
 



 



1. БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТӚЛҚҦЖАТЫ 

1.1. Біліктілігі мен кәсіби қызметінің тізімі 

6М011700 «Қазақ тілі және әдебиеті» білім беру бағдарламасы 

бойынша магистратураны бітіруші түлектерге «педагогика ғылымдарының 

магистрі» академиялық дәрежесі беріледі.  

 

Білім берудің мақсаты:  

«6М011700 – Қазақ тілі және әдебиеті» білім беру бағдарламасының 

негізгі мақсаты:  

- ӛзгеріс үстіндегі әлемде кәсіби құзіреттілік пен әлеуметтік 

мобильділікті қамтамасыз ететін филологиялық іргелі теориялық-

әдістемелік, сондай-ақ іргелес ғылымдар саласы бойынша түбегейлі 

дайындығы бар еңбек нарығында сұранысқа ие жоғары білікті педагогикалық 

кадрларды даярлау;  

- лингвистикалық/әдебиеттанушылық зерттеулерді жүргізу мен 

ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру, кәсіби қызметтің түрі мен 

сипатының ӛзгерісіне, пәнаралық жобалармен жұмыс істеуге бейімділікті 

дамыту, ғылыми-гуманитарлық пәндер саласында жүйеленген білімдерді 

қалыптастыру және инновациялық технологияларды қолдануды жүзеге 

асыру; 

- педагогикалық қызметті іске асыру үшін психологиялық-

педагогикалық білімді меңгерте отырып, жоғарғы әлеуметтік және азаматтық 

жауапкершілігі бар, кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті магистрлердің 

негізгі және арнайы құзыреттіліктерін қалыптастыру; 

- магистранттарға 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; 

- ғылыми-зерттеу; білім беру; ұйымдастыру-басқару; редакциялық-

баспалық, ғылыми-ұйымдастыру және ӛзге де қызмет салаларында 

кӛкейтесті теориялық және практикалық мәселелерді шеше білу қабілетін 

ашуды және ӛздігінен жаңа білім жолдарын шығармашылықпен игеру 

талабын тӛселдіру; 

- дүниетаным және ғылыми ойлауы аясында жалпыадамзаттық және 

әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарын қалыптастыру. 

- білімін доктарантурада жалғастыру мүмкіндігін қамтамасыз ету. 

 

Білім берудің негізгі міндеттері:  

- әлем сипатын толық қабылдауды қамтамасыз ететін әдістеме 

тұрғысынан мәнді білім беру;  

- әлемдік дамуда түлектердің кәсіптік мобильділігін қамтамасыз ету;   



- жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды Қазақстан 

Республикасы қызмет кӛрсету  нарығының талаптарына сай кәсіби элитаны 

дайындау;  

- жалпы және кәсіптік мәдениет деңгейі жоғары мамандар дайындау;  

- магистранттарға филология  ғылымы мен педагогикалық қызмет 

саласындағы терең теориялық және практикалық білім беру;  

- таңдаулы білім саласы бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу және 

ұйымдастыруға дағдыландыру;  

- педагогикалық қызметті іске асыру үшін психологиялық-

педагогикалық білімді меңгерту. 

 

Кәсіби қызметінің аясы: 

«6М011700 – Қазақ тілі және әдебиеті» білім беру бағдарламасы 

бойынша педагогика ғылымдары магистрінің 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 

магистранттардың зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру;  

− оқу үдерісінде білім берумен қатар магистранттарға зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыру;  

− ӛкілетті және жергілікті атқарушы органдардың білім беруді 

басқаруда инновациялық үдерістерді қолдауын қамтамасыз ету. 

 

6М011700 - Қазақ тілі және әдебиеті білім беру бағдарламасы 

бойынша магистр: 

Педагогика ғылымдарының магистрі жұмыс ӛтілімін сұрамастан кәсіби 

басшылық анықтамалық жұмысына, маман және басқалай қызметке 

Қазақстан Республикасының қызметтік Типтік квалификациялық мінездеме 

педагогикалық жұмысшылардың 2009 жылдың 13 шілдесіндегі № 338, 

ӛзгерістер мен қосымшалар 09 маусым 2011 жыл № 241, 27 желтоқсан 2013 

№ 512 бойынша:  

− қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы;  

− оқытушы (ассистент).  

Оларға теңестiрiлген адамдар қатарында Еңбек және әлеуметтік қорғау 

министрі бұйрығымен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің бұйрығымен 2012 жылдың 21 мамырындағы № 201 білім беру 

қызметін жүзеге асырады:  

− кіші ғылыми қызметкер (ЖОО ұсынысымен (факультеттер) жоғары 

оқу орнының түлектерін қоспағанда (магистратураның) оқу мерзімінде 

тәжірибе алғандар тағайындала алады). 

 

6М011700 – «Қазақ тілі және әдебиеті» білім беру бағдарламасы 

бойынша педагогика ғылымдарының магистрі тӛмендегідей кәсіби 

қызметтерде жҧмыс істей алады:  



− меншік нысанына және ведомостволық бағыныштылығына 

қарамастан орта білім беру ұйымдарының барлық типтері мен түрлері;  

− техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары;  

− жоғары оқу орындары;  

− ғылыми-зерттеу институттары;  

− білім беру жүйесіндегі қызметкерлердің біліктілігін арттыру және 

қайта даярлау институттары;  

− білім беру саласындағы ӛкілетті және жергілікті атқарушы органдар; 

− тәрбиелеу, ұйымдастыру, басқару жұмыстары; 

− әдеби-мәдени, баспа орындары; 

− бұқаралық-ағарту қызметтері салаларында.  

 

Кәсіби қызметінің бағыттары:  

Тілдік/әдебиеттану ғылымының әдістері, сондай-ақ шектес 

ғылымдардың тұжырымдамалық және әдістемелік аппаратын пайдалана 

білуге, инновациялық технологияны, ЖОО-да және мектепте тіл/әдебиетті 

оқытудың дәстүрлі амалдары мен тәсілдерін пайдалана білуге, мемлекеттің 

тіл, әдебиет, тіл саясатындағы кӛңіл бӛлетін құнды мәселелеріне сәйкес 

ӛзінің кӛзқарасын жеткізуге және негіздеуге, ғылыми таным құралдары мен 

жаңа әдістерін, қазіргі ақпараттық мәдениеттің жетістіктерін белсенді 

пайдалана отырып, қазақ тілі мен әдебиеті саласындағы ғылыми мәселені 

кӛтеру, 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 

6М011700 - «Қазақ тілі және әдебиеті» білім беру бағдарламасы 

бойынша педагогика ғылымдарының магистрі келесі салалардағы түйінді 

құзыреттіліктерге ие болады: 

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

Қазақ тілі мен әдебиеті саласында ӛз 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 ӛзара әрекеттесе 

алады.  

2) шет тілдердің - ТҚ2 

Шет тілдерде негізгі коммуникациялық дағдыларды меңгереді: ӛз 

мамандығы саласында ӛз түсінігі мен пікірін, сезімін, фактілер мен ойын 

жазбаша да, ауызша да (тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым) 

білдіре, қабылдай және талқылай алады, сондай-ақ қоғамдық және мәдени 

контекстерде: оқу кезінде, жұмыста, үйде және тиісті ортада сәйкесінше, 



шығармашылықпен лингвистикалық тұрғыдан ӛзара әрекеттесе алады. 

Медиация мен мәдениаралық түсінік дағдыларын меңгереді. 

3) іргелі математикалық, жаратылыстану және техникалық 

дайындықтың - ТҚ3 

Күнделікті жағдаяттарда кәсіптік міндеттерді шешуде математикалық 

ойлау жүйесін іске қосып, дамыта алады, ӛзінің 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, ӛз білімдері мен әдіснамаларды кәсіби міндеттерді шешуде іске қоса 

алады. 

4) компьютерлік дайындықтың - ТҚ4 

Заманауи ақпараттық технологияларды ӛз жұмысында, қызметі мен 

тілдік қарым-қатынаста сенімді және сыни тұрғыдан қолдана алады, кәсіби 

әрекеті саласында ақпаратты ӛңдеу, толықтыру, қалпына келтіру, бағалау, 

сақтау, ӛндіру, ұсыну және алмасу, ғаламтор арқылы серіктес жүйелерде 

қарым-қатынасқа қатысуда қолдану дағдыларын игереді. 

5) оқу даярлығының - ТҚ5 

Кең ойлау ӛрісі мен мәдени ойлау жүйесі бар жоғары білімді тұлғаның 

қалыптасуына ықпал ететін қазақ тілі мен әдебиеті пәндері саласындағы 

базалық білімдерді игереді: 

Үздіксіз оқудың қажеттілігін саналы түрде түсінеді, қолжетімді 

мүмкіндіктерді таба алады, оқуды табанды түрде жалғастыруға, алдыға 

ұмтылуға тырысады, 

Ӛз оқуын ұйымдастыра алады, оның ішінде жеке және топ ішінде 

уақыты мен ақпаратты тиімді түрде басқара алады; кәсіптік және жеке ӛсуге 

ұмтылады; кәсіби әрекеті мен магистратурада оқуын жалғастыруға аса 

қажетті жаңа білімдерді игеруге құштарлық дағдыларын меңгереді. 

6) әлеуметтік дайындықтың (тұлғалық, мәдениаралық, азаматтық 

құзыреттіліктер) - ТҚ6 

Қоғамдық және еңбек ӛміріне, атап айтқанда, барлық әртүрлі 

қоғамдарға тиімді және конструктивті түрде араласуға, сондай-ақ қажет 

болған жағдайда шиеленістерді шешуге қажетті барлық мінез-құлық 

түрлерін игереді, әлеуметтік, саяси ұғымдар мен құрылымдар жайлы біліміне 

сүйене отырып, азаматтық ӛмірге толығымен араласуға, белсенді, 

демократиялы түрде қатысуға дайын болады. 

Ұжымда, отбасында, әлеуметтік ортада, әлемде ӛмір сүре алады, ӛз 

бойында басқа адамдарды қабылдауды, түсінуді, оған құндылық ретінде 

қарауды тәрбиелей алады; әлемдегі ӛзара байланысты түсіну сезімі жетілген, 

коммуникативтілігі жоғары, шиеленістердің алдын алу және шеше алу 



мүмкіндігі болады; компромисстер таба алады, ӛз пікірін ұжым пікірімен 

сәйкестендіре алады; 

Іскери этика нормаларын сақтап, мінез-құлықтың этикалық және 

құқықтық нормаларын меңгереді. 

7) кәсіпкерлік экономикалық дайындықтың - ТҚ7 

Менеджмент, маркетинг, қаржы, және т.б. жӛнінде ғылыми түсінік 

беретін экономикалық білімдердің негіздерін меңгереді, экономиканы 

мемлекеттік басқарудың мақсаты мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік 

сектордың рӛлін біледі және түсінеді; 

Идеяларды әрекетке айналдыра алады, кәсіби міндеттерді шешу үшін 

жобаларды жоспарлап, басқара алады, этикалық құндылықтарды түсінеді;  

Адамдармен тіл табысып жұмыс істей аады, тапсырыс беруші, 

персоналды басқару, тұтынушылармен ӛзара әрекет, рұқсат беруші құзыретті 

мекемелермен жұмыс, билік ӛкілдерімен жұмыс саласындағы білімдерді 

меңгереді; Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамаларының негіздерін, 

қоғамның әлеуметтік даму үрдісін біледі;  

 

8) мәдени дайындықтың - ТҚ8 

Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін біледі; 

Идеяларды, тәжірибе мен эмоцияларды түрлі құралдармен 

шығармашылықпен кӛрсете 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 ӛкілдерін 

мойындайды, қабылдайды және түсінеді; 

Білімді жинақтау қабілеті бар, зияткерлік қарым-қатынас саласында 

жеңіл тіл табысады, шовинистік сипаттағы алдын-ала қате пікірге бой 

алдырмайды; жоғары рухани сапаларға ие, иялы тұлға ретінде қалыптасқан. 

