплины/курса - Докторантура 

Год обучения - 2018 год  

Семестр обучения - 1 семестр  

Количество кредитов – РК – 3, ECTS - 5 

Ф.и.о. лектора/профессора – Бияров Бердибек Нуралдинович - к.ф.н., доцент ВКГУ 

Цель курса: Освоение теории педагогики, соответствуя требованиям подготовки специалистов; знание терминов, связанных с курсом 

новых направлений педагогики в целом; ознакомление со строением курсов новых направлении педагогики.  

Пререквизиты курса: Педагогика; История и философия науки; Философско-методологические проблемы языкознания. 

Содержание курса/дисциплины: Анализ нынешних кардинальных вопросов педагогики, ознакомление докторантов с монографиями и 

научными статьями, опубликованными в последние годы, конспектирование содержательных и значимых трудов. Объяснение новых 



направлений современного педагогики и интегрирование этнологий, антропологий, социологий, философий, психологического анализа, 

базовых тенденций современной лингвистики. 

   Рекомендуемая литература: 

1. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы. Тәжин М.М.- Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 2018.- 360 б.  

2.  Джонстон Д.     Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 2018.- 216 б.   

3. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф., Джаамбаева Б.А. Ғылым тарихы және философиясы. Оқу құралы. – Алматы: Эверо, 2017. - 470 бет. 

4. Сейталиев К.Б. Педагогика тарихы. - Атырау, 2017. - 336 б.  

5. Әбиев Ж.Ә., Бабаев С.Б., Құдиярова А.М. Педагогика. Оқу құралы. – Алматы, 2016 

6. Баймолдаев Т.М. Білім беру жүйесін басқарудың әдіснамалық негізі: Білім беру ұйымдарының басшыларына және білім жүйесі 

қызметкерлеріне арналған. Монография. - Алматы, 2013. - 356 б. 

7. Құрман Н. Қазақ тілін оқытудың әдіснамалық негіздері. – Астана, 2018. – 160 бет. 

8. Оразбаева Ф.Ш., Рахметова С.Р. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. – А.: Print – S, 2015. 

9. Фромкин В., Родман Р., Хайамс Н. Тіл біліміне кіріспе. 10-басылым. Халықаралық басылым. Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 

608 б. 

10. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. - Алматы Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 320 б. 

  Методы преподавания: устный, наглядный, практический 

          Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен  

          Язык обучения: казахский  

        Условий (требований), необходимые для обучения по специальности (ступени):  
        Правила: а) посещение занятий обязательно; б) активное посещение практических (семинарских) занятий; в) подготовка к занятиям, 

выполнение домашнего задания.  

         Не допускается: а) пропускать и опоздать занятия; б) пользоваться мобильным телефоном во время занятий; в) несвоевременно сдавать 

задания и т. д.  

 

Название дисциплины/курса - Методика и методология современного языкознания 

Код дисциплины – MiMSYa -5302 
Тип дисциплины -  ПД КВ 

Уровень дисциплины/курса - Докторантура 

Год обучения – 2018 год 

Учебный семестр – 1 семестр 

Количество кредитов - РК – 3, ECTS - 5 

Ф.и.о. лектора/профессора - Айтмукашова Аида Айтмукашовна - к.ф.н., доцент ВКГУ 

Цель курса: Изучение методологических основ методики обучения казахского языка. В разделе методики и методологии есть 

обязательные проблемы, которые должны определить теоретические выводы. Эти  задачи: дидактические, философские, антропологические, 

аксиологические, акмеологические, андрагогические, гносеологические, логические основы  методики обучения казахского языка и их прямая 



и косвенная связь с природой казахского языка, ознакомление с новыми технологиями  обучения казахского языка, приучать к искусству 

ораторства. 

Пререквизиты курса: Педагогика; Философско-методологические проблемы языкознания; Методика преподавания дициплин в вузе; 

Психология; Философия; Социология. 

Содержание курса/дисциплины: В процессе изучения дисциплины охарактеризуются вопросы обучения методики современного 

языкознания согласно к новым подходам, проанализированы мнения, основные течения описывающие направления современного 

языкознания. Анализируются монографии, основные труды и исследовательские статьи, вышедшие в последние годы. Широко обсуждаются 

система, характерные особенности  обучения казахского языка.  

Рекомендуемая литература: 

1. Құрман Н. Қазақ тілін оқытудың әдіснамалық негіздері. – Астана, 2018. – 160 бет. 

2. Оразбаева Ф.Ш., Рахметова С.Р. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. – А.: Print – S, 2015. 

3. Фромкин В., Родман Р., Хайамс Н. Тіл біліміне кіріспе. 10-басылым. Халықаралық басылым. Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 

608 б. 

4. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. - Алматы Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 320 б.  

5. Қадашева Қ. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. – Астана, 2015. 

6. Сүлейменова Ж. Қазіргі қазақ тілі морфологиясын жоғары мектепте оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері.– Алматы, 2015. - 50б.   

7. Белғара Б. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің хрестоматиясы. – Астана, 2007.  

8. Күзекова З. Қазақ тілі оқулығын талдаудың лингвистикалық негіздері. – Астана, 2006. 

  Методы преподавания: устный, наглядный, практический 

          Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен  

          Язык обучения: казахский  

        Условий (требований), необходимые для обучения по специальности (ступени):  
        Правила: а) посещение занятий обязательно; б) активное посещение практических (семинарских) занятий; в) подготовка к занятиям, 

выполнение домашнего задания.  

         Не допускается: а) пропускать и опоздать занятия; б) пользоваться мобильным телефоном во время занятий; в) несвоевременно сдавать 

задания и т. д.  

 

Наименование дисциплины/курса - Методика и методология современного литературоведения 

Код дисциплины – MiMSL -5303 

Тип дисциплины -  ПД КВ 

Уровень дисциплины/курса – Докторантура 

Год обучения – 2018 год 

Учебный семестр – 1 семестр 

Количество кредитов - РК – 3, ECTS - 5 

Ф.и.о. лектора/профессора- Сейпутанова Айымгуль Камзановна – к.ф.н., доцент ВКГУ 



Цель курса: Методика и методология современного литературоведения для докторантов направлена на литературные исследования 

оригинальных источников, методов и принципов литературоведения, а также появление научно-теоретических концепций. 

Пререквизиты курса: Педагогика; Методика преподавания дициплин в вузе; Актуальные проблемы литературоведения; Новые 

направления языкознания (литературоведения); Проблемы традиции и новшество казахской литературе. 

Содержание курса/дисциплины: Различные методы литературоведения, школы и их основные принципы литературоведения, 

основные исследовательские методы художественной литературы, методы направленные к изучению автора, культурно-исторические и 

литературные методы изучения текста, социологический метод и его основные направления, метод мифопоэтического анализа, 

архетипический метод, метод анализа интертекста, типы читательско-ориентированных методов, методология семиотических исследований, 

наука нарраталогия, исследование жанровой проблемы художественного произведения,  проблема пространств в художественных 

произведениях, автор и герой. В результате изучения курса докторант: распознает оригинальные литературные источники исследовании, 

методы, принципы и научно-теоретические концепции, возникающие в соответствии с данной дисциплиной «Методика и методология 

современного литературоведения». 

Рекомендуемая литература: 

1. Елеукенов Ш. Ұлт тәуелсіздігі және әдебиет. Алматы, 2016. 

2. Ахметов З. Поэзия шыңы – даналық. Астана, 2015. 

3. Ысқақұлы Д. Сын жанрлары: Оқу құралы. – Алматы: Санат, 2015.  

4. Қирабаев С. Ұлт тәуелсiздiгi және әдебиет: Зерттеулер мен мақалалар. – Алматы: Ғылым, 2016. 

5. Дәдебаев Ж. Қазіргі қазақ әдебиеті. А., 2015 

6. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф., Джаамбаева Б.А. Ғылым тарихы және философиясы. Оқу құралы. – Алматы: Эверо, 2017. - 470 бет. 

7. Сейталиев К.Б. Педагогика тарихы. - Атырау, 2017. - 336 б.  

8. Әбиев Ж.Ә., Бабаев С.Б., Құдиярова А.М. Педагогика. Оқу құралы. – Алматы, 2016 

9. Баймолдаев Т.М. Білім беру жүйесін басқарудың әдіснамалық негізі: Білім беру ұйымдарының басшыларына және білім жүйесі 

қызметкерлеріне арналған. Монография. - Алматы, 2013. - 356 б. 

10. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы. Тәжин М.М.- Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 2018.- 360 б.  

Методы преподавания: устный, наглядный, практический 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский  

         Условий (требований), необходимые для обучения по специальности (ступени):  

         Правила: а) посещение занятий обязательно; б) активное посещение практических (семинарских) занятий; в) подготовка к занятиям, 

выполнение домашнего задания.  

        Не допускается: а) пропускать и опоздать занятия; б) пользоваться мобильным телефоном во время занятий; в) несвоевременно сдавать 

задания и т. д.  