9) жалпы құзыреттіліктер - ТҚ9 

Сыни тұрғыдан бақылау, интерпретация жасау, талдау, қорытынды 

жасау, баға беруге қажетті дағдыларды игерген; 

Креативтілік (шығармашылық) сапаға ие: бір аспектіден келесіге ӛту, 

жалпыға белгілі, жалпылама, жалпыға түсінікті, қарапайым, қалыптасқан 

идеялардан түбегейлі алшақ жаңа идеялар ұсынады, мәселенің түпкі негізін 

кӛре біледі, стереотиптерге қарсы шыға алады. 

Белсенді ӛмірлік ұстанымды берік ұстана алады, басқа индивидтерге 

қатысты ӛзінің жеке мінез-құлқын кӛрсете алады, топта, ұжымда басқаларға 

зиянын тигізбестен және нормативтік регламенттер аясында кӛшбасшы 

болуға ұмтылады: 

Топта жұмыс істей алады, ӛз кӛзқарасын сауатты түрде дәлеледей 

алады, жаңа шешімдер ұсына алады: түрлі әлеуметтік жағдаяттарда 

адекватты түрде бағдар асай алады. 



6М011700 - «Қазақ тілі және әдебиеті» білім беру бағдарламасы 

бойынша педагогика ғылымдарының магистрі келесі салалардағы арнайы 

құзыреттіліктерге ие болады: 

1. Қазақ тілі мен әдебиеті бойынша негізгі гуманитарлық ұғымдарды, 

заңдар мен құбылыстарды, гуманитарлық ғылымдардың даму 

заңдылықтарын, тіл білімі, әдебиеттану салаларының ӛзіне тән белгілерін, 

сӛйлесімдегі міндеттерін, тілдік, әдеби талдаудың жолдарын үйрету 

негіздерін, қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың технологиялары мен 

теориялық негіздерін біледі.  – АҚ1 

2. Білім беру мекемелерінде оқу-әдістемелік үрдісті ұйымдастыру 

жұмыстарын жүзеге асырады, білім мен тәрбиенің заңдылықтарын біліп, 

әртүрлі деңгейлердегі білім беру бағдарламаларында қолданады. - АҚ2 

3. Тілдік құбылыстардың, әдеби шығармаларды талдаудың 

ерекшеліктерін түсінеді, баспа ӛнімін түзете алады, редакциялайды. 

Компьютерлік модельдеуді түсінеді, талдау жұмыстарын жүйелі 

ұйымдастыра алады - АҚ3 

4. Лингвистика, әдебиеттану, фольклористика және текстология 

салаларында зерттеулер жүргізеді, ӛздігінен зерттеу жасай алады, 

эксперимент жүргізе алады, талдау жасайды, бағалай алады, инновациялық 

технологияларды қолдана біледі;   экспериментте ӛзінің теориялық 

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

тәсілдерін біледі, психологиялық-педагогикалық зерттеулер жасай отырып, 

оқу-тәрбие жұмысын ары қарай дамытудың тәсілдерін қолданады, 

инновациялық идеяларды жүзеге асырады, стандарттан тыс шешімдер 

қабылдай алады. – АҚ4 

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

жаһандық мәселелерді талдай алады, педагогикалық шындықты тұтастай 

қабылдап, жүйелі ойлай алады. - АҚ5 

6. Мәдениет саласында ағартушылық жұмыстар жүргізеді, ӛзінің 

педагогикалық қызметінің мәнін түсінеді, кәсіби этиканы сақтайды, ойдың 

тәуелсіздігі, сын тұрғысынан ойлау, талдау, диагностикалау дағдылары 

болады. – АҚ6 

7. Ауызша және жазбаша аудармаларды жүзеге асырады, 

педагогикалық ынтымақтастыққа бейім болады, ӛзінің интеллектуалдық, 

адамгершілік, коммуникативтік дағдыларын дамыта алады. – АҚ7 

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

мәдениетаралық қатынас саласында және әлеуметтік-гуманитарлық 

қызметтік басқа да салаларында филологиялық білімді қажет ететін кәсіптік 

қызметтерді жүзеге асырады, педагогикалық шешендік талаптарына сай 

сӛйлей алады, қарым-қатынас мәдениетін меңгереді, озық педагогикалық 

технологияларды пайдалана алады, ӛз кәсібіне мотивациясы болады, 

салауатты ӛмір салтын ұстанады. – АҚ8 

6М011700 «Қазақ тілі және әдебиеті білім беру бағдарламасы 

бойынша педагогика ғылымдарының магистрі білуі тиіс: 



- Лингвистиканың / әдебиеттанудың терминологиялық-ұғымдық 

аппаратын, негізгі теориялық әдістемелік ұстанымдарын, қазіргі ғылым 

парадигмасындағы лингвистиканың және әдебиеттанудың ӛзекті бағыттарын, 

олардың маңызды мәселелері мен жетістіктерін; 

  - Лингвистика / әдебиеттану зерттеулерінің әдістері мен амалдарын; 

- мемлекеттің тіл, әдебиет, тіл саясатындағы кӛңіл бӛлетін құнды 

мәселелеріне сәйкес ӛзінің кӛзқарасын 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; 

- филология ғылымының негізгі міндеттерін; 

- 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. 

 

Сондай-ақ маманданған біліктілігі болуы қажет: 

- кәсіби қызметінде филология ғылымының әдістемелік аппаратын 

және жалпы ғылыми әдістанымды қолдану; 

- басқарудың экономикалық және ұйымдастыру теориясында 

лидерлікте, адам ресурстарын, ӛндіріс және сапаны басқарудағы ақпараттық 

үдерістерде; менеджмент негізінде, стратегиялық жоспарлауда; 

инновациялық үдерістер мен білім беру жобалары экономикасы мен 

менеджментін ұйымдастыру барысында; 

- әлеуметтік-экономикалық және білім беру әлеуетінің үнемі дамуы мен 

ӛсуімен байланысты жағдайларда, әртүрлі мәдениеттің, діни конфессия және 

әлеуметтік топтардың ӛкілдерімен сыпайы, түсіністік және жемісті қарым-

қатынас жасау; 

- кәсіби құзіреттіліктің тілдік параметрлерін еркін білуі, логикасына 

және таңдау қабілетіне сүйене отырып, ауызша және жазба ғылым тілінің 

адекватты стилін таңдау; 

- экологиялық мәселелерде табиғи және мәдени ортаны қорғау мен 

сақтаудың қажеттілігін сезіне отырып, әлемге деген этикалық жауапты 

қатынасты қалыптастыру және алған білімді педагогикалық қызметке енгізу; 

- алуан түрлі мәдени ортадағы адамдармен ӛзара қарым-қатынас жасау; 

-  Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы 

мәселелерінде, білім беру және мәдениет саласына байланысты заңдық және 

нормативтік құқықтық актілерді қолдану. 

 



Игерген дағдысы болуы қажет: 

- ЖОО-да филологиялық пәндерді оқытудың жоғары ғылыми-

теориялық және әдістемелік деңгейін ұйымдастыру; 

- жүйелі ойлау, инновациялық-танымдық, инициативтік, ӛзіндік 

шығармашылық іс-әрекетінің мәдениетінің; 

- филология ғылымдарының жалпы ғылыми әдістемесі мен ғылыми-

теориялық аппаратын меңгеру;  

- әртүрлі типтегі мәтін редакторларымен жұмыс істеу, жаңа ақпараттық 

технологияны қолдана отырып, мәліметтер компьютерлік ӛңдеуден ӛткізу; 

- 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 ӛсу, әлеуметтік, экономикалық, кәсіби 

рӛлдердің динамикасы жағдайында аз шығынмен жұмыс бейінінің ауысуы 

мүмкіндігі; 

- игерген білімінің тұтас кешенін және құзіреттілік аспектідегі 

біліктілігін іс жүзінде қолдану. 
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1.Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

1.Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

1.General education compulsory modules 

Жалпы 

ғылыми 

Общенауч

ный 

General 

scientific 

Білімі және тҥсінігі: 

Педагогиканың жалпы негіздері, 

негізгі түсінігі, педагогика 

ғылымының әдістемесі, білім беру 

педагогика ғылымының нысанасы 

ретінде, Қазақстандағы педагогика 

ғылымының даму жолдарын білуі 

тиіс; Қазақстандағы жоғары білім 
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беру жүйесінің қалыптасуының 

негізгі кезеңдері, Қазақстанның 

әлемдік білім беру кеңістігі мен 

Болондық үдерістің бірігуі, қоғам 

дамуындағы университеттік білім 

берудің рӛлі, жоғары мектепте 

ғылыми-педагогикалық мамандарды 

даярлау мәселесін меңгеруі; Жоғары 

оқу орнындағы психологиялық 

білім беру мазмұнының 

мәселелерін, білім беру ортасының 

психологиясын, жоғары оқу 

орнындағы психологиялық қызмет: 

мақсаты, міндеттері, 

ұйымдастырылу түрлері, жұмыс 

жасау тәжірибесін  меңгеру; 

Философия және әдістеме 

ғылымдары философиялық білімнің 

саласы ретінде, ӛркениет пен 

мәдениеттегі ғылым, ғылымның 

пайда болуы, ғылымның тарихи 

дамуының негізгі кезеңдері, ғылыми 

білімнің құрылымы туралы  білуі; 

Бакалавриатта алған білімімен, 

біліктілігін күнделікті ауызекі 

сӛйлеу үшін, шет тілін күнделікті, 

сондай-ақ кәсіби қарым-қатынаста 

жиі қолдану үшін дамытып, 

тереңдету; 

білімді қолдану және тҥсіну: 

кәсіби кеңістікте; Қазіргі заман 

талабына сай оқытудың сапасы мен 

тиімділігін арттырудың 

психологиялық құралдары мен 

әдістерін, жоғары оқу орнындағы 

1 IFN- 

5201 

Ғылым тарихы мен 

философиясы  

История и философия 

науки  

History and philosophy 

of science 

ЖБП 

ООД 

GES 

А МК 

ОК 

MC 

2 емти 

хан 

экз 

exam 

1 IYa(p)- 

5202 

Шет тілі (кәсіптік)  

Иностранный язык 

(профессиональный)  

Foreign language 

(professional) 

ЖБП 

ООД 

GES 

А МК 

ОК 

MC 

2 емти 

хан 

экз 

exam 



оқытушының профессиограммасы 

және психограммасын, қазіргі 

заманғы студенттің жеке және 

топтық психологиялық портретін 

жасай білуі; Философиялық ой-

толғамдарды ӛз тәжірибесінде, 

еңбегінде, ғылыми тұжырымдар 

жасау барысында пайдалану; Жазу: 

реферат, аннотация, тезистер, 

баяндамалар,  шет тілінде  

түйіндеме  жаза білу. Тыңдау: 

тұрмыстық, ақпараттық және 

кәсіптік мазмұндағы мәтіндерді 

қабылдау. Аударма: түсіндірме 

және қос тілдік терминологиялық 

сӛздіктермен, сондай-ақ мамандық 

бойынша анықтамалық әдебиетпен 

жұмыс жасай білу,  шет тілден ана 

тіліне және ана тілден шет тілге 

жазбаша және ауызша аудара алу; 

пікір білдіру: белгіленген 

стандарттарға сәйкес міндеттерді 

орындау; үштілділік саясатын іске 

асыру шеңберінде шет тілін қолдану 

дағдыларын дамыту бойынша 

ғылыми жобалау дағдыларын 

дамыту бойынша тәжірибе алмасу; 

коммуникативті қабілеттер: 

ұжыммен әлеуметтік және 

коммуникативтік қарым-қатынас 

орнату, ынтымақтастық, 

толерантылық; кәсіптік деңгейіне 

байланысты сан құбылған 

ситуациядағы, күнделікті 

қолданыстағы және қоғамдық-саяси 



мәндегі ауызша тілді - диалог пен 

монологқа түсе білу;  

оқуға қабілеттілігі: оқу-тәрбие 

процесінің сапасын қамтамасыз 

етуге мүдделі ӛзара түсіністік, ӛзара 

құрмет, ынтымақтастық негізінде 

топтық қарым-қатынас және ӛзара 

іс-қимыл жасау дағдысы, дұрыс 

тәсілді таба білу, тығыз қарым-

қатынас жасай білу, педагогикалық 

қызметті жүзеге асыру үшін 

олармен тығыз қарым-қатынас 

орнату.  

знание и понимание: должен знать: 

Общие основы педагогики, 

основные понятия, методика 

педагогической науки, образование 

как предмет педагогической науки и 
пути развития педагогической науки 

в Казахстане, должен освоить: 
Основные этапы формирования 

системы высшего образования в 

Казахстане, интеграция мирового 

образовательного пространства и 

Болонского процесса в Казахстане, 
роль университетского образования 

в развитии общества, вопрос 

подготовки научно-педагогических 

кадров в высшей школе; освоить 
проблемы содержания 

психологического образования в 

высшей школе, психологии 

образовательной среды, 

психологической службы в высшей 

школе: цель, задачи, виды 



организации, опыт работы; знания о 

философских и методологических 

наук как отрасль философского 

знания, наука в цивилизации и 

культуре, становлении науки, 

основных этапов исторического 

развития науки, структуре научного 

знания; Развивать и углублять 

знания, полученные в бакалавриате 

для повседневного использования, 

частого использования 

иностранного языка в 

профессиональном и 

профессиональном общении; 

применение знаний и понимания: 

в профессиональном пространстве; 

Умение создавать психологические 

инструменты и методы повышения 

качества и эффективности 

современного обучения, 

профессиональную 

профессиограмму и психограмму 

преподавателя в вузе, личностный и 

групповой психологический портрет 

современного студента; 

Использование философских 

мыслей в своей работе, научной 

работе, в научных выводах; 

Написание: рефератов, аннотации, 

тезисов, докладов, резюме на 

иностранном языке. Слушать: 

слушание текстов повседневного, 

информационного и 

профессионального содержания. 
Перевод: умение работать как с 



толковым словарем, так и с 

двуязычными терминологическими 

словарями, а также со справочной 

литературой по специальности, 

письменный и устный перевод с 

иностранного языка на родной язык 

и с родного языка на иностранный; 

выражение суждений: выполнение 

задач в соответствии с 

установленными стандартами; 

обмен опытом по развитию научно-

технических навыков для развития 

навыков иностранного языка в 

рамках Трехъязычной политики; 

коммуникативные способности: 

социальная и коммуникативная 

коммуникация с коллективом; 

сотрудничество, толерантность, 
умение вступать в диалог и монолог 

в контексте ряда ситуаций, в 

которых профессиональный уровень 

зависит от разговорной речи, 

повседневной деятельности и 

социально-политического значения; 

способности к учебе: способность 

взаимопонимание заинтересованное 

в обеспечении качества 

образовательного процесса, 

взаимное уважение, совместные 

групповые отношения и навыки 

взаимодействия, найти правильный 

подход, умение эффективно 

общаться с педагогической 

деятельностью, которая 

заинтересована в обеспечении 



качества образовательного 

процесса. 

knowledge and understanding: 

should know: General principles of 

pedagogy, basic concepts, methods of 

pedagogical science, education as a 

subject of pedagogical science and the 

path of development of pedagogical 

science in Kazakhstan; university 

education in the development of 

society, the issue of training of 

scientific and pedagogical personnel in 

higher education; master the problems 

of the content of psychological 

education in higher education, the 

psychology of the educational 

environment, the psychological service 

in higher education: the goal, 

objectives, types of organization, work 

experience; knowledge of 

philosophical and methodological 

sciences as a branch of philosophical 

knowledge, science in civilization and 

culture, the development of science, 

the main stages of the historical 

development of science, the structure 

of scientific knowledge; Develop and 

deepen the knowledge gained in the 

bachelor degree for everyday use, 

frequent use of a foreign language in 

professional and professional 

communication; 

application of knowledge and 

understanding: in the professional 

space; The ability to create 



psychological tools and methods for 

improving the quality and efficiency of 

modern education, the professional 

professiogram and the teacher's 

psychogram at the university, the 

personal and group psychological 

portrait of the modern student; The use 

of philosophical thoughts in their 

work, scientific work, in scientific 

conclusions; Writing: abstracts, 

abstracts, abstracts, reports, summary 

in a foreign language. Listen to: 

listening to texts of everyday, 

informational and professional content. 

Translation: ability to work both with 

an explanatory dictionary and with 

bilingual terminological dictionaries, 

as well as with specialty reference 

books, translation and interpretation 

from a foreign language into a native 

language and from a native language 

into a foreign language; 

expression of discussions: performing 

tasks in accordance with established 

standards; exchange of experience in 

the development of scientific and 

technical skills for the development of 

foreign language skills in the 

framework of the Trilingual Policy; 

communication skills: social and 

communicative communication with 

the team; cooperation, tolerance, 

ability to enter into dialogue and 

monologue in the context of a number 

of situations in which the professional 



level depends on speaking, daily 

activities and socio-political meaning; 

learning abilities: ability of mutual 

understanding interested in ensuring 

the quality of the educational process, 

mutual respect, joint group relations 

and interaction skills, finding the right 

approach, the ability to communicate 

effectively with educational activities 

that are interested in ensuring the 

quality of the educational process. 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 

Тіл білімі 

(әдебиетта

ну) 

ғылымыны

ң дамуы 

мен 

болашағы 

Развитие и 

будщее 

языкознан

ии 

(литератур

оведении) 

Developme

nt and 

future of 

linguistics 

(literary 

criticism) 

Білімі және тҥсінігі: Тіл білімі мен 

әдебиеттанудың ғылым ретіндегі 

мәні мен басқа ғылыми пәндердің 

арасындағы орны мен рӛлін; негізгі 

категориялар мен терминдерді; 

қазіргі тіл білімі мен 

әдебиеттанудың әдіснамалық 

мәселелерін; тіл білімінің негізгі 

тұжырымдары мен топшылауларын, 

соңғы зерттеулердің нәтижелерін,   

тіл біліміндегі бағыттар және   

тілдің методологиясын; әдебиет пен 

тіл тарихын дәуірлеудің ӛзекті 

мәселелерін білу; әлемдік 

әдебиеттанудың тарихын; кӛрнекті 

сыншылар, зерттеушілердің 

еңбектері мен ғылыми мектептерді; 

қазіргі әдебиеттанудың мәселелері 

мен даму тенденцияларын; әдеби 

туындылардың теориялық негіздері 

мен тарихы, ғылымдағы 
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2 

NNYa(L

) -5201 

Тіл білімінің 

(әдебиеттанудың) жаңа 

бағыттары  

Новые направлении 

языкознания 

(литературоведения)  

New directions of 

Linguistics (literary 

science) 

БП 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емти 

хан 

экз 

exam 

ТҚ1, 

ТҚ5,  

ТҚ8, 

ТҚ9, 

АҚ1, 

АҚ4 

2 

ATDTN 

-5302 

Әдебиет тарихын 

дәуірлеудің теориялық 

негіздері  

Основы теории 

периоды эпохи истории 

литературы  

Fundamentals of theory: 

periods of the era of 

literary, history 

КП 

ПД 

PS 

А ТК 

КВ 

SC 

2 емти 

хан 

экз 

exam 

 

1 
TTDTN 

-5303 

Тілдің тарихын 

дәуірлеудің теориялық 

негіздері  

КП 

ПД 

PS 

А МК 

ОК 

MC 

2 емти 

хан 

экз 

 



анықтамасы, әдеби ескерткіштердің 

зерттелуі мен кезеңдерін білу;  

білімді қолдану және тҥсіну: 

кәсіби кеңістікте; категориялар мен 

терминдерді практикада қолдануда; 

қазіргі тіл білімі мен әдебиеттану 

ғылымдарының басым бағыттары 

мен даму үрдісін бағамдауда; 

ғылыми бағыттар мен 

кӛзқарастардың мәні мен маңызын 

түсіне және түсіндіре білуде; бүгінгі 

күнгі тіл біліміндегі ӛзекті 

мәселерге талдау жасай алуға 

дағдылануда; әдебиеттану 

саласындағы зерттеулер мен 

бағыттарға салыстырмалы талдау 

жасауда; ғылыми-зерттеу 

жұмысында; сын мақалалар жазуда;  

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 кӛзқарастармен 

ой бӛлісу; 

коммуникативті қабілеттер: 
кәсіби қарым-қатынас ережелерін 

меңгеру; толеранттылық, 

әлеуметтік-коммуникативті ӛзара 

қарым-қатынас арқылы ақпарат, 

Теоретические основы 

периодизации истории 

языка  

Theoretical basis of the 

periodization of the 

history of language 

exam 



жаңа ойлар, мәселелер шешімдерін 

беру; 

оқуға қабілеттілігі: Интернет 

желісінде ӛз бетінше іздеу, ғылыми, 

анықтамалық, әдістемелік 

әдебиеттермен жұмыс істеу және 

ауызша хабарламалар, баяндамалар, 

тезистер, рефераттар түрінде 

ақпарат ұсыну, оқу процесінде 

мәліметтер мен материалдарды 

пайдалану дағдыларын кӛрсету, әрі 

қарай жоғары дербестік 

дәрежесімен оқытуды жүзеге асыру 

және ӛзінің зияткерлік, жалпы 

мәдени және кәсіби деңгейін 

арттыру үшін логикалық, 

аналитикалық, абстрактілі, сыни 

ойлауды кӛрсету. 