 

Модули по выбору для определенной специальности 

 



Наименование дисциплины/курса – Общая и типологическая лингвистика 
Код дисциплины - OiTL -1301 

Тип дисциплины -  ПД КВ 

Уровень дисциплины/курса - Докторантура  

Год обучения –  2018 года 

Учебный семестр - 1 семестр 

Количество кредитов – РК – 3, ECTS - 5 

Ф.и.о. лектора/профессора - Бияров Бердибек Нуралдинович – к.ф.н., доцент ВКГУ 

Цель курса: Осмотрение общих для мировых языков типологических особенностей, общих закономерностей мировых языков и 

языковых школ. 

Пререквизиты курса: Ведение в языкознание; Общее языкознание; Актуальные проблемы языкознания. 

Содержание курса/дисциплины: Объект общего и типологического языкознания. Эмпирические основы типологии. Особенности 

типологического метода. Систематическая и индивидуальная типология. Отношения с другими дисциплинами (теория языка, описательная 

лингвистика, контрастивная лингвистика, ареальная лингвистика, сравнительно-историческая лингвистика).    

Рекомендуемая литература: 

1. Момынова Б. Қазақтың тілші ғалымдары. - Алматы: Арыс, 2016 

2. Фромкин В., Родман Р., Хайамс Н. Тіл біліміне кіріспе. 10-басылым. Халықаралық басылым. - Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 

608 б. 

3. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. - Алматы Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 320 б. 

4. Манкеева Ж. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

5. Айтбаев Ө. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Арыс, 2007 

6. Сарыбаев Ш. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

7. Жұбанов А. Қолданбалы тіл білімінің мәселелері. – Алматы, 2008 

8. Өмірәлиев Қ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Азал-Ай, 2014. - 640 б. 

 Методы преподавания: устный, наглядный, практический 

 Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский  

         Условий (требований), необходимые для обучения по специальности (ступени):  

         Правила: а) посещение занятий обязательно; б) активное посещение практических (семинарских) занятий; в) подготовка к занятиям, 

выполнение домашнего задания.  

        Не допускается: а) пропускать и опоздать занятия; б) пользоваться мобильным телефоном во время занятий; в) несвоевременно сдавать 

задания и т. д.  

   

Наименование дисциплины/курса – Новые направлении и процесс развития современного казахского языка 

Код дисциплины - NNRSYa -1302 



Тип дисциплины -  ПД КВ 

Уровень дисциплины/курса - Докторантура 

Год обучения – 2018 года 

Учебный семестр - 1 семестр 

Количество кредитов – РК – 3, ECTS - 5 

Ф.и.о. лектора/профессора – Алимхан Айгуль Асетовна – к.ф.н., доцент ВКГУ 

Цель курса: Освоение теории лингвистики, соответствуя требованиям подготовки специалистов; знание терминов, связанных с курсом 

новых направлений лингвистики и лингвистики в целом; ознакомление со строением курсов новых направлении лингвистики. 

Пререквизиты курса: Введение в языкознание; Общее языкознание; Актуальные проблемы языкознания; Новые направления 

языкознания (литературоведения). 

Содержание курса/дисциплины: Рассматривает историю становления и развития современной казахской лингвистики, новые 

направления языкознания: когнитивная лингвистика, социолингвистика, психолингвистика, лингвокультурология и др., сформировавшихся в 

результате антропоцентрологической парадигмы.    

Рекомендуемая литература: 

1. Фромкин В., Родман Р., Хайамс Н. Тіл біліміне кіріспе. 10-басылым. Халықаралық басылым. Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 

б. 

2. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. - Алматы Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 320 б. 

3. Мечковская Н. Б. Философия языка и коммуникации. Учебное пособие.- М.: Флинта, 2018.-520 стр. 

4. Гарифуллина А. Культурологическая маркированность аллюзий в рамках художественного дискурса Д. Фаулза.Учебное пособие.- М.: 

Флинта, 2019.-120 стр. 

5. Маслова В.А. Концептуальные основы современной лингвистики.- М.: Флинта, 2019.-332 стр. 

6. Песина С.А. Инвариантиость в когнитивной лингвистике и философии языка. Учебное пособие.- М.: Флинта, 2014.-160 стр. 

7. Әмірбекова А.Б. Қазіргі қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттар.- Алматы: Елтаным,2011.- 204 б. 

8. Әлімхан А.Ә. Шығыс Қазақстанның ономастикалық кеңістігі .- Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2016.- 136 б. 

9. Тер-Минасова С. Язык и межкультурая  коммуникация/ Тіл және мәдениетаралық коммуникация.- М.:Слово, 2008.-264. 

10. Тимофеева М.К. Язык с позиций философии, психологии, математики. Учебное пособие.- М.: Флинта, 2009.-176 стр. 

 Методы преподавания: устный, наглядный, практический 

 Методы/ формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский  

         Условий (требований), необходимые для обучения по специальности (ступени):  

         Правила: а) посещение занятий обязательно; б) активное посещение практических (семинарских) занятий; в) подготовка к занятиям, 

выполнение домашнего задания.  

        Не допускается: а) пропускать и опоздать занятия; б) пользоваться мобильным телефоном во время занятий; в) несвоевременно сдавать 

задания и т. д.  

 



Наименование дисциплины/курса – Теоретико-методологические основы в развитии современного литературоведения 

Код дисциплины – TMORSYa -1301 

Тип дисциплины -  ПД КВ 

Уровень дисциплины/курса– Докторантура 

Год обучения – 2018 года 

Учебный семестр – 1 семестр 

Количество кредитов - РК – 3, ECTS - 5 

Ф.и.о. лектора/профессора – Картаева Айжан Маратбековна – д.ф.н., профессор ВКГУ 

Цель курса: «Теоретико-методологические основы в развитии современного литератураведения» для докторантуры основано на 

оригинальных источниках, методах и принципах литературоведения и на полученных научно-теоретических выводах. Этот предмет знакомит 

с особенностями и актуальными проблемами развития литературоведения на сегодняшний день, анализирует теоретические исследования, 

подлежащие решению на научной основе, определяет новые принципы и выводы, оценивает состояние казахской литературы и 

художественной литературы в целом, тем самым получает информацию об уровне и направлениях развития национальной художественной 

мысли. Прививает навыки научного исследования. Цель курса: углубленное изучение методов, индивидуализировать принципы исследования 

в казахской литературе и литературоведении, анализировать сложных научных проблем, определить направлений развития. 

Пререквизиты курса: Введение в литературоведение; Теория литературы; История казахской литературы; История критики казахской 

литературы; Актуальные проблемы литературоведения; Проблемы традиции и новшество казахской литературе; 

Содержание курса/дисциплины: Ознакомление докторантов с критическими публикациями и творческими поисками выдающихся 

ученых-критиков, с их фундаментальными исследованиями,трудами, имеющих особое место в истории и процессе литературоведческой 

науки. С учетом преемственности и новаторства в художественном развитии, в процессе изучения дисциплины необходимо выявить 

вовлеченность докторантов в развитие новых направлений в казахской литературоведческой науке. Школы литературоведения, течения и 

направления в историко-литературном контексте.  Методика биографической и психологической литературы. Синкретные традиции и его 

школы. Школа культурно-исторических традиций. Неомифологизм және мифопоэтика.    

Рекомендуемая литература: 

1. Ахмет Байтұрсынұлы: энциклопедия. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 744 б. 

2. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация / ауд. Х.Ордабекова, Ш.Бағиева. - Алматы, 2018.- 320 б. 

3. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 360 б. 

4. Камалқызы Ж. Қазақ әдебиетінің теориялық және әдістемелік мәселелері (эпикалық шығармалар): Оқу құралы.- Алматы: Бастау, 2017.- 331 

б. 

5. Кенжебайұлы Б. Шығармалар жинағы.  Т.1: Түрік қағанатынан бүгінгі күнге дейін. - Алматы: Ел-шежіре, 2018. - 360 б. 

6. Кенжебайұлы Б. Шығармалар жинағы Т. 2: Ояну дәурінің әдебиеті: (ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті). - Алматы: Ел шежіре, 2018. - 336 

б.  

7. Бердібай Р. Он томдық шығармалар жинағы Т.5: Роман және заман / Құраст.: Д. Ысқақұлы. - Алматы: Дәуір, 2018. - 288 б.  

8. Дербісәлин Ә. Үш томдық шығармалар жинағы. Т. 2: Дәстүр және жалғастық: (монография, ғылыми-әдеби зерттеулер). - Алматы: Дәуір-

Кітап, 2018. - 480 б. 



9. Әшімбаев С. Шығармалары. Т.1. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 328 б.  

10. Ісімақова А. Тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиеттану: әдеби зерттеулер. - Алматы: Дәстүр, 2016. - 384 б. 