знание и понимание: сущность 

языкознания и литературоведения 

как науки  и ее место среди других 

научных дисциплин; основные 

категории и термины; 

методологические проблемы 

современного языкознания и 

литературоведения; основные 

выводы и предположение 

лингвистики, результаты последних 

исследований, направлении в 

лингвистике и методологию языка; 

знать актуальные проблемы 

периодизации литературы и истории 

языка; историю мирового 

литературоведения; знать    труды 

известных критиков, 



исследователей и научных школ; 

проблемы, тенденции развития  

современного  литературоведения; 

теоретические основы и история 

литературных произведении, 

определение в науке, исследования 

периодов литературных 

памятников;   

применение знаний и понимания: 
в профессиональном пространстве; 

оперировать категориями и 

терминами; - определять идейно-

эстетическую ценность 

произведения; жанровую 

особенность, стиль  произведения; 

приобрести навыки: сравнительного 

анализа литературоведческих 

исследований, направлений; 

научно-исследовательской работы; 

написания критических статей;   

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; 

толерантность, передача 

информации, идей, проблем и 

решений путем социально-

коммуникативного взаимодействия; 

способности к учебе: демонстрация 

навыков самостоятельного поиска в 

сети Интернет, работы ссловарями, 

базами данных, справочной, 

учебной, научной и методической 

литературой, анализа, синтеза и 

оценки надежности и достоверности 

информации, демонстрация 

логического, аналитического, 

абстрактного, критического 

мышления для осуществления 

дальнейшего обучения с высокой 

степенью самостоятельности и 

повышения своего 

интеллектуального, 

общекультурного и 

профессионального уровня. 

knowledge and understanding: The 

essence of linguistics and literary 

studies as a science and its place 

among other scientific disciplines; 

Main categories and terms; 

Methodological problems of modern 

linguistics and literary studies; the 

main conclusions and assumptions of 

linguistics, the results of recent studies, 

the direction in linguistics and the 

methodology of language; know the 

actual problems of the periodization of 

literature and the history of the 



language; History of the world of 

literature; The works of famous critics, 

scholars and scientific schools; 

Problems, development trends of 

modern literary criticism; the 

theoretical foundations and the history 

of literary works, the definition of 

science, research periods of literary 

monuments; 

application of knowledge and 

understanding: in the professional 

sphere; operirovat categories and 

terms; To determine the ideological 

and aesthetic value of the product; 

Feature genre, style works; to get 

skills: Comparative analysis of literary 

research directions; Research work; 

Writing critical articles; the 

development of a professional 

communication skills; 

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; the 

transfer of information, ideas, 

problems and solutions through social 

and communicative 

interaction in a team based on 

tolerance; 



learning abilities: demonstration of 

the skills of independent Internet 

search, work with glossaries, 

databases, reference, educational, 

scientific and methodological 

literature, analysis, synthesis and 

evaluation of reliability and reliability 

of information, demonstration of 

logical, analytical, abstract, critical 

thinking for further learning with a 

high degree of independence and 

enhancement of their intellectual, 

general cultural and professional level. 

 3. Белгілі бір мамандық ҥшін таңдау модулі 

3. Модули по выбору для определенной специальности 

3. Optional modules for the specialty 

3.1 Білім беру бағдарламасы: тіл білімі  

Образовательная программа: языкознание 

Education program: Linguistics 

Терминжас

амның 

теориялық 

мәселелері 

және 

нормативті

к 

грамматик

аның 

ӛзекті 

мәселелері 

Теоретичес

кие 

проблемы 

терминооб

разования 

Білімі және тҥсінігі: тіл  теориясын 

меңгеріп, тіл   терминдері мен тіл   

философиясын білуі тиіс; тіл 

біліміндегі және оның 

салаларындағы басты теориялық 

мәселелері мен жаңа бағыттарын 

айқындай алуы қажет;  

білімді қолдану және тҥсіну: 

Кәсіби кеңістікте; тіл біліміндегі 

және оның салаларындағы басты 

теориялық мәселелер мен жаңа 

бағыттарын айқындауда; бүгінгі 

күнгі тіл біліміндегі ӛзекті 

мәселерге талдау жасауда; Қазақ 

тіліндегі терминдердің тілдік 

табиғатын семасиологиялық, 

6 10 3 

TPT- 

2301 

Терминжасамның 

теориялық мәселелері 

Теоретические 

проблемы 

терминообразования 

Theoretical problems 

term formation 

КП 

ПД 

PS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емти 

хан 

экз 

exam 

ТҚ1, 

ТҚ5,  

ТҚ8, 

ТҚ9, 

АҚ1, 

АҚ2, 

АҚ4, 

АҚ7 3 

FMPI-

2302 

Тіл білімінің 

философия-әдістемелік 

мәселелері 

Философско-

методологические 

проблемы языкознания 

Philosophical and 

Methodological 

Problems of Linguistics 

КП 

ПД 

PS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емти 

хан 

экз 

exam 



и 

актуальны

е 

проблемы 

нормативн

ой 

грамматик

и 

Theoretical 

problems of 

term 

formation 

and current 

issues of 

regulatory 

grammar 

 

 

ономасиологиялық және 

когнитивтік лингвистика 

тұрғысынан саралауда; 

Терминдерінің табиғатын 

«ғаламның тілдік бейнесі» 

тұрғысынан қарастыра білуде; 

Терминдерінің лексика-

семантикалық ерекшеліктерін 

уәжділік, ономасиологиялық талдау 

негізінде анықтай алу және ұғым 

мен таңба арасындағы байланысты 

ашатын уәжділік құбылысының 

теориялық мәселелері туралы 

ғылыми ой-пікірлерге сүйене 

отырып, терминдердің негізгі 

дәндеуіш топтарын айқындауда. 

ойлауды қалыптастыру: 

терминжасамның теориялық 

мәселелеріне қатысты  әлемдік 

ғылымдағы бүгінгі тенденциялар 

мен кӛзқарастармен ой бӛлісу; 

терминдердің жасалуы мен олардың  

жаңа білім берудегі әлеуеті мен 

білім беру мүмкіндіктерінің 

маңызын ұсыну; логикалық, 

аналитикалық, сыни және 

тұжырымдамалық ойлаудың 

дағдыларын кӛрсету; алынған 

деректерді жинау, талдау, қорыту; 

коммуникативті қабілеттер: 
кәсіби қарым-қатынас ережелерін 

меңгеру; әлеуметтік-

коммуникативті ӛзара қарым-

қатынас арқылы ақпарат, жаңа 

ойлар, мәселелер шешімдерін беру; 



оқуға қабілеттілігі: жоғары 

дербестік дәрежесімен әрі қарай 

оқуды жүзеге асыру және ӛзінің 

зияткерлік, жалпы мәдени және 

кәсіби деңгейін арттыру үшін 

логикалық, аналитикалық, дерексіз, 

сыни және концептуалды ойлау 

дағдыларын кӛрсету. 

знание и понимание: изучать 

теорию языка, знать терминологию 

и философию языка; знать теорию и 

философию языка; уметь 

определять основные теоретические 

проблемы и новые тенденции в 

лингвистике и ее областях; 

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; Лингвистическая 

природа терминов в казахском 

языке анализируется с точки зрения 

семасиологической, 

ономасиологической и когнитивной 

лингвистики; В рассматрений 

характер терминов с точки зрения 

«языкового образа вселенной»; 

Определение основных групп 

терминов на основе научных 

соображений о лексико-

семантических особенностях 

терминов размножения, на основе 



ономасиологического анализа и 

теоретических вопросов феномена 

мотивации, связывающего понятие 

и символ; 

выражение суждений: поделиться 

идеями и тенденциями в мировой 

науке в отношении теоретических 

вопросов терминологии; способы 

создания терминов и их нового 

образовательного потенциала и 

важность образовательных 

возможностей; 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: learn 

the theory of language, know the 

terminology and philosophy of the 

language; know the theory and 

philosophy of the language; be able to 

identify the main theoretical problems 

and new trends in linguistics and its 

fields; 

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 

linguistic nature of terms in the 

Kazakh language is analyzed from the 

point of view of semasiological, 

onomasiological and cognitive 

linguistics; Considering the nature of 

terms from the point of view of the 

“linguistic image of the universe”; 

Determination of the main groups of 

terms based on scientific 

considerations about the lexico-

semantic features of reproduction 

terms, based on onomasiological 

analysis and theoretical issues of the 

phenomenon of motivation linking the 

concept and symbol; 

expression of judgments: share ideas 

and trends in world science regarding 

theoretical issues of terminology; ways 



to create terms and their new 

educational potential and the 

importance of educational 

opportunities; 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. 

Тілдің 

мәденитан

ымдық 

қызметі 

ономастик

а 

Культурно

-

позновател

ьная роль 

языка 

ономастик

Білімі және тҥсінігі: Қазақ тілінің 

жалпы қолданыстағы сӛздер мен сӛз 

тіркестерінің лексикалық 

минимумын кеңейтіп, 

грамматикалық формалар мен 

құрылымдарды қолданыс деңгейі 

дәрежесінде меңгеру. Мамандық 

бойынша лексикалық және 

терминологиялық минимумдарды 

меңгеру; жоғары магистрлік мектеп 

тыңдаушыларының лингвистика 

мен мәдениеттану пәндерінің 

8 14 

3 
DKz- 

2203 

Іскери казақ тілі 

Деловой казахский 

язык 

Business Kazakh 

language 

БП 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

2 емти 

хан 

экз 

exam 

ТҚ1, 

ТҚ5, 

ТҚ6,   

ТҚ8, 

ТҚ9, 

АҚ1, 

АҚ3, 

АҚ4, 

АҚ5 

3 

LinKul -

2304 

Лингвомәдениеттану 

Лингвокультурология 

Linguistics 

КП 

ПД 

PS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емти 

хан 

экз 

exam 

3 
APO- 

2305 

Қазақ 

ономастикасының 

ӛзекті мәселесі 

КП 

ПД 

PS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емти 

хан 

экз 



а 

Cultural 

show 

pleasing 

role of 

language 

onomastics 

тоғысуында пайда болып, халық 

мәдениетінің тілдегі әсерін, 

ерекшелігін, жаңаша кӛзқараспен 

зерттейтін лингвомәдениеттану 

пәнін жоғары деңгейде меңгеруі; 

ономастика саласының зерттелуі 

мен зерттеуші ғалымдар, 

ономастиканың ӛзге ғылым 

салаларымен (тарих, география, 

этнография т.б.) ӛзара байланысы 

жайында мәлімет, ономастика 

ғылымының салалары, олардың 

ӛзіндік ерекшеліктері жайында 

ұғымды меңгеруі; 

білімді қолдану және тҥсіну: 

Әлеуметтік-тұрмыстық және кәсіби 

саладағы ӛңделген қиын емес 

прагматикалық мәтіндерді, ауызша 

және жазбаша түрдегі монолог пен 

диалогтарды, әртүрлі сӛйлеу 

қызметі түрлерін (сӛйлеу, тыңдау, 

оқу, жазу)  тақырып бойынша ӛңдей 

білу; іскери оқу тілін дамыту: 

Мамандық бойынша оқу мен 

тыңдау дағдыларын қалыптастыру, 

әдебиеттен конспектілей білу. 

Диалогтар мен монологтар, 

оқулықтар мен лекциялар 

мәтіндеріне сәйкес кәсіби-оқу 

тақырыптары бойынша әртүрлі 

ғылыми-оқу мәтіндерін құру. 