11. Пірәлі Г. Қазақ әдебиеттануы және ұлттық идея. - Алматы: Елтаным баспасы, 2014. - 240 б. 

12. Тілепов Ж. Тарих және әдебиет: монография: үш томдық шығармалар жинағы. Т. 1. - Алматы: Дәуір-Кітап, 2015. - 344 б. 

13. Әбдиманұлы Ө. Шығармалары [Мәтін]. Т. 2: Қазақ әдебиетіндегі ұлт-азаттық идея: монография. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2016. - 

424 б. 

Методы преподавания: устный, наглядный, практический 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский 

         Условий (требований), необходимые для обучения по специальности (ступени):  

         Правила: а) посещение занятий обязательно; б) активное посещение практических (семинарских) занятий; в) подготовка к занятиям, 

выполнение домашнего задания.  

        Не допускается: а) пропускать и опоздать занятия; б) пользоваться мобильным телефоном во время занятий; в) несвоевременно сдавать 

задания и т. д.  

 

Наименование дисциплины/курса – Новые направлении и процесс развития современного литературоведения 

Код дисциплины - NNiPR -1302 

Тип дисциплины -  ПД КВ 

Уровень дисциплины курса - Докторантура  

Год обучения –  2018 года 

Учебный семестр – 1 семестр 

Количество кредитов – РК – 3, ECTS - 5 

Ф.и.о. лектора/профессора - Картаева Айжан Маратбековна – д.ф.н., профессор ВКГУ 

Цель курса:  Согласно требованиям подготовки специалистов, выявить  пути  развития  новых направлений литературоведения, 

показать  единство зарождения и формирования этапов литературоведения с историей литературы. Анализ современного состояния мирового 

литературоведения, тенденций развития  и приоритетных направлений. Популяризация достижений и тенденций развития ведущих научных 

школ Казахстана. Ознакомление с научными проблемами современного литературоведения. 

Пререквизиты курса: Введение в литературоведение; Теория литературы; История казахской литературы; История критики казахской 

литературы. 

Содержание курса/дисциплины: По данной дисциплине рассматриваются следующие важные теоретические и практические вопросы: 

Развитие и становление литературоведческих школ в историко-литературном контексте, методика биографической и психологической 

литературоведения, методики исторической поэтики и сравнительно – исторической литературы, литературоведение социальной 

направленности, неомифологизм и мифопоэтика. Литературоведение как наука. Основные тенденции современного литературоведения, 

интеграция литературоведения с психологическим анализом, философией, социологией, антропологией, этнологией. Герменевтика. 

Нарративтер. Имагиология. Компаративистика. Сравнительная поэтика. Мифопоэтика. 



Рекомендуемая литература: 

1. Ахмет Байтұрсынұлы: энциклопедия. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 744 б. 

2. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация / ауд. Х.Ордабекова, Ш.Бағиева. - Алматы, 2018.- 320 б. 

3. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 360 б. 

4. Камалқызы Ж. Қазақ әдебиетінің теориялық және әдістемелік мәселелері (эпикалық шығармалар): Оқу құралы.- Алматы: Бастау, 2017.- 331  

5. Кенжебайұлы Б. Шығармалар жинағы.  Т.1: Түрік қағанатынан бүгінгі күнге дейін. - Алматы: Ел-шежіре, 2018. - 360 б. 

6. Кенжебайұлы Б. Шығармалар жинағы Т. 2: Ояну дәурінің әдебиеті: (ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті). - Алматы: Ел шежіре, 2018. - 336 б 

7. Бердібай Р. Он томдық шығармалар жинағы Т.5: Роман және заман / Құраст.: Д. Ысқақұлы. - Алматы: Дәуір, 2018. - 288 б.  

8. Дербісәлин Ә. Үш томдық шығармалар жинағы. Т. 2: Дәстүр және жалғастық: (монография, ғылыми-әдеби зерттеулер). - Алматы: Дәуір-

Кітап, 2018. - 480 б. 

9. Әшімбаев С. Шығармалары. Т.1. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 328 б.  

10. Ісімақова А. Тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиеттану: әдеби зерттеулер. - Алматы: Дәстүр, 2016. - 384 б. 

11. Пірәлі Г. Қазақ әдебиеттануы және ұлттық идея. - Алматы: Елтаным баспасы, 2014. - 240 б. 

12. Тілепов Ж. Тарих және әдебиет: монография: үш томдық шығармалар жинағы. Т. 1. - Алматы: Дәуір-Кітап, 2015. - 344 б. 

13. Әбдиманұлы Ө. Шығармалары [Мәтін]. Т.2: Қазақ әдебиетіндегі ұлт-азаттық идея: монография. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2016. - 

424 б. 

Методы преподавания: устный, наглядный, практический 

 Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: казахский  

         Условий (требований), необходимые для обучения по специальности (ступени):  

         Правила: а) посещение занятий обязательно; б) активное посещение практических (семинарских) занятий; в) подготовка к занятиям, 

выполнение домашнего задания.  

        Не допускается: а) пропускать и опоздать занятия; б) пользоваться мобильным телефоном во время занятий; в) несвоевременно сдавать 

задания и т. д.  

Модуль научно-исследовательской работы 

Наименование дисциплины/курса – Научно-исследовательская работа докторанта, включая выполнение докторской 

диссертации 

Год обучения –  2018 год 

Учебный семестр – 1- 6 семестр (3, 8 недель) 

Количество кредитов – РК – 3,2 ECTS – 3,9 

Цель педагогической и исследовательской практики: 

Углубление и закрепление теоретических знаний докторанта, полученных вузом, учить демонстрировать эти знания на педагогической, 

исследовательской практике, учебно - воспитательной работе с учетом возрастных особенностей и индивидуальных особенностей учащихся;  

- подготовка докторанта к написанию научной работы с использованием различных методов для повышения познавательной 

деятельности докторантов; 



- научить осуществлять организационную и исследовательскую деятельность как научного руководителя; 

- формирование практических, методических навыков и организации научно-исследовательского процесса. 

Содержание практики: 

1. Докторант знакомится с кафедрой и  ППС, где проходит педагогическцю, исследовательскую практику, с   работой руководителей групп, с 

нормативными документами по проводимому курсу, с УМКД. 

2. Докторант должен составить предварительный план прохождения исследовательской практики. 

3. Используя различные методы  и форм организации различных учебных занятий  уметь написать статью, подготовка к написанию 

докторской диссертации.   

Рекомендуемая литература: 

1. Нағымжанова Қ.М. Кәсіби педагогикалық білім беру технологиялары. -Астана, 2017  

2. Сейпутанова А.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Оқулық. - Өскемен, 2016 

3. Слово о науке: Афоризмы. Изречения. Лит.цитаты. 4-е изд. испр. и доп. –Москва: Знание, 2016 

4. Петров Ю.А. Методологические проблемы теоретического познания. - Москва: МГУ, 2015. – 173 с. 

5. Добров Г.М. Наука о науке. Введение в общее науковедение. -3-е изд. доп. и перераб. – Киев: Наукова думка, 2015. - 362 с., рис. 

6. Қазіргі қазақ әдебиеті: Лекциялар курсы / Құраст.:Ж.Дәдебаев/. - Алматы, 2013 

7. Құрман Н.Ж. Қазақ тілін оқытудың әдіснамалық негіздері. Монография. – Астана, 2008 

8. Бітібаева Қ.О. Әдебиетті тереңдетіп оқыту. Оқу құралы.- Алматы, 2003 



ECTS Information Packages /  

TYPICAL STRUCTURE OF COURSE DESCRIPTIONS 

 Doctorate 6D011700 - «Kazakh language and literature» 

Information on 

the  university 

        1. Regional State Enterprise with the right of business «Sarsen Amanzholov East-Kazakhstan State University», 34 30th  

Gvardeiskoy Divizii street,  72 Krylova  street, building number 9 

Mailing address: Republic of Kazakhstan, East Kazakhstan region, the city of Ust-Kamenogorsk, 34 30th  Gvardeiskoy Divizii 

street,  index  070002.  Tel/Fax: 8 (7232) 25-23-15, 25-23-16, 24-14-71, e-mail: rector@vkgu.kz, kence@vkgu.kz, Website 

address : http://www.vkgu.kz/ru 

 

 
         

2. Academic calendar: 3 years (Full-time education)  

Full-time education for the 2018-2019 academic year 

1 SEMESTER 

21 - 25 August Admission of doctoral students to the university 

30  August Constitution Day of the Republic of Kazakhstan 

26 - 29  August Registration for elective disciplines 

1 September Knowledge Day and the opening of the new school year 

3 September – 29   December 1 semester 

3 September  – 15  December Theoretical training 

15 – 20  October Boundary control. Rating number 1 

http://www.vkgu.kz/ru


5 - 23 November Pedagogical practice without discontinuing the theoretical course 

26  November  – 8  December Research work of doctoral candidate, including doctoral dissertation 

1  December Day of the First President of the Republic of Kazakhstan 

10-15  December Boundary control. Rating number 2 

18 - 29  December   Exam Session 

16-17  December Independence Day of the Republic of Kazakhstan 

29  December   Completion of 1 semester 

31  December – 5  January Winter vacation 

1 – 2  January New Year 

2 SEMESTER 

7  January Christmas 

8  January – 26 July 2 semester 

8  January – 2  March Research Practice 

4   March  – 27   July Research work of doctoral candidate, including doctoral dissertation 

8  March International Women's Day 

21 - 23  March Holiday Nauryz 

1  May Day of Unity of the People of Kazakhstan 

7  May Defender of the Fatherland Day 

9  May Victory Day 

Since July 29 long vacation 

 

3. Academic authorities:  

Rector - Candidate of Legal Sciences Tolegen M.A.  

Vice Rector for Strategic Development and Research – PhD Seralin G.A. 

Vice-rector for educational and methodical work - doctor of biological sciences Myrzagaliyeva A.B. 

Vice-rector for social and educational work - Candidate of Pedagogical Sciences Rovnyakova I.V. 

Director of the Department of Management of Academic Policy and Educational Programs - Stebletsova I.S. 

Acting head of the department of organization and control of the educational process - Sadirbekova N.A. 

Acting head of the methodical work, practice and employment department - Rustemova N.К. 

Acting Dean of the Faculty of History, Philology and International Relations - Candidate of Historical Sciences 

Oskembay A.A. 

Head of the Department of Kazakh, Russian philology and journalism - Doctor of Philology Kartaeva A.M. 

 

4. General description of the institution (including type and status) 

Currently, the University provides training for specialists within the framework of a multi-level structure of higher 

education in accordance with the state license for the right to conduct educational activities in the spheres of secondary 



professional, higher and postgraduate professional education without limitation of the validity period:  

- 54 specialties of higher professional education. At the same time, the term of study in a bachelor's degree is 4 years, 

higher education in a reduced form: based on higher education - 2 years, based on secondary vocational education - 3 years.  

- on 33 specialties of a magistracy of profile and scientific and pedagogical direction.  

- 8 specialties of doctoral studies.  

The university introduced a credit system of training: from 2003-2004 academic year - for students of economic 

specialties; from 2004-2005 academic year - for the first-year students of all specialties of higher professional education.  

Currently, the educational process is carried out at 4 faculties by 19 departments  

 

Faculty of History, Philology and International Relations 

History of the department: 

In 1989, in the history of the university, the first enrollment in the specialty "Kazakh language and literature in Russian 

schools" was held. The head of the department of the Kazakh language and practical Russian language was appointed Ph.D. F.R. 

Akhmetzhanova. 

From the moment of the opening of the first specialty, the head of the department was candidate of philological sciences, 

associate professor of Higher Attestation Commission, professor of EKSU, F.R. Akhmetzhanova (1989-1999); Ph.D., associate 

professor of Higher Attestation Commission Sh.K.Kurmanbaeva (2000-2002); Ph.D., associate professor S.K.Orazalin (2002-

2008); Ph.D., associate professor of EKSU B.N. Biiyarov (2008-2009); Ph.D., associate professor of VKGU K.S Dusyubbaeva 

(2009-2011); Ph.D., associate professor of EKSU A.T. Tebegenova (2011-2013). For 20 years of the history of the department, 

the department of Kazakh literature during this time worked separately. The heads of the departments were associate professors, 

associate professor of the Higher Attestation Commission A.Moldakhanov (1993-1998); Ph.D. S.T. Kasenov (1998-1999); Ph.D. 

KK Ensebaeva (1999). 

In the 1998-1999 school year, the departments of the Kazakh language and Kazakh literature were united and, since 2000, 

renamed the department of Kazakh philology. 

In 1996, for the first time in the history of education of the Republic of Kazakhstan, the Higher Masters School in the 

specialties of Linguistics and Literary Studies was opened at the Department of Kazakh Philology. 

5. List of degree programmes offered: 

Doctorate program: 6D011700 - «Kazakh language and literature» 

Tuition fee: on the internal form of training 1 307 000 tenge per year.  

 

6. Admission/registration procedures: 

These Rules are developed in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 27, 2007 “On 

Education”, the State Compulsory Standard of Postgraduate Education, approved by the Government of the Republic of 

Kazakhstan dated August 23, 2012 No. 1080, as amended by the Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan 

dated 13 of May 2016 No. 292, “Model rules for admission to educational organizations that implement vocational training 

programs for post-graduate education”, approved by the Resolution of elstva Republic of Kazakhstan dated January 19, 2012 № 

109, as amended, as amended by the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan from June 11, 2018, and 

determine the procedure for the admission of persons to master's and doctorate in 2018.1. Общие положения  



The formation of a contingent of undergraduates, doctoral students of the university is carried out by placing the state 

educational order for the training of scientific and pedagogical personnel, as well as paying tuition at the expense of citizens' own 

funds and other sources.  

Citizens of the Republic of Kazakhstan shall be granted the state the right to receive on a competitive basis, in accordance 

with the state educational order, free post-graduate education, if they receive education at this level for the first time, with the 

exception of military, special educational institutions.  

Stateless persons permanently residing in the Republic of Kazakhstan may receive on a competitive basis in accordance 

with the state educational order free post-graduate education if they receive education at this level for the first time, with the 

exception of military, special educational institutions.  

Education of foreigners in the magistracy, doctoral studies is carried out on a fee basis. The right to receive foreigners on a 

competitive basis in accordance with the state educational order of free post-graduate education is determined by international 

treaties of the Republic of Kazakhstan.  

Doctoral studies are carried out on the state educational order and on a fee basis.  

Admission of persons to the magistracy, doctoral studies is carried out on a competitive basis based on the results of 

entrance examinations.  

Admission to the magistracy and doctoral studies with an indication of the specialties of training is announced through the 

media no later than fifteen calendar days before the date of the beginning of the reception of documents.  

Accepting applications from individuals applying for state educational order, including as part of targeted training, is 

conducted at a university if it is determined by the authorized educational authority as the base institution of higher education for 

which masters and doctors are trained.  

Acceptance of applications submitted to the magistracy, the university doctoral program is held in the selection committee 

from 10 to 30 July.  

Entrance examinations for master's and doctoral studies are held from August 10 to August 20, enrollment - until August 

25.  

2 The procedure for receiving documents for admission to the master's and doctoral programs  
University graduates are admitted to those who have mastered the professional curricula of higher education.  

For admission of documents and organization of entrance examinations at the university, a selection committee is created. 

The chairman of the selection committee is the rector.  

The composition of the selection committee is approved by order of the rector.  

Persons who have received educational documents in foreign educational organizations, for admission to the magistracy 

and doctoral studies in educational institutions of the Republic of Kazakhstan in accordance with the level of education and 

training profile, you must go through the procedure of recognition or nostrification of educational documents.  

Education documents issued by foreign educational organizations are recognized on the territory of the Republic of 

Kazakhstan in accordance with international treaties (agreements).  

The persons entering the magistracy submit the following documents to the selection committee:  

1) an application addressed to the rector;  

2) a copy of the document on higher education;  

3) a copy of the certificate of passing the test program (if available);  



4) personal record sheet for personnel records and a document confirming labor activity (for persons having work 

experience);  

5) six photographs measuring 3x4 centimeters;  

6) medical certificate form 086-U;  

7) a copy of the identity card;  

8) a list of scientific and methodological works (if available).  

9) additional documents (certificates, characteristics, recommendations).  

Together with copies of the documents specified in this paragraph, originals are provided for verification. After the 

reconciliation, the originals are returned.  

The doctoral program accepts persons with a master's degree and work experience of at least 1 year.  

Persons entering the doctoral program submit the following documents to the selection committee:  

1) an application addressed to the rector;  

2) a copy of the identity card;  

3) a copy of education certificate;  

4) a copy of the certificate of passing the test program (if available);  

5) a list of scientific and methodological works (if available);  

6) six photographs measuring 3x4 centimeters;  

7) medical certificate form 086-U;  

8) personal record card and a document confirming labor activity.  

9) additional documents (certificates, characteristics, recommendations).  

Together with copies of the documents specified in this paragraph, originals are provided for verification. After the 

reconciliation, the originals are returned.  

Documents for admission to the master's and doctoral programs are accepted only if there are relevant prerequisites 

mastered by applicants at the previous level of education. The list of prerequisites for each specialty / educational program is 

approved by the rector of the university.  

Persons who have not mastered at the previous level of education the prerequisites necessary for successful mastering the 

educational programs of the magistracy or doctoral studies are allowed to submit documents subject to the preliminary 

development of the necessary disciplines on a fee basis after passing the entrance examinations.  

3 Order of entrance exams  
Persons entering the master's and doctoral studies pass entrance exams:  

1) in one of the foreign languages of choice (English, French, German; in Arabic for persons entering specialties requiring 

knowledge of Arabic);  

2) by specialty.  