Сӛйлеудің негізгі құрылымдық-

мағыналық түрлерін: монолог-

сипаттау, монолог-мазмұндау, 

монолог-талқылау, диалог-әңгіме, 

Актуальные проблемы 

ономаcтики 

Current problems of 

onomatology 

exam 



диалог-сұхбат түрлерін жеделдетіп 

(интенсивті) оқыту. Сӛйлеу 

қызметінің әртүрлі типтерін 

(әңгімелеу, мазмұндау, ақпарат 

беру) құру. Грамматикалық 

формалар мен құрылымдарды 

функционалды аспектіде қолдану; 

Халқымыздың асыл мұрасын ӛз 

бойына сақтап келген, оны бүгінгі 

күнге жеткізген, келешек ұрпаққа 

жеткізетін тілдің кумулятивтік 

қызметіне талдаулар жасай алу; 
Заманауи лингвомәдениеттану 

саласында, оның ішінде 

салғастырмалы аспекті мен 

прагмалингвистика бойынша білімді 

игеру; Лингвистикалық 

қатысымдық теориясы негізінде 

түрлі тілдердің (халықтар) 

лингвомәдениеттанымдық саласына 

контрастивті талдауды қолдану; 
Ономастикалық сӛздік құрастыру; 

ойлауды қалыптастыру: Шығыс 

Қазақстан аймағы ономастикалық 

кеңістігінің ӛзіндік ерекшелігі 

туралы мағлұмат, жалқы есімдердің 

лексика-семантикалық, 

грамматикалық, 

этнолингвистикалық сипаттары 

жайлы білім қалыптастыру; Қазіргі 

қазақ қоғамындағы ұлттық рух 

жаңғырып, салт-дәстүрлер қайта 

жанданып жатқан кезеңге сай 

рухани-әлеуметтік құбылысты 

дұрыс бағалап, бағдарлайтын, 



негізін түсіндіретін заңдылықтар 

адамның рухани дүниесімен 

байланысты қазіргі қазақ тіл 

білімінің антропоӛзектік бағыттағы 

зерттеулері екенін дәлелдеу; 

коммуникативті қабілеттер: 
кәсіби қарым-қатынас ережелерін 

меңгеру; әлеуметтік-

коммуникативті ӛзара қарым-

қатынас арқылы ақпарат, жаңа 

ойлар, мәселелер шешімдерін беру; 

ғылыми-кәсіби тілдің белсенді, 

жалпылама, кең кӛлемді болуын, 

яғни жан-жақтылығын дамыту; 

оқуға қабілеттілігі: жоғары 

дербестік дәрежесімен әрі қарай 

оқуды жүзеге асыру және ӛзінің 

зияткерлік, жалпы мәдени және 

кәсіби деңгейін арттыру үшін 

логикалық, аналитикалық, дерексіз, 

сыни және концептуалды ойлау 

дағдыларын кӛрсету. 

знание и понимание: расширить 

лексический минимум слов и 

словосочетаний общего 

пользования казахского языка, 

овладеть грамматическими 

формами и структурой на уровне 

использования. Овладение 

лексическим и терминологическим 

минимумами по специальности; 

освоение слушателями высшей 

магистерской школы 

лингвокультурологических 

дисциплин в сочетании лингвистики 



и культурологии, овладение на 

высоком уровне 

лингвокультурологических 

дисциплин, изучающих  

особенности народной культуры на 

языке; знанаие исследования в 

области ономастики и ученые-

исследователи, сведения о 

взаимосвязи ономастики с другими 

научными областями (история, 

география, этнография и др.), 

знание понятий о области 

ономастической науки, их 

специфических особенностях; 

применение знаний и понимания: 
умение редактировать трудные 

прагматические тексты в социально-

бытовой и профессиональной сфере, 

монологи и диалоги в устной и 

письменной форме, различные виды 

речевой деятельности (речь, 

прослушивание, чтение, письмо) по 

теме; развитие делового языка 

обучения: Формирование навыков 

чтения и прослушивания по 

специальности, конспектирование 

по литературе. Составление 

различных научно-учебных текстов 

по профессионально-учебной 

тематике в соответствии с текстами 

диалогов и монологов, учебников и 

лекций. Ускоренное (интенсивное) 

обучение основных структурно-

смысловых форм речи: монолог-

описание, монолог-изложение, 



монолог-обсуждение, диалог-

беседа, диалог-диалог. Составление 

различных типов речевой 

деятельности (рассказ, изложение, 

передача информации). Применение 

грамматических форм и структуры в 

функциональном аспекте; Уметь 

анализировать кумулятивную 

деятельность языка, хранящейся в 

себе благородное наследие нашего 

народа, передавая его будущим 

поколениям; Владеть знаниями в 

области современной 

лингвокультурологии, в том числе 

по сопоставительному аспекту и 

прагмалингвистике; Применять 

контрастивный анализ 

лингвокультурологической сферы 

различных языков (народов) на 

основе теории лингвистической 

причастности; Уметь составлять 

ономастический словарь; 

выражение суждений: 
формирование знаний о специфике 

ономастического пространстве 

Восточного Казахстана, лексико-

семантических, грамматических, 

этнолингвистических 

характеристиках собственных имен; 

формирование знаний о 

антропогенной направленности 

современного казахского 

языкознания, связанных с духовным 

миром человека; 

коммуникативные способности: 



владеть правилами 

профессионального общения; дать 

информацию, новые идеи, решения 

проблем через социально-

коммуникативное взаимодействие; 

развивать активную, обобщающую, 

широкую, всестороннюю 

деятельность научно-

профессионального языка; 

способности к учебе: 

демонстрировать навыки 

логического, аналитического, 

абстрактного, критического и 

концептуального мышления для 

осуществления дальнейшего 

обучения с высокой степенью 

самостоятельности и повышения 

своего интеллектуального, 

общекультурного и 

профессионального уровня. 

knowledge and understanding: to 

expand the lexical minimum of words 

and phrases of general use of the 

Kazakh language, master the 

grammatical forms and structure at the 

level of use. Mastering the lexical and 

terminological minimums in the 

specialty; mastering by students of the 

higher master's school of linguistic and 

cultural disciplines in the combination 

of linguistics and culturology, 
mastering a high level 

linguoculturological disciplines that 

study the characteristics of folk culture 

in the language, onomastic research 



and research scientists, information on 

the relationship of onomastics with 

other scientific areas (history, 

geography, ethnography, etc.), 
knowledge of concepts about the field 

of onomastic science, their specific 

features; To be able to analyze the 

cumulative activity of a language 

stored in itself the noble heritage of 

our people, passing it on to future 

generations; To have knowledge in the 

field of modern linguistic cultural 

studies, including a comparative aspect 

and pragmalinguistics;  

application of knowledge and 

understanding: the ability to edit 

difficult pragmatic texts in the social 

and professional sphere, monologues 

and dialogues in oral and written form, 

various types of speech activities 

(speech, listening, reading, writing) on 

the subject; development of business 

language training: Formation of 

reading and listening skills in the 

specialty, note taking in literature. 

Compilation of various scientific and 

educational texts on vocational and 

educational topics in accordance with 

the texts of dialogues and monologues, 

textbooks and lectures. Accelerated 

(intensive) training of basic structural 

and semantic forms of speech: a 

monologue-description, a monologue-

presentation, a monologue-discussion, 

dialogue-conversation, dialogue-



dialogue. Compilation of various types 

of speech activities (story, 

presentation, transfer of information). 

The use of grammatical forms and 

structure in the functional aspect; To 

have knowledge in the field of modern 

linguistic cultural studies, including a 

comparative aspect and 

pragmalinguistics; Apply a contrastive 

analysis of the linguistic-cultural 

sphere of different languages (peoples) 

based on the theory of linguistic 

involvement; To be able to make 

onomastic dictionary; 

expression of judgments: formation 

of knowledge about the specifics of the 

onomastic space of East Kazakhstan, 

lexico-semantic, grammatical, ethno-

linguistic characteristics of proper 

names; the formation of knowledge of 

the anthropogenic orientation of the 

modern Kazakh linguistics associated 

with the spiritual world of man; 

communication skills: own the rules 

of professional communication; 
provide information, new ideas, 

problem solving through social and 

communicative interaction; develop an 

active, generalizing, broad, 

comprehensive activity of the 

scientific and professional language; 

learning abilities: demonstrate skills 

of logical, analytical, abstract, critical 

and conceptual thinking for the 

implementation of further education 



with a high degree of autonomy and 

improvement of their intellectual, 

general cultural and professional level. 

Тіл білімі 

және 

оқыту 

технология

сы 

Технологи

я обучения 

и 

языкознан

ия 

Technology 

of 

educating 

and 

linguistics 

Білімі және тҥсінігі: Біріншіден, 

ана тіліміздің тӛркінін тану, сол 

арқылы тіліміздің даму жолын 

түсіну, тіл арқылы ата-бабамыздың 

дүниетанымын бағамдау, мәдени 

мұрасын игеруге кӛмектесу; 

екіншіден,  алтай тӛркіндес тілдерді, 

туыстас түркі тілдерін 

салыстырмалы-тарихи әдіс арқылы 

оқып-білу; Жоғарғы оқу орнында 

пәнді оқытудың ғылыми-

әдістемесін, тіл білімінің 

әдістемелік мәселелерінің негізгі 

тұжырымдары мен топшылауларын, 

соңғы зерттеулердің нәтижелерін, 

әдістеме саласындағы жаңа 

бағыттар және тілдің 

методологиясын танып-білу; 

білімді қолдану және тҥсіну: 

Аталған пәнде берілген білімді 

білім алушы ғылыми-зерттеу, 

ізденіспен айналысуда, магистрлік 

диссертацияны жазуда, оның тарау-

тармақтарын қалыптастыруда, 

сілтеме жасап, белгілі ғалымдардың 

еңбектеріне сүйене отырып ӛз ой-

пікірін ұсынғанда пайдалана алады; 

Жоғарғы оқу орнында 

гуманитарлық-ғылыми білім беру 

мақсаттарын дұрыс қоя білу, әрбір 

сабаққа оқыту мақсаттарын қоюды 

жүзеге асыру; білім алушылардың 

6 10 2 

ISGAI- 

1306 

Алтай тілдерінің 

тарихи-салыстырмалы 

грамматикасы 

Историческо-

сравнительная 

грамматика алтайских 

языков 

Historical and 

comparative grammar of 

the Altaic languages 

КП 

ПД 

PS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емти 

хан 

экз 

exam 

ТҚ5, 

ТҚ6,   

ТҚ9, 

АҚ1, 

АҚ2 

 

2 

MPDV- 

1307 

Жоғарғы оқу орнында 

пәнді оқыту әдістемесі 

Методика 

преподавания 

дициплин в вузе 

Methods of teaching at 

the university 

КП 

ПД 

PS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емти 

хан 

экз 

exam 



оқуға уәждемесі мен ынтасын 

дамыту үшін тиімді жағдайларды 

анықтау және тиімді әдістерді, 

формаларды және құралдарды 

қолдану, базалық пәндік, 

метапредметтік білім мен 

шеберлікті, қабілеттілікті, 

функционалдық, гуманитарлық-

ғылыми сауаттылықты 

қалыптастыру және дамыту; білім 

алушылардың оқу-танымдық іс-

әрекетін ұйымдастырудың тиімді 

технологияларын таңдай отырып, 

формативті бағалау негізінде дәріс 

сабақтары мен практикалық 

(семинар, лабораториялық) сабақтар 

жоспарларын жасай білу, 

студенттердің білім деңгейін және 

жеке ерекшеліктерін ескере отырып 

бағалау құралдары мен 

процедураларын; құралдарды, оқу 

материалдарын іріктеу және іріктеу 

қағидаларын анықтай білу және 

сабақтың әр кезеңіне жаңа тәсілдер 

негізінде тапсырмалар әзірлеу: 

зерттеу, интегративті, құзыреттілік 

және іс-әрекет тәсілдері; оқыту 

нәтижелерін жоспарлау, 

критерилерді жобалау, қазақ тілі 

мен әдебиеті бойынша пәндік және 

метапредметтік нәтижелерді 

бағалайтын айдарларды оқу 

бағдарламасының (силлабус) 

талаптарына сәйкес әзірлеу; бағалау 

құралдары мен рәсімдерін қолдана 



отырып, студенттердің оқу 

жетістіктерін диагностикалауды 

жүргізу; критериалды бағалау 

жүйесін қолдану; 

ойлауды қалыптастыру: 

логикалық, аналитикалық, сыни, 

тұжырымдамалық ойлау 

дағдыларын қалыптастыру; ЖОО-да 

қазақ тілі мен әдебиетін оқыту 

процесінде критериалды бағалау 

технологиясын қолдану және Қазақ 

тілі мен әдебиеті пәнін оқыту 

әдістемесінің ӛзекті мәселелері 

бойынша деректерді жинау, талдау, 

жүйелеу, түсіндіру;  

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 

студенттермен, әріптестермен және 

әлеуметтік әріптестермен қарым-

қатынас жасай алады;  

оқуға қабілеттілігі: дәстүрлі және 

заманауи ақпараттық ресурстарды, 

білім беру технологияларын, 

логикалық, аналитикалық, 

абстрактілі, сыни және 

концептуалды ойлау дағдыларын 

пайдалана отырып жаңа білім алу 

дағдылары мен біліктерін кӛрсету. 