Persons holding international certificates confirming a foreign language proficiency in accordance with the Common 

European Framework of Reference (standards) of proficiency in a foreign language are exempt from the foreign language 

admission to the master's and doctoral studies for the following exams:  

English: Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP - at least 460 points), Internet-based Test (TOEFL 

IBT, threshold score - at least 87), ( TOEFL threshold score - at least 560 points), International English Language Tests System 



(IELTS, threshold score - at least 6.0);  

German: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau C1 / Level C1), TestDaF-Prufung (Niveau C1 

/ Level C1);  

French: Test de Franzais International ™ (TFI - not lower than B1 level in reading and listening sections), Diplome 

d'Etudes en Langue française (DELF, level B2), Diplome Approfondi de Langue française (DALF, level C1), Test de 

connaissance du français (TCF - at least 400 points).  

For the period of the entrance examinations to the master's and doctoral studies at the university, examination 

commissions for specialties are created.  

The examination commission in the specialty is formed from the number of employees of universities and research 

organizations with a degree in the relevant specialty.  

The composition of the examination commission for the specialty consists of a chairman and three members, two of 

whom must be doctors of science.  

The composition of the examination commission in the specialty is approved by the order of the rector.  

Programs of entrance exams to the magistracy in the specialty are formed by the departments of the university based on 

model programs in higher education disciplines.  

The entrance exam for the special discipline is held in writing.  

The date and place of the entrance examination in the specialty are determined by the admission committee of EKSU 

named after S.Amanzholova.  

Admission of applicants to the entrance exam is carried out on the leave list if you have an identity document. Persons 

who are late for the exam are not allowed to pass the exam.  

The duration of the written entrance exam is 2 astronomical hours for those entering the master's program and 2.5 hours 

for those entering the doctoral program after filling in the identification card attached to the answer sheet. The course of the 

written entrance examination during the entire time of the exam is monitored by staff on duty / staff and members of the 

admissions committee.  

During the entire time of the examination, video surveillance and video recording of the progress of the entrance exam is 

carried out.  

The use or availability of an unauthorized auxiliary means on electronic or paper carriers, cell phones and other devices, 

detected by the teachers on duty at the examining audience or members of the admission committee, including by means of video 

surveillance, recorded in a special act, is the basis for cancellation of the exam results at any time prior to enrollment without the 

right to retake.  

Examination of the written entrance examination is checked in encrypted form by members of the subject examination 

commissions in specially designated classrooms equipped with video surveillance cameras. The name of the applicant is 

indicated only in the detachable part of the identification card! Exam papers, in which the names of applicants are indicated, are 

canceled without the right to retake.  

The presence in the examination paper of marks that do not relate to the content of answers to exam questions (underlines, 

various shapes, use of color paste instead of blue paste, etc.), and can be considered as a means to identify the examination paper, 

serves as a basis for cancellation of work and Do not allow it to further verification.  

The answer to each question is evaluated on a 100-point rating scale. The final grade for the exam is displayed as the 



arithmetic average of all grades to the exam questions.  

The results of the entrance exam in the specialty are posted on the university website within 48 hours from the end of the 

exam.  

When the applicant submits an appeal, the basis for consideration is the answer sheet.  

When conducting a specialty exam, representatives of the authorized education body are sent as observers to basic 

universities.  

Universities for twenty calendar days before the examinations are sent to the authorized body in the field of education 

schedule of entrance examinations in the specialty.  

Foreign language examinations are held.  

4 Admission to the master's and doctoral studies of the university  
Enrollment in the number of undergraduates, doctoral students is carried out by the university's admission committee.  

For education on the state educational order enrolled persons who scored the highest points in the amount of entrance 

exams on a 100-point grading scale for each of the exams:  

1) for the scientific and pedagogical magistracy and doctoral studies at least 150 points;  

2) for the profile magistracy at least 130 points, including a foreign language at least 30 points.  

Persons who have certificates of passing a test in a foreign language (English, French, German) are given the highest 

score on a 100-point grading scale.  

Information on 

degreeprogram

mes 

Generaldescripti

on: 

1. Qualification awarded:  

Degrees / qualifications awarded: 

  - scientific and pedagogical direction 

Doctor of Philosophy (PhD) in the specialty 6D011700 – «Kazakh language and literature» 

        Levels (steps) of study: 

        Doctorate 

        Requirements for admission to the program:  
        Admission to the program is carried out in accordance with the model rules for admission to higher educational institutions of the Republic of 

Kazakhstan. The doctoral program accepts persons with a master's degree and work experience of at least 1 year  

 Master of Pedagogical Sciences in the specialty  

Doctoral Competences: 

be competent: 

1. research methodology; 

2. scientific and pedagogical activity in higher education institutions; 

3. modern technologies in knowledge; 

4. scientific projects and research work in the professional field; 

      5. updating and expansion of professional skills and knowledge. 

Educational and professional goals / Access to further studies:  

     - provision of an independent educational learning path in accordance with selected doctoral specialty;   

     - high-quality and full scientific and pedagogical education, the formation of professional competencies, the deepening of 

theoretical and practical knowledge, as well as increased individual readiness in the field of methodological and technical 



regulation; 

      - assist doctoral students in obtaining particularly important and sustainable knowledge, the perception of the world as a 

whole; 

      - formation of the ability of doctoral students to improve themselves and gain new knowledge; 

      - training of specialists of a high level of qualification (including cultural awareness in professional communication), shaping 

modern scientific and practical problems for solving, teaching in higher educational institutions and carrying out research and 

management activities. 

Course structure diagram with credits (per year)  
Annex 1 

Final examination 

 -  Comprehensive exam (as a rule, the exam is held orally / in writing, by getting tickets). 

-  A comprehensive exam is held in the 6th semester.    

-   Doctoral dissertation defense at the end of the 6 semester is conducted publicly at the Dissertation Council.  

Surname, name, patronymic of lecturers for each discipline: 

1. Philosophy and Methodology of pedagogy -  Biyarov B.N - Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of 

EKSU 

2. Technique and methodology of modern linguistics - Aytmukashova A.A. – Candidate of Philological Sciences, 

Associate Professor of EKSU 

3. Technique and methodology of modern literary criticism - Seyputanova A.K. –  Candidate of Philological Sciences, 

Associate Professor of EKSU 

4. General and typological linguistics - Biyarov B.N - Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of EKSU 

5. The new direction and the development of modern Kazakh languages -  Alimkhan A.A. – Candidate of Philological 

Sciences, Associate Professor of EKSU 

6. Theoretical and methodological basis in the development of modern literary criticism - Kartaeva A.M. -  Doctor of 

Philology, Associate Professor of EKSU 

7. The new direction and the development of modern literary criticism  – Kartaeva A.M. -  Doctor of Philology, Associate 

Professor of EKSU 

2. Description of individual disciplines (courses, units): 
Annex 2 

General 

information for  

doctoral 

students 

      Additional information for doctoral students. 

      Accommodation - comfortable home for undergraduates and students for 1789 seats. It provides conditions for the 

preparation of undergraduates for classes, recreation - "Library", "Reading room" and "Internet cafe". 

      Meals – The educational buildings are provided with timely and high-quality food of 1240 square meters and 8 dining rooms 

for 390 places. Copies of documents of tenants dining room notarized and registered. 

      Medical services - Medical care of university students is carried out in the medical center (meets the requirements of SES 

and GPS), where the first medical aid is provided, medical examinations and preventive measures are held. There is an 

agreement on medical care for students and teaching staff with the city hospital number 1 of Ust-Kamenogorsk. “Round tables” 

are regularly held - meetings of employees of the city “Health Center” with students of the University.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The health of the educational buildings and dormitories is monitored by the head of the health center, and the 

commandants of the respective facilities are responsible for maintaining these conditions.  

Student office - The Center for Youth Policy, which is a structural unit of the university, combines the previously 

established Youth Affairs Committee and the Center of Culture, as well as student youth associations: the youth wing of the NDP 

“NurOtan” “ZhasOtan”, a branch of the Republican youth organization “Alliance of Students of Kazakhstan”, student team 

assistance of the police "Kyran", student youth labor groups . 

Study facilities  

Interactively equipped rooms -22 

Specially equipped cabinets-53 

Laboratories-45 

Computer classes-30 

Computer (language) class-2 

Special classrooms for individual lessons (for students of musical education) - 11 Gyms - 8 

Swimming laboratories-1 

Outdoor sports facilities-5 

Special Center-2 

Electronic reading room-10 

Internet cafe-1 

International programmes/ Internships/ Language courses – under the translation program, more than 60 contracts 

with foreign and domestic educational institutions have been concluded. 

          Requirements for places of recreation - for undergraduates there are recreation centers «Sibinskie lakes» and «Bukhtarma 

water reserve». 

         Sports facilities - gyms and a sports complex in the main building and schools №2 and №7. 

         Student associations and undergraduates:  

- A group of students together with the police "Kyran"; 

- Debate club EKSU; 

- Student Legal Clinic; 

- Choreographic studio "Alem"; 

- Kazakh folklore ensemble; 

- Student Theater "Shabyt"; 

- teams of KVN faculties; 

- creative association of genre poems; 

- Creative association of young poets "Zhas Kalam" 



Annex 1   

Course structure diagram with credits (per year) 

 
Cycle of 

disciplines 

Components Discipline 

Code 

Name of the discipline Number of credits per 

semester by ECTS 

Semester 

БП 

БД 

BS 

МК 

ОК 

MC 
FiMP -5201 

Педагогканың философиясы және әдіснамасы  

Философия и методология педагогики  

Philosophy and Methodology of pedagogy 

5 1 

КП 

ПД 

PS 

ТК 

КВ 

SC 

MiMSYa -

5302 

Қазіргі тіл біліміндегі әдістеме және әдіснама  

Методика и методология современного языкознания  

Technique and methodology of modern linguistics 

5 1 

КП 

ПД 

PS 

ТК 

КВ 

SC 

MiMSL -

5303 

Қазіргі әдебиеттанудағы әдістеме және әдіснама  

Методика и методология современного 

литературоведения  

Technique and methodology of modern literary criticism 

5 1 

 

 

КП 

ПД 

PS 

 

 

 

 

 

ТК 

КВ 

SC 

 

 

 

OiTL -1301 

Жалпы және типологиялық лингвистика  

Общая и типологическая лингвистика 

General and typological linguistics 

5 
1 

 
TMORSYa 

-1301 

Қазіргі заман әдебиеттану дамуының теориялық-

әдістемелік негіздері 

Теоретико-методологические основы в развитии 

современного литературоведения 

Theoretical and methodological basis in the development of 

modern literary criticism 

 

 

КП 

ПД 

PS 

 

 

 

 

 

ТК 

КВ 

SC 

 

 

 

NNRSYa -

1302 

Қазіргі қазақ тіл білімі ғылымының даму үрдісі мен 

жаңа бағыттары 

Новые направлении и процесс развития современного 

казахского языка 

The new direction and the development of modern Kazakh 

languages 5 

 

1 

 

NNiPR -

1302 

Әдебиеттану ғылымының даму үрдісі мен жаңа 

бағыттары  

Новые направлении и процесс развития современного 

литературоведения 

The new direction and the development of modern literary 

criticism 



   

Педагогикалық іс-тәжірибе  

Педагогическая практика  

Teaching practice  

3 1 

   

Зерттеу іс-тәжірибесі  

Исследовательская практика  

Research Practice  

9 2 

   

Докторлық диссертацияны орындауды енгізумен 

докторанттың ғылыми –зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа докторанта, включая 

выполнение докторской диссертации  

Research work of doctoral candidate, including doctoral 

dissertation  

 1,2 

    37  

2 курс 

   

Докторлық диссертацияны орындауды енгізумен 

докторанттың ғылыми –зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа докторанта, включая 

выполнение докторской диссертации  

Research work of doctoral candidate, including doctoral 

dissertation  

 3,4 

3 курс 

   

Докторлық диссертацияны орындауды енгізумен 

докторанттың ғылыми –зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа докторанта, включая 

выполнение докторской диссертации  

Research work of doctoral candidate, including doctoral 

dissertation  

 5,6 

   

Кешенді емтихан  

Комплексный экзамен  

Integrated examination  

4  

   

Докторлық диссертацияны рәсімдеу және қорғау  

Оформление и защита докторской диссертации  

Preparation and defence of thesis  

15  

    19  

 
Final exams  
The final certification of the doctoral candidate is carried out in the time provided for by the academic 



calendar and curricula of specialties, in the form of passing a comprehensive exam and defending a doctoral 

dissertation in accordance with the procedure established by law.  

 
Annex 2   

Description of individual disciplines (courses, units) 

 

Compulsory modules in the specialty 

 

Course title - Philosophy and Methodology of pedagogy 

Course code - FiMP -5201 

Type of course – BS SC 

Level of course – Doctorate 

Year of study – 2018 year 

Semester/trimester – 1 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - RK – 3, ЕСTS – 5  

Name of lecturer - Biyarov Berdibek Nuraldinovich - candidate of philological sciences, associate professor of EKSU 

Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences): Mastering the theory of pedagogy, corresponding to the 

requirements of training specialists; knowledge of terms related to the course of new areas of pedagogy in general; familiarization with the structure of new courses in 

the direction of pedagogy. 

Prerequisites: Pedagogy; History and philosophy of science; Philosophical and methodological problems of linguistics. 

Course contents: Analysis of the current cardinal questions of philology, familiarization of doctoral students with monographs and scientific articles published 

in recent years, note-taking of meaningful and significant works. Explanation of new directions of modern linguistics and integration of ethnologies, anthropologies, 

sociologies, philosophies, psychological analysis, basic tendencies of modern linguistics. 

Recommended reading: 

1. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы. Тәжин М.М.- Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 2018.- 360 б.  

2.  Джонстон Д.     Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 2018.- 216 б.   

3. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф., Джаамбаева Б.А. Ғылым тарихы және философиясы. Оқу құралы. – Алматы: Эверо, 2017. - 470 бет. 

4. Сейталиев К.Б. Педагогика тарихы. - Атырау, 2017. - 336 б.  

5. Әбиев Ж.Ә., Бабаев С.Б., Құдиярова А.М. Педагогика. Оқу құралы. – Алматы, 2016 

6. Баймолдаев Т.М. Білім беру жүйесін басқарудың әдіснамалық негізі: Білім беру ұйымдарының басшыларына және білім жүйесі қызметкерлеріне 

арналған. Монография. - Алматы, 2013. - 356 б. 

7. Құрман Н. Қазақ тілін оқытудың әдіснамалық негіздері. – Астана, 2018. – 160 бет. 

8. Оразбаева Ф.Ш., Рахметова С.Р. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. – А.: Print – S, 2015. 

9. Фромкин В., Родман Р., Хайамс Н. Тіл біліміне кіріспе. 10-басылым. Халықаралық басылым. Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 608 б. 

10. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. - Алматы Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 320 б. 

Teaching methods: oral, visual, practical 

Assessment methods: rating, exam 

Language of instruction: kazakh 



Conditions (requirements) required for training in the specialty (grade): 

Rules: a) attendance is required; b) active attendance of practical (seminar) classes; c) preparation for classes, homework. 

Not allowed: a) skip and late classes; b) use a mobile phone during classes; c) fail to submit tasks in time, etc. 

 

Course title - Technique and methodology of modern linguistics  

Course code - MiMSYa -5302 

Type of course – PS SC 

Level of course – Doctorate 

Year of study – 2018 year 

Semester/trimester – 1 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - RK – 3, ЕСTS – 5 

Name of lecturer - Aytmukashova Aida Aytmukashovna - candidate of philological sciences, associate professor of EKSU 

Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences): The study of the methodological foundations of the 

teaching methods of the Kazakh language. In the section of methodology and methodology there are mandatory problems that should determine the theoretical 

conclusions. These tasks: didactic, philosophical, anthropological, axiological, akmeological, andragogical, epistemological, logical foundations of the teaching 

methods of the Kazakh language and their direct and indirect connection with the nature of the Kazakh language, acquaintance with the new technologies of teaching 

the Kazakh language, teach the art of oratory. 

Prerequisites: Pedagogy; Philosophical and methodological problems of linguistics; Methods of teaching disciplines in high school; Psychology; Philosophy; 

Sociology. 

Course contents: In the process of studying the discipline, the issues of teaching methods of modern linguistics are described in accordance with the new 

approaches, opinions are analyzed, the main trends describing the directions of modern linguistics. Analyzed monographs, major works and research articles published 

in recent years. The system, characteristic features of teaching the Kazakh language are widely discussed. 

Recommended reading: 

1. Құрман Н. Қазақ тілін оқытудың әдіснамалық негіздері. – Астана, 2018. – 160 бет. 

2. Оразбаева Ф.Ш., Рахметова С.Р. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. – А.: Print – S, 2015. 

3. Фромкин В., Родман Р., Хайамс Н. Тіл біліміне кіріспе. 10-басылым. Халықаралық басылым. Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 608 б. 

4. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. - Алматы Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 320 б.  

5. Қадашева Қ. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. – Астана, 2015. 

6. Сүлейменова Ж. Қазіргі қазақ тілі морфологиясын жоғары мектепте оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері.– Алматы, 2015. - 50б.   

7. Белғара Б. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің хрестоматиясы. – Астана, 2007.  

8. Күзекова З. Қазақ тілі оқулығын талдаудың лингвистикалық негіздері. – Астана, 2006. 

Teaching methods: oral, visual, practical 

Assessment methods: rating, exam 

Language of instruction: kazakh 

Conditions (requirements) required for training in the specialty (grade): 

Rules: a) attendance is required; b) active attendance of practical (seminar) classes; c) preparation for classes, homework. 