знание и понимание: во-первых, 

познание родного языка, через него 

понимание путей развития языка, 

определение мировоззрения наших 

предков через язык, помощь в 

освоении культурного наследия; во-

вторых, изучение алтайских языков, 

родственных тюркских языков 

путем сравнительно-исторического 

метода; Изучение научного метода 

преподавания дисциплины в вузе, 

основных концепций и 

интерпретаций методических 

проблем языкознания, результатов 

последних исследований, новых 

направлений в области методики и 

методологии;  

применение знаний и понимания: 
знания изложенные в данной 

дисциплине, могут быть 

использованы обучающимся в 

научно-исследовательской, 

поисковой деятельности, написании 

магистерской диссертации, 

формировании пунктов ее раздела, 

при наличии ссылок на труды 

известных ученых, при 

представлении своего мнения; 

умение правильно ставить 

гуманитарно-научные 

образовательные цели в вузе, 

осуществлять постановку целей 

обучения на каждом занятии;  

выявление эффективных условий и 

применение эффективных методов, 



форм и средств для развития 

мотивации и мотивации 

обучающихся к обучению, 

формирование и развитие базовых 

предметных, метапредметных 

знаний и умений, способностей, 

функциональной, гуманитарно-

научной грамотности; умение 

разрабатывать планы лекционных 

занятий и практических 

(семинарских, лабораторных) 

занятий на основе формативной 

оценки с выбором эффективных 

технологий организации учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся, уметь определять 

инструменты и процедуры оценки с 

учетом уровня знаний и 

индивидуальных особенностей 

студентов; правила отбора и отбора 

средств, учебных материалов и 

разрабатывать задания на основе 

новых подходов к каждому этапу 

занятий: методы исследования, 

интегративные, компетентность и 

действия; планирование результатов 

обучения, проектирование 

критериев, разработка рубрик, 

оценивающих предметные и 

метапредметные результаты по 

казахскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями 

учебной программы (силлабус); 

проведение диагностики учебных 

достижений студентов с 



применением средств и процедур 

оценивания; применение системы 

критериального оценивания; 

выражение суждений: 
формирование навыков 

логического, аналитического, 

критического, концептуального 

мышления; использование 

технологии критериального 

оценивания в процессе обучения 

казахскому языку и литературе в 

вузе и сбор, анализ, систематизация, 

интерпретация данных по 

актуальным вопросам методики 

преподавания казахского языка и 

литературы;   

коммуникативные способности: 
принимать решения посредством 

передачи информации, идей, 

проблем и социально-

коммуникативных отношений в 

области изучаемых дисциплин; 

взаимодействовать со студентами, 

коллегами и социальными 

партнерами на основе 

толерантности, диалога и 

сотрудничества, заинтересованных 

в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса; 

способности к учебе: 

демонстрировать новые знания и 

умения с использованием 

традиционных и современных 

информационных ресурсов, 

образовательных технологий, 



навыков логического, 

аналитического, абстрактного, 

критического и концептуального 

мышления.   

knowledge and understanding: first, 

the knowledge of the native language, 

through him an understanding of the 

ways of language development, 

definition of the worldview of our 

ancestors through language, assistance 

in the development of cultural 

heritage; secondly, the study of the 

Altai languages, related Turkic 

languages by the comparative 

historical method; The study of the 

scientific method of teaching 

disciplines in high school, basic 

concepts and interpretations of 

methodological problems of 

linguistics, latest research results, new 

directions in the field of methodology 

and methodology; 

application of knowledge and 

understanding: The knowledge set 

forth in this discipline can be used by 

students in research and exploration 

activities, writing a master's thesis, 
forming the points of its section, in the 

presence of references to the works of 

famous scientists, when presenting 

your opinion, the ability to properly set 

humanitarian and scientific educational 

goals at the university, to set learning 

objectives in each session; identifying 

effective conditions and applying 



effective methods, forms and means 

for developing students' motivation 

and motivation to learn, the formation 

and development of basic subject, 

metadisciplinary knowledge and skills, 

abilities, functional, humanitarian and 

scientific literacy; the ability to 

develop plans for lectures and practical 

(seminar, laboratory) classes based on 

formative evaluation with the choice of 

effective technologies for the 

organization of educational and 

cognitive activity of students, be able 

to identify assessment tools and 

procedures, taking into account the 

level of knowledge and individual 

characteristics of students; rules for the 

selection and selection of funds, 

training materials and develop tasks 

based on new approaches to each stage 

of the lesson: research methods, 

integrative, competence and actions; 

learning outcome planning, criteria 

design, development of headings, 
evaluating subject and metasubject 

results on the Kazakh language and 

literature in accordance with the 

requirements of the curriculum 

(syllabus); diagnostics of educational 

achievements of students using the 

tools and assessment procedures; 

application of criteria evaluation 

system; 

expression of judgments: 
development of skills of logical, 



analytical, critical, conceptual 

thinking; use of criterion assessment 

technology in the process of teaching 

the Kazakh language and literature at 

the university and collecting, 

analyzing, systematizing, interpreting 

data on topical issues of teaching the 

Kazakh language and literature; 

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: demonstrate new 

knowledge and skills using traditional 

and modern information resources, 

educational technologies, skills of 

logical, analytical, abstract, critical and 

conceptual thinking. 

3.2 Білім беру бағдарламасы: қазақ әдебиеті 

Образовательная программа: казахская литература 

Education program: kazakh literature 

Әдебиетта

ну 

ғылымыны

ң дамуы 

мен 

болашағы 

Развитие и 

будщее 

литературо

Білімі және тҥсінігі: Пәнді 

оқытудың ғылыми-әдістемесін, тіл 

білімі мен әдебиеттанудың 

әдістемелік мәселелерінің негізгі 

тұжырымдары мен топшылауларын, 

соңғы зерттеулердің нәтижелерін, 

әдістеме саласындағы жаңа 

бағыттар және тіл мен әдебиеттің 

методологиясын танып-білу; Қазақ 
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MPD- 

1301 

Пәнді оқыту әдістемесі 

Методика 

преподавания 

дисциплины 

The method of teaching 

the subject 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти 

хан 

экз 

exam 

ТҚ5, 

ТҚ9, 

АҚ1, 

АҚ2, 

АҚ3, 

АҚ4 

 2 
APL- 

1302 

Әдебиеттанудың ӛзекті 

мәселелері 

Актуальные проблемы 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти 

хан 

экз 



ведения 

Developme

nt and 

budŝee of 

literature 

әдебиеті мен әдебиеттану іліміндегі 

басты-басты басым бағыттарды 

даралап, тереңдетіп оқу, күрделі 

ғылыми мәселелерді талдай 

отырып, даму бағыттарын білу; 

білімді қолдану және тҥсіну: 

Бүгінгі күні әдебиеттану ілімінің 

даму ерекшеліктері мен кӛкейкесті 

мәселелерін білім алушы ғылыми-

зерттеу, ізденіспен айналысуда, 

магистрлік диссертацияны жазуда, 

оның тарау-тармақтарын 

қалыптастыруда, сілтеме жасап, 

белгілі ғалымдардың еңбектеріне 

сүйене отырып ӛз ой-пікірін 

ұсынғанда, ғылыми негізде 

шешілуге тиісті теориялық 

зерттеулерді жазу барысында 

пайдалана алады;  Аталған пәнде 

берілген білімді Білім беру 

мекемелерінде гуманитарлық-

ғылыми білім беру мақсаттарын 

дұрыс қоя білу, әрбір сабаққа оқыту 

мақсаттарын қоюды жүзеге асыру; 

білім алушылардың оқуға 

уәждемесі мен ынтасын дамыту 

үшін тиімді жағдайларды анықтау 

және тиімді әдістерді, формаларды 

және құралдарды қолдану, базалық 

пәндік, метапредметтік білім мен 

шеберлікті, қабілеттілікті, 

функционалдық, гуманитарлық-

ғылыми сауаттылықты 

қалыптастыру және дамыту; білім 

алушылардың оқу-танымдық іс-

литературоведения 

Actual problems of 

literary studies 

exam 



әрекетін ұйымдастырудың тиімді 

технологияларын таңдай отырып, 

формативті бағалау негізінде дәріс 

сабақтары мен практикалық 

(семинар, лабораториялық) сабақтар 

жоспарларын жасай білу, білім 

алушылардың білім деңгейін және 

жеке ерекшеліктерін ескере отырып 

бағалау құралдары мен 

процедураларын; құралдарды, оқу 

материалдарын іріктеу және іріктеу 

қағидаларын анықтай білу және 

сабақтың әр кезеңіне жаңа тәсілдер 

негізінде тапсырмалар әзірлеу: 

зерттеу, интегративті, құзыреттілік 

және іс-әрекет тәсілдері; оқыту 

нәтижелерін жоспарлау, 

критерилерді жобалау, қазақ тілі 

мен әдебиеті бойынша пәндік және 

метапредметтік нәтижелерді 

бағалайтын айдарларды оқу 

бағдарламасының талаптарына 

сәйкес әзірлеу; бағалау құралдары 

мен рәсімдерін қолдана отырып, 

білі алушылардың оқу жетістіктерін 

диагностикалауды жүргізу; 

критериалды бағалау жүйесін 

қолдану; 

ойлауды қалыптастыру: 

логикалық, аналитикалық, сыни, 

тұжырымдамалық ойлау 

дағдыларын қалыптастыру; Қазақ 

тілі мен әдебиетін оқыту процесінде 

критериалды бағалау 

технологиясын қолдану және Қазақ 



тілі мен әдебиеті пәнін оқыту 

әдістемесінің ӛзекті мәселелері 

бойынша деректерді жинау, талдау, 

жүйелеу, түсіндіру;  

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 кӛркем әдеби сынның 

жай-күйіне баға беруде, сол арқылы 

ұлттық кӛркем 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 

кӛрсету.  