Not allowed: a) skip and late classes; b) use a mobile phone during classes; c) fail to submit tasks in time, etc. 

 



Course title - Technique and methodology of modern literary criticism 

Course code - MiMSL -5303 

Type of course – PS SC 

Level of course – Doctorate 

Year of study – 2018 year 

Semester/trimester – 1semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - RK – 3, ЕСTS – 5 

Name of lecturer - Seyputanova Ayymgul Kamzanovna - candidate of philological sciences, associate professor of EKSU  

Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences): The methodology and methodology of modern literary 

criticism for doctoral students is aimed at literary studies of original sources, methods and principles of literary criticism, as well as the emergence of scientific and 

theoretical concepts. 

Prerequisites: Pedagogy; Methods of teaching disciplines in high school; Actual problems of literary studies; New directions of linguistics (literary studies); 

Problems of tradition and innovation of Kazakh literature. 

Course contents: Various methods of literary studies, schools and their basic principles of literary criticism, basic research methods of fiction, methods 

directed to the study of the author, cultural, historical and literary methods of studying the text, sociological method and its main directions, method of mythopoetic 

analysis, archetypical method, intertext analysis method, types of reader-oriented methods, methodology of semiotic research, science of narraty, use following the 

genre problem of a work of art, the problem of spaces in works of art, the author and the hero. As a result of studying the course, the doctoral candidate recognizes 

original literary sources of research, methods, principles, and scientific and theoretical concepts arising in accordance with this discipline "Technique and methodology 

of modern literary criticism". 

Recommended reading: 

1. Елеукенов Ш. Ұлт тәуелсіздігі және әдебиет. Алматы, 2016. 

2. Ахметов З. Поэзия шыңы – даналық. Астана, 2015. 

3. Ысқақұлы Д. Сын жанрлары: Оқу құралы. – Алматы: Санат, 2015.  

4. Қирабаев С. Ұлт тәуелсiздiгi және әдебиет: Зерттеулер мен мақалалар. – Алматы: Ғылым, 2016. 

5. Дәдебаев Ж. Қазіргі қазақ әдебиеті. А., 2015 

6. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф., Джаамбаева Б.А. Ғылым тарихы және философиясы. Оқу құралы. – Алматы: Эверо, 2017. - 470 бет. 

7. Сейталиев К.Б. Педагогика тарихы. - Атырау, 2017. - 336 б.  

8. Әбиев Ж.Ә., Бабаев С.Б., Құдиярова А.М. Педагогика. Оқу құралы. – Алматы, 2016 

9. Баймолдаев Т.М. Білім беру жүйесін басқарудың әдіснамалық негізі: Білім беру ұйымдарының басшыларына және білім жүйесі қызметкерлеріне 

арналған. Монография. - Алматы, 2013. - 356 б. 

10. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы. Тәжин М.М.- Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 2018.- 360 б.  

Teaching methods: oral, visual, practical 

Assessment methods: rating, exam 

Language of instruction: kazakh 

Conditions (requirements) required for training in the specialty (grade): 

Rules: a) attendance is required; b) active attendance of practical (seminar) classes; c) preparation for classes, homework. 

Not allowed: a) skip and late classes; b) use a mobile phone during classes; c) fail to submit tasks in time, etc. 

 



Optional modules for the specialty 

 

Course title - General and typological linguistics 

Course code - OiTL -1301 

Type of course – PS SC 

Level of course – Doctorate 

Year of study – 2018 year 

Semester/trimester – 1 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - RK – 3, ЕСTS – 5 

Name of lecturer - Biyarov Berdibek Nuraldinovich - candidate of philological sciences, associate professor of EKSU  

Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences): Inspection of common for world languages typological 

features, common patterns of world languages and language schools.  

Prerequisites: Introduction in linguistics; General linguistics; Actual problems of linguistics. 

Course contents: The object of general and typological linguistics. Empirical foundations of typology. Features of the typological method. Systematic and 

individual typology. Relations with other disciplines (theory of language, descriptive linguistics, contrastive linguistics, areal linguistics, comparative historical 

linguistics). 

Recommended reading: 

1. Момынова Б. Қазақтың тілші ғалымдары. - Алматы: Арыс, 2016 

2. Фромкин В., Родман Р., Хайамс Н. Тіл біліміне кіріспе. 10-басылым. Халықаралық басылым. - Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 608 б. 

3. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. - Алматы Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл – 320 б. 

4. Манкеева Ж. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

5. Айтбаев Ө. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Арыс, 2007 

6. Сарыбаев Ш. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

7. Жұбанов А. Қолданбалы тіл білімінің мәселелері. – Алматы, 2008 

8. Өмірәлиев Қ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Азал-Ай, 2014. - 640 б. 

Teaching methods: oral, visual, practical 

Assessment methods: rating, exam 

Language of instruction: kazakh 

Conditions (requirements) required for training in the specialty (grade): 

Rules: a) attendance is required; b) active attendance of practical (seminar) classes; c) preparation for classes, homework. 

Not allowed: a) skip and late classes; b) use a mobile phone during classes; c) fail to submit tasks in time, etc. 

 

Course title - The new direction and the development of modern Kazakh languages 

Course code - NNRSYa -1302 

Type of course – PS SC 

Level of course – Doctorate 

Year of study – 2018 year 

Semester/trimester – 1 semester 



Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - RK – 3, ЕСTS – 5 

Name of lecturer - Alimkhan Aigul Asetovna - candidate of philological sciences, associate professor of EKSU  

Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences): Mastering the theory of linguistics, meeting the 

requirements of training; knowledge of terms related to the course of new directions in linguistics and linguistics in general; acquaintance with the structure of courses 

in the new direction of linguistics. 

Prerequisites: Introduction in linguistics; General linguistics; Actual problems of linguistics; New directions of linguistics (literary studies). 

Course contents: Considers the history of the formation and development of modern Kazakh linguistics, new directions of linguistics: cognitive linguistics, 

sociolinguistics, psycholinguistics, linguoculturology, etc., formed as a result of the anthropocentrological paradigm. 

Recommended reading: 

1. Фромкин В., Родман Р., Хайамс Н. Тіл біліміне кіріспе. 10-басылым. Халықаралық басылым. Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 б. 

2. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. - Алматы Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 320 б. 

3. Мечковская Н. Б. Философия языка и коммуникации. Учебное пособие.- М.: Флинта, 2018.-520 стр. 

4. Гарифуллина А. Культурологическая маркированность аллюзий в рамках художественного дискурса Д. Фаулза.Учебное пособие.- М.: Флинта, 2019.-120 

стр. 

5. Маслова В.А. Концептуальные основы современной лингвистики.- М.: Флинта, 2019.-332 стр. 

6. Песина С.А. Инвариантиость в когнитивной лингвистике и философии языка. Учебное пособие.- М.: Флинта, 2014.-160 стр. 

7. Әмірбекова А.Б. Қазіргі қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттар.- Алматы: Елтаным,2011.- 204 б. 

8. Әлімхан А.Ә. Шығыс Қазақстанның ономастикалық кеңістігі .- Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2016.- 136 б. 

9. Тер-Минасова С. Язык и межкультурая  коммуникация/ Тіл және мәдениетаралық коммуникация.- М.:Слово, 2008.-264. 

10. Тимофеева М.К. Язык с позиций философии, психологии, математики. Учебное пособие.- М.: Флинта, 2009.-176 стр. 

Teaching methods: oral, visual, practical 

Assessment methods: rating, exam 

Language of instruction: kazakh 

Conditions (requirements) required for training in the specialty (grade): 

Rules: a) attendance is required; b) active attendance of practical (seminar) classes; c) preparation for classes, homework. 

Not allowed: a) skip and late classes; b) use a mobile phone during classes; c) fail to submit tasks in time, etc. 

 

Course title - Theoretical and methodological basis in the development of modern literary criticism 

Course code - TMORSYa -1301 

Type of course – РS SC 

Level of course – Doctorate 

Year of study – 2018 year 

Semester/trimester – 1 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - RK – 3, ЕСTS – 5 

Name of lecturer - Kartaeva Aizhan Maratbekovna - doctor of philological sciences, professor of EKSU  

Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences): "Theoretical and methodological foundations in the 

development of modern literary studies" for doctoral studies is based on original sources, methods and principles of literary criticism and on the obtained scientific and 

theoretical conclusions. This subject introduces the features and actual problems of the development of literature today, analyzes the theoretical studies to be decided 



on a scientific basis, determines the new principles and conclusions, assesses the state of Kazakh literature and fiction in general, thereby receiving information about 

the level and directions of development of the national artistic thought. Instills the skills of scientific research. The purpose of the course: in-depth study of methods, to 

individualize the principles of research in the Kazakh literature and literary criticism, to analyze complex scientific problems, to determine the directions of 

development. 

Prerequisites: Introduction to literary studies; Theory of literature; History of Kazakh literature; History of Kazakh Literary Critics; Actual problems of 

literary studies; Problems of tradition and innovation of Kazakh literature. 

Course contents: Familiarization of doctoral students with critical publications and creative searches of prominent critics, with their basic research, works that 

have a special place in the history and process of literary science. Taking into account the continuity and innovation in artistic development, in the process of studying 

the discipline it is necessary to identify the involvement of doctoral students in the development of new directions in the Kazakh literary scholarship. Schools of literary 

studies, trends and trends in the historical and literary context. Methods of biographical and psychological literature. Syncretic traditions and its schools. School of 

cultural and historical traditions. Neomythologism is not mythopoetics. 

Recommended reading: 

1. Ахмет Байтұрсынұлы: энциклопедия. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 744 б. 

2. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация / ауд. Х.Ордабекова, Ш.Бағиева. - Алматы, 2018.- 320 б. 

3. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 360 б. 

4. Камалқызы Ж. Қазақ әдебиетінің теориялық және әдістемелік мәселелері (эпикалық шығармалар): Оқу құралы.- Алматы: Бастау, 2017.- 331 б. 

5. Кенжебайұлы Б. Шығармалар жинағы.  Т.1: Түрік қағанатынан бүгінгі күнге дейін. - Алматы: Ел-шежіре, 2018. - 360 б. 

6. Кенжебайұлы Б. Шығармалар жинағы Т. 2: Ояну дәурінің әдебиеті: (ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті). - Алматы: Ел шежіре, 2018. - 336 б.  

7. Бердібай Р. Он томдық шығармалар жинағы Т.5: Роман және заман / Құраст.: Д. Ысқақұлы. - Алматы: Дәуір, 2018. - 288 б.  

8. Дербісәлин Ә. Үш томдық шығармалар жинағы. Т. 2: Дәстүр және жалғастық: (монография, ғылыми-әдеби зерттеулер). - Алматы: Дәуір-Кітап, 2018. - 

480 б. 

9. Әшімбаев С. Шығармалары. Т.1. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 328 б.  

10. Ісімақова А. Тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиеттану: әдеби зерттеулер. - Алматы: Дәстүр, 2016. - 384 б. 

11. Пірәлі Г. Қазақ әдебиеттануы және ұлттық идея. - Алматы: Елтаным баспасы, 2014. - 240 б. 

12. Тілепов Ж. Тарих және әдебиет: монография: үш томдық шығармалар жинағы. Т. 1. - Алматы: Дәуір-Кітап, 2015. - 344 б. 

13. Әбдиманұлы Ө. Шығармалары [Мәтін]. Т. 2: Қазақ әдебиетіндегі ұлт-азаттық идея: монография. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2016. - 424 б. 

Teaching methods: oral, visual, practical 

Assessment methods: rating, exam 

Language of instruction: kazakh 

Conditions (requirements) required for training in the specialty (grade): 

Rules: a) attendance is required; b) active attendance of practical (seminar) classes; c) preparation for classes, homework. 

Not allowed: a) skip and late classes; b) use a mobile phone during classes; c) fail to submit tasks in time, etc. 

 

Course title – The new direction and the development of modern literary criticism 

Course code - NNiPR -1302 

Type of course – PS SC 

Level of course – Doctorate 

Year of study – 2018 year 



Semester/trimester – 1 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - RK – 3, ЕСTS – 5 

Name of lecturer - Kartaeva Aizhan Maratbekovna - doctor of philological sciences, professor of EKSU 

Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences): According to the requirements of training, to identify 

ways of developing new areas of literary studies, to show the unity of the origin and formation of the stages of literary studies with the history of literature. Analysis of 

the current state of world literary criticism, development trends and priorities. Popularization of achievements and trends in the development of leading scientific 

schools in Kazakhstan. Acquaintance with the scientific problems of modern literary criticism. 

Prerequisites: Introduction to literary studies; Theory of literature; History of Kazakh literature; History of Kazakh Literary Critics. 

Course contents: The following important theoretical and practical issues are considered in this discipline: The development and formation of literary schools 

in a historical and literary context, methods of biographical and psychological literature, methods of historical poetics and comparative historical literature, social 

literature, neo-mythological and mythopoetic. Literary criticism as a science. The main trends of modern literary studies, the integration of literary criticism with 

psychological analysis, philosophy, sociology, anthropology, ethnology. Hermeneutics. Narrative Imagiology. Comparativistika. comparative poetics. Mythopoetics. 

Recommended reading: 

1. Ахмет Байтұрсынұлы: энциклопедия. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 744 б. 

2. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация / ауд. Х.Ордабекова, Ш.Бағиева. - Алматы, 2018.- 320 б. 

3. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 360 б. 

4. Камалқызы Ж. Қазақ әдебиетінің теориялық және әдістемелік мәселелері (эпикалық шығармалар): Оқу құралы.- Алматы: Бастау, 2017.- 331 б. 

5. Кенжебайұлы Б. Шығармалар жинағы.  Т.1: Түрік қағанатынан бүгінгі күнге дейін. - Алматы: Ел-шежіре, 2018. - 360 б. 

6. Кенжебайұлы Б. Шығармалар жинағы Т. 2: Ояну дәурінің әдебиеті: (ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті). - Алматы: Ел шежіре, 2018. - 336 б.  

7. Бердібай Р. Он томдық шығармалар жинағы Т.5: Роман және заман / Құраст.: Д. Ысқақұлы. - Алматы: Дәуір, 2018. - 288 б.  

8. Дербісәлин Ә. Үш томдық шығармалар жинағы. Т. 2: Дәстүр және жалғастық: (монография, ғылыми-әдеби зерттеулер). - Алматы: Дәуір-Кітап, 2018. - 

480 б. 

9. Әшімбаев С. Шығармалары. Т.1. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 328 б.  

10. Ісімақова А. Тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиеттану: әдеби зерттеулер. - Алматы: Дәстүр, 2016. - 384 б. 

11. Пірәлі Г. Қазақ әдебиеттануы және ұлттық идея. - Алматы: Елтаным баспасы, 2014. - 240 б. 

12. Тілепов Ж. Тарих және әдебиет: монография: үш томдық шығармалар жинағы. Т. 1. - Алматы: Дәуір-Кітап, 2015. - 344 б. 

13. Әбдиманұлы Ө. Шығармалары [Мәтін]. Т.2: Қазақ әдебиетіндегі ұлт-азаттық идея: монография. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2016. - 424 б. 

Teaching methods: oral, visual, practical 

Assessment methods: rating, exam 

Language of instruction: kazakh 

Conditions (requirements) required for training in the specialty (grade): 

Rules: a) attendance is required; b) active attendance of practical (seminar) classes; c) preparation for classes, homework. 

Not allowed: a) skip and late classes; b) use a mobile phone during classes; c) fail to submit tasks in time, etc. 

 

Module research 

 

Course title – Research work of doctoral candidate, including doctoral dissertation  

Year of study – 2018 year 



Semester/trimester – 1- 6 semester (3, 8 week) 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - RK – 3,2 ЕСTS – 3,9 

The purpose of teaching and research practice: Deepening and consolidating the theoretical knowledge of a doctoral student, obtained by a higher education 

institution, should be taught to demonstrate this knowledge in teaching, research practice, teaching and educational work, taking into account age characteristics and 

individual characteristics of students; 

- preparation of a doctoral candidate for writing scientific work using various methods to improve the cognitive activity of doctoral students; 

- teach how to carry out organizational and research activities as a supervisor; 

- the formation of practical, methodological skills and organization of the research process. 

Content of practice:  
1. Doctoral candidate gets acquainted with the department and faculty, where he is teaching, research practice, with the work of team leaders, with the 

normative documents for the course, with EMCD. 

2. A doctoral candidate must make a preliminary plan for the passage of research practice. 

3. Using various methods and forms of organization of various studies to be able to write an article, preparation for writing a doctoral dissertation. 

Recommended reading: 

1. Нағымжанова Қ.М. Кәсіби педагогикалық білім беру технологиялары. -Астана, 2017  

2. Сейпутанова А.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Оқулық. - Өскемен, 2016 

3. Слово о науке: Афоризмы. Изречения. Лит.цитаты. 4-е изд. испр. и доп. –Москва: Знание, 2016 

4. Петров Ю.А. Методологические проблемы теоретического познания. - Москва: МГУ, 2015. – 173 с. 

5. Добров Г.М. Наука о науке. Введение в общее науковедение. -3-е изд. доп. и перераб. – Киев: Наукова думка, 2015. - 362 с., рис. 
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7. Құрман Н.Ж. Қазақ тілін оқытудың әдіснамалық негіздері. Монография. – Астана, 2008 

8. Бітібаева Қ.О. Әдебиетті тереңдетіп оқыту. Оқу құралы.- Алматы, 2003 