знание и понимание: изучение 

научно-методологическое 

преподавание предмета, основных 

предположений и концепций 



методических проблем языкознания 

и литературоведения, результатов 

последних исследований, новых 

направлений в области методики и 

методологии языка и литературы; 

знание основных приоритетных 

направлений развития казахской 

литературы и литературоведения, 

углубленного изучения, анализа 

сложных научных проблем и 

направлений развития; 

применение знаний и понимания: 
на сегодняшний день актуальные 

проблемы и особенности развития 

литературоведения могут быть 

использованы обучающимся при 

научно-исследовательской, 

поисковой деятельности, написании 

магистерской диссертации, 

формировании пунктов ее раздела, 

написании теоретических 

исследований, которые должны 

решаться на научной основе, при 

представлении со ссылкой на труды 

известных ученых;  знания, 

полученные по данной дисциплине, 

должны быть сформулированы в 

учреждениях образования для 

правильного ставление 

гуманитарно-научные 

образовательные цели, 

осуществлять постановку целей 

обучения на каждое занятие; 

определять эффективные условия 

для развития мотивации и 



мотивации обучающихся к 

обучению и применять 

эффективные методы, формы и 

средства, формировать и развивать 

базовые предметные, 

метапредметные знания и умения, 

способности, функциональную, 

гуманитарно-научную грамотность; 

умение разрабатывать планы 

лекционных занятий и 

практических (семинарских, 

лабораторных) занятий на основе 

формативной оценки с выбором 

эффективных технологий 

организации учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся, средства и 

процедуры оценки с учетом уровня 

знаний и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

определять правила отбора и отбора 

средств, учебных материалов и 

разрабатывать задания на основе 

новых подходов к каждому этапу 

урока: методы исследования, 

интегративные, компетентностные 

и деятельностные; планировать 

результаты обучения, 

проектировать критерии, 

разработать проведение 

диагностики учебных достижений 

обучающихся с применением 

средств и процедур оценивания; 

применение критериальной системы 

оценки; 



выражение суждений: 
формирование навыков 

логического, аналитического, 

критического, концептуального 

мышления; использование 

технологии критериального 

оценивания в процессе обучения 

казахскому языку и литературе и 

сбор, анализ, систематизация, 

интерпретация данных по 

актуальным проблемам методики 

преподавания казахского языка и 

литературы;   

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: the 

study of scientific and methodological 

teaching of the subject, the basic 

assumptions and concepts of 

methodological problems of linguistics 

and literary criticism, the results of 

recent research, new directions in the 

field of methods and methodology of 

language and literature; knowledge of 

the main priorities for the development 

of Kazakh literature and literature, in-

depth study, analysis of complex 

scientific problems and directions of 

development; 

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 master's 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; knowledge 

gained in this discipline should be 

formulated in educational institutions 



for the correct setting of humanitarian 

and scientific educational goals, to set 

learning objectives for each lesson; 

determine effective conditions for the 

development of students' motivation 

and motivation to learn and apply 

effective methods, forms and means, 
form and develop basic subject, 

metasubject knowledge and skills, 

abilities, functional, humanitarian and 

scientific literacy; the ability to 

develop plans for lectures and 

practical (seminar, laboratory) classes 

based on formative evaluation with the 

choice of effective technologies for the 

organization of educational and 

cognitive activity of students, 

assessment tools and procedures, 

taking into account the level of 

knowledge and individual 

characteristics of students; determine 

the rules for the selection and selection 

of funds, training materials and 

develop tasks based on new 

approaches to each stage of the lesson: 
research methods, integrative, 

competence and activity; plan learning 

outcomes, design criteria, to develop 

the diagnosis of educational 

achievements of students using the 

tools and assessment procedures; 
application of the criteria evaluation 

system; 

expression of judgments: 
development of skills of logical, 



analytical, critical, conceptual 

thinking; use of criterion assessment 

technology in the process of learning 

the Kazakh language and literature and 

collecting, analyzing, systematizing, 

interpreting data on topical issues of 

teaching the Kazakh language and 

literature; 

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. 

Фольклорт

ану және 

абайтану 

Фольклори

стика и 

Білімі және тҥсінігі: Жүз жылдан 

артық тарихы бар Абайтану бүгінде 

дамыған іргелі ғылым саласының 

біріне айналды. Бакалавриатта 

оқыған Абайтану пәнінін ары қарай 

8 14 3 

APA- 

2303 

Абайтанудың ӛзекті 

мәселелері 

Актуальные проблемы 

Абаеведения 

Topical issues of Abay 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти 

хан 

экз 

exam 

ТҚ5, 

ТҚ8,   

ТҚ9, 

АҚ1, 

АҚ3, 



абаеведени

е 

Folklore 

and Abai 

магистратурада тереңдетіп зерттеу 

мақсатында оқытатын бұл пән 

қазіргі қазақ әдебиеті Абай 

шығармашылығы негізінде 

қалыптасқанын, қазақ классикалық 

әдебиетінің басында Абай мұрасы 

тұрғанын ғылыми негізде саралап 

оқытуды кӛздейді;  Қазақ  

әдебиетіндегі фольклордың, кӛне 

түркі әдебиетінің, жыраулық 

поэзияның, шығыс әдебиетінің 

әсер-ықпалын, Абайдың ақындық 

мектебін, М.Әуезов сынды 

алыптардың кейінгі қаламгерлерге 

ықпалын дәстүр мен жаңашылдық 

мәселесінің ауқымында қарастыру 

арқылы таныту; Фольклордың сӛз 

ӛнері бастауы ретіндегі ӛзіндік 

табиғаты,  қалыптасу тарихы, 

ұлттық, тарихилық, халықтық 

сипаттары, фольклорлық жанрлар 

теориясы  мен поэтикасы жайында 

мағлұмат беру; 

білімді қолдану және тҥсіну: Ұлы 

Абайдың эстетикалық 

дүниетанымының, кӛзқарасының, 

эстетикалық қабылдауы мен 

талғамының қалыптасуына әсерін 

тигізген Ислам әлемімен 

сабақтастығын жан-жақты 

қарастырады, олардың 

құндылықтарын кӛркемдік 

сипаттары мен ӛзіндік 

ерекшеліктерін анықтайды;  

Абайдың  дүниетанымы туралы 

studies АҚ4, 

АҚ8 3 

PTNKL- 

2204 

Қазақ әдебиетіндегі 

дәстүр және 

жаңашылық мәселесі 

Проблемы традиции и 

новшество казахской 

литературе 

The problems of tradition 

and innovation of 

Kazakh Literature 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

2 емти 

хан 

экз 

exam 

3 

TIF -

2305 

Фольклор теориясы 

мен тарихы 

Теория и история 

фольклора 

Theory and history of 

folklore 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти 

хан 

экз 

exam 



зерттелген ғылыми еңбектерге 

назар аударып, Абай мұрасының 

Шығысқа қатысы, ақындық 

кітапханасы мәселесін қарастырып, 

эстетикалық дүниетанымына 

зерттеулер жүргізе алады; Ӛнердегі 

жаңашылдық  мәселесін соны 

әдіспен кӛркем тіл  арқылы 

суреттеу, соны мәселеге батыл 

шешім табу, шығармалар жазу; 
Ауыз әдебиеті мұраларының кӛп 

қырлы табиғаты мен туу, таралу, 

сақталу ерекшеліктері, жанрлардың 

классификациясы, жанрлық 

түрлердің бӛліну жолдары жайлы 

ұғым қалыптастырып,  білім 

алушыны әлем халықтары 

фольклорының қалыптасу 

кезеңдерімен таныстырады. 

Фольклордың зерттелу тарихынан 

мәлімет береді,  білім алушыны 

фольклорды зерттеп үйренуге 

қажетті біліммен қаруландырады; 

ойлауды қалыптастыру: 

логикалық, аналитикалық, сыни, 

тұжырымдамалық ойлау 

дағдыларын қалыптастыру;  

коммуникативті қабілеттер: 
оқылатын пәндер саласында 

ақпараттар, идеялар, мәселелер беру 

және толеранттық, диалог және 

ынтымақтастық негізінде білім 

алушылармен, әріптестермен және 

әлеуметтік әріптестермен қарым-

қатынас жасау;  



оқуға қабілеттілігі: Жаңа 

қағидалар мен тұжырымдарды 

анықтау барысында, жалпы қазақ 

әдебиеті мен кӛркем әдеби сынның 

жай-күйіне баға беруде, сол арқылы 

ұлттық кӛркем 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 

кӛрсету, оқуды ӛз бетінше 

жалғастыру. 

знание и понимание: Абаеведение, 

имеющее более ста лет истории, 

сегодня превратилось в одну из 

самых развитых фундаментальных 

наук. С целью дальнейшего 

углубленного изучения предмета 

абаеведения, изучаемого в 

бакалавриате, в магистратуре этот 

предмет нацелен на современную 

казахскую литературу, основанную 

на творчестве Абая, научно 

дифференцированном изучении 

наследия Абая в начале казахской 

классической литературы. Влияние 

фольклора в казахской литературе, 

древнетюркской литературы, 

поэзии жырау, восточной 

литературы, поэтическую школу 

Абая, изучение влияния таких как 



великих писателей Ауэзова на 

последующие писатели, в масштабе 

проблем традиций и новизны; дать 

представление истории становления 

фольклора, национальной, 

исторической, народной чертах, 

теории и поэтике фольклорных 

жанров, как начало словесного 

искусства; 

применение знаний и понимания: 
всесторонне рассматривает 

преемственность с исламским 

миром, влияющим на 

формирование эстетического 

мировоззрения, взгляда, 

эстетического восприятия и вкуса 

великого Абая, определяет 

художественные черты и 

специфические особенности их 

ценностей; обращая внимание на 

исследованные научные труды о 

мировоззрении Абая, 

рассматриваются отношение 

наследия Абая к востоку, проблемы 

поэтической библиотеки, изучаются 

проблемы эстетического 

мировоззрения Абая; раскрываются 

проблемы новизны в искусстве с 

помощью художественного языка, 

находят решительные решения, 

сочинения; формируют понятие о 

многогранной природе и 

особенностях рождаемости, 

распространения, сохранения, 

классификации жанров, способов 



разделения жанровых видов, 

знакомят обучающегося с этапами 

формирования фольклора народов 

мира. Дает представление об 

истории изучения фольклора, 

вооружает обучающегося знаниями, 

необходимыми для изучения 

фольклора; 

выражение суждений: 
формирование навыков 

логического, аналитического, 

критического, концептуального 

мышления;  

коммуникативные способности: 
общение с обучающимися, 

коллегами и социальными 

партнерами на основе информации, 

идей, проблем и толерантности, 

диалога и сотрудничества в области 

изучаемых дисциплин; 

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, самостоятельно 

продолжить обучение. 

knowledge and understanding: 
Abaean studies, which have more than 

a hundred years of history, today have 

become one of the most developed 

basic sciences. For the purpose of 

further in-depth study of the subject of 

Abay studies studied in the bachelor’s 

program, this subject is aimed at 

modern Kazakh literature based on the 

work of Abay, a scientifically 

differentiated study of the heritage of 

Abay at the beginning of Kazakh 

classical literature. The influence of 

folklore in the Kazakh literature, 

ancient Turkic literature, poetry 

zhyrau, eastern literature, Abai poetic 

school, studying the influence of such 

great writers Auezov on subsequent 

writers, in the scale of the problems of 

tradition and novelty; to give an 

insight into the history of the 

formation of folklore, national, 

historical, folk features, theory and 

poetics of folklore genres, as the 

beginning of verbal art; 

application of knowledge and 

understanding: comprehensively 

considers the continuity with the 

Islamic world, influencing the 

formation of the aesthetic world view, 

aesthetic perception and taste of the 

great Abai, determines the artistic 



features and specific features of their 

values; Paying attention to the 

researched scientific works about the 

worldview of Abai, the relation of 

Abai’s heritage to the east, the 

problems of the poetic library, the 

problems of the aesthetic worldview of 

Abai are considered; problems of 

novelty in art are revealed with the 

help of an artistic language, they find 

decisive solutions, compositions; form 

the concept of a multifaceted nature 

and characteristics of fertility, 

distribution, preservation, 

classification of genres, ways of 

separating genre species, acquaint the 

learner with the stages of the 

formation of the folklore of the 

peoples of the world. Gives an idea of 

the history of the study of folklore, 

arms the student with the knowledge 

necessary to study folklore; 

expression of judgments: formation 

of skills of logical, analytical, critical, 

conceptual thinking; 

communication skills: 
communication with students, 

colleagues and social partners on the 

basis of information, ideas, problems 

and tolerance, dialogue and 

cooperation in the field of subjects 

studied; 

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, continue 

learning independently. 

Мифология 

мен қазіргі 

поэзияның 

поэтикасы  

Поэтика 

современн

ой поэзии 

и 

мифологии 

The poetics 

of 

contempora

ry poetry 

and 

mythology 

Білімі және тҥсінігі: Қазіргі қазақ 

поэзиясындағы стиль мәселесін 

кӛркемдік әдіс,  ақындық шеберлік 

тұрғысынан ғылыми тұрғыда 

зерделеп, қазіргі қазақ 

поэзиясындағы стильдік ізденістер 

мен жетістіктерді  талдап кӛрсету; 

Магистрантқа ұлттық сӛз ӛнерінің 

бастаулары, сӛз ӛнерінің бейнелілік 

жүйесінің қалыптасу жолдары мен 

негіздері жайлы білім беру. Миф, 

мифология туралы терең түсінік 

қалыптастыру;  

білімді қолдану және тҥсіну: 

Поэзиядағы стиль мен бейнеліліктің 

ара - жігін ажырата білуге 

дағдыланады. Стиль, оның ішінде 

кӛркем әдебиет стилі туралы 

тұжырымдарды жүйелей алу 

дағдысы қалыптасады; Мифтің 

танымдық қызметі  туралы, миф 

алғашқы қауым адамының дүние 

туралы, әлемге әмір еткен сыртқы 

күштер, яғни құдайлар мен 

рухтардың образдары туралы және 

6 10 3 

SOSP -

2306 

Қазіргі поэзиядағы 

стиль және бейнелілік 

Стиль и образность в 

современной поэзий 

The style and imagery in 

contemporary poetry 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти 

хан 

экз 

exam 

ТҚ5, 

ТҚ9, 

АҚ1, 

АҚ4, 

АҚ8 

3 

M -2307 

Мифопоэтика 

Мифопоэтика 

Myth poetry 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емти 

хан 

экз 

exam 



табиғаттан тыс құбылыстар мен 

оқиғалар жӛніндегі түсінік 

қалыптастыра отырып, сонымен 

қатар, қалыптасқан мифтер, яғни 

кӛркем туындылар туралы білім 

дағдыларын қалыптастырады; 

ойлауды қалыптастыру: 

логикалық, аналитикалық, сыни, 

тұжырымдамалық ойлау 

дағдыларын қалыптастыру;  

коммуникативті қабілеттер: 
оқылатын пәндер саласында 

ақпараттар, идеялар, мәселелер 

беру; ӛзекті филологиялық 

мәселелер бойынша кәсіби 

пікірталас жүргізу; 

оқуға қабілеттілігі: Жаңа 

қағидалар мен тұжырымдарды 

анықтау барысында, жалпы қазақ 

әдебиеті мен кӛркем әдеби сынның 

жай-күйіне баға беруде, сол арқылы 

ұлттық кӛркем 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 

кӛрсету; оқуды ӛз бетінше 

жалғастыру. 

знание и понимание: научно 

изучить проблемы стиля 

современной казахской поэзии с 



точки зрения художественного 

подхода, поэтического мастерства, 

анализировать достижения и 

стилевые поиски современной 

казахской поэзии; дать магистранту 

знания о начинаниях национального 

словесного искусства, путях и 

основах формирования системы 

образности словесного искусства. 

Формирование глубокого 

понимания мифа, мифологии; 

применение знаний и понимания: 
Умеют различать между стилем и 

образностью в поэзии. 

Формируются навыки 

систематизации представлений о 

стиле, в том числе художественного 

стиля; формирует представления об 

познавательной деятельности мифа, 

о мире человека первобытного 

мифа, о внешних силах, живущих в 

мире, т. е. об образах богов и духов, 

а также о неизведанных мифах, т.е. 

художественных произведениях; 

выражение суждений: 
формирование навыков 

логического, аналитического, 

критического, концептуального 

мышления;  

коммуникативные способности: 
представление информации, идей, 

проблем в области изучаемых 

дисциплин; проведение 

профессиональных дискуссий по 

актуальным филологическим 



вопросам; 

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, самостоятельно 

продолжить обучение.   

knowledge and understanding: to 

scientifically examine the problems of 

the style of modern Kazakh poetry 

from the point of view of an artistic 

approach, poetic mastery, analyze the 

achievements and style searches of 

modern Kazakh poetry; to give the 

undergraduate knowledge of the 

endeavors of national verbal art, the 

ways and basics of forming a system 

of imagery of verbal art. Formation of 

a deep understanding of myth, 

mythology; 

application of knowledge and 

understanding: They know how to 

distinguish between style and imagery 



in poetry, Formed skills 

systematization of ideas about style, 

including artistic style, forms ideas 

about the cognitive activity of the 

myth, about the world of man 

primitive myth, about external forces 

living in the world, i.e. about images 

of gods and spirits, as well as about 

uncharted myths, i.e. works of art; 

expression of judgments: formation 

of skills of logical, analytical, critical, 

conceptual thinking; 

communication skills: presentation of 

information, ideas, problems in the 

field of studied disciplines; 

professional discussions on current 

philological issues; 

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, continue 

learning independently. 

4. Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

4. Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации  

4. Optional modules, beyond qualification 

Ғылыми 

зерттеу 

Білімі және тҥсінігі: Әлем 

болмысын тұтас қабылдауды 

6 10 1 OPNI -

5201 

Ғылыми зерттеуді 

ұйымдастыру мен 

БП 

БД 

С ТК 

КВ 

3 емти 

хан 

ТҚ5, 

ТҚ9, 



негіздері 

Основы 

научного 

исследован

ия 

Fundamenta

ls of 

Scientific 

Research 

қамтамасыз ететін методологиялық 

тұрғыдан неғұрлым мәнді білімді 

меңгеруін, білім алушылардыі ӛз 

қабілетін жетілдіру және кемелдену 

арқылы келешек ӛмірінде ӛз 

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; Тіл білімінің ғылымдар 

жүйесінде алатын орны; салалары; 

басқа ғылымдамен байланысы; тіл 

білімінің негізгі тұжырымдары мен 

топшылауларын, соңғы 

зерттеулердің нәтижелерін,   тіл 

біліміндегі бағыттар және   тілдің 

методологиясын баяндап беру; 

білімді қолдану және тҥсіну: 

Аталмыш пәнді меңгеру барысында 

білім алушы ғылымды зерттеу 

жолдарының негізгі сипатын, басты 

қағидаларын, зерттеуді жүргізу 

барысында қолданылатын амал-

тәсілдерді қолданады;  

магистранттар ғылыми-теориялық 

білімі мен тәжірибелік дағдысын 

жоспарлау  

Организация и 

планирование научных 

исследований  

Organization and 

planning of scientific 

research 

BS SC экз 

exam 

АҚ1, 

АҚ4 

2 

APYa -

5202 

Тіл білімінің ӛзекті 

мәселелері  

Актуальные проблемы 

языкознания  

Actual Problems of 

Linguistics 

БП 

БД 

BS 

С ТК 

КВ 

SC 

3 емти 

хан 

экз 

exam 



тереңдетіп ізденімпаздық пен 

іскерлік қасиетін қалыптастырады; 

Мамандарды даярлаудың 

талаптарына сәйкес, тыңдаушы 

пәнді оқуда мынандай дағдыларды 

қалыптастырады: тіл  теориясын 

меңгереді, тіл   терминдерін, 

философиясын біледі, қарым-

қатынаста қолдана алады, ӛзіндік 

пікір, тұжырым қалыптастыра 

алады; 

ойлауды қалыптастыру: 

белгіленген стандарттарға сәйкес 

міндеттерді орындау; логикалық, 

аналитикалық, сыни, 

тұжырымдамалық ойлау 

дағдыларын қалыптастыру;  

коммуникативті қабілеттер: 
кәсіби қарым-қатынас ережелерін 

меңгеру; әлеуметтік-

коммуникативті ӛзара қарым-

қатынас арқылы ақпарат, жаңа 

ойлар, мәселелер шешімдерін беру; 

ғылыми-кәсіби тілдің белсенді, 

жалпылама, кең кӛлемді болуын, 

яғни жан-жақтылығын дамыту; 

оқуға қабілеттілігі: жоғары 

дербестік дәрежесімен әрі қарай 

оқуды жүзеге асыру және ӛзінің 

зияткерлік, жалпы мәдени және 

кәсіби деңгейін арттыру үшін 

логикалық, аналитикалық, дерексіз, 

сыни және концептуалды ойлау 

дағдыларын кӛрсету. 

знание и понимание: овладение 



наиболее значимыми 

методологическими знаниями, 

обеспечивающими целостное 

восприятие бытия мира, 

необходимость овладения 

обучающимися навыками в 

творческом овладении 

самостоятельными новыми 

знаниями в будущей жизни путем 

совершенствования и 

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 

освоения подготовки специалистов 

высокого уровня общей и 

профессиональной культуры; роль 

языкознания в системе наук; 

области; связь с другой наукой; 

изложить основные выводы и 

предположения языкознания, 

результаты последних 

исследований, направления в 

языкознании и методологию языка; 

применение знаний и понимания: 
в ходе изучения данной 

дисциплины обучающийся 

использует, основные принципы, 

подходы к исследованию науки, 



методы и приемы, применяемые 

при проведении исследования; 

магистранты углубляют научно-

теоретические знания и 

практические навыки, формируют 

умения; в соответствии с 

требованиями к подготовке 

специалистов, слушатель должен 

овладеть следующими навыками: 

теорией языка, знать языковые 

термины, философию, применять в 

общении, формировать собственное 

мнение, выводы; 

выражение суждений: выполнение 

задач в соответствии с 

установленными стандартами; 

формирование навыков 

логического, аналитического, 

критического, концептуального 

мышления;   

коммуникативные способности: 
владеть правилами 

профессионального общения; дать 

информацию, новые идеи, решения 

проблем через социально-

коммуникативное взаимодействие; 

развивать активную, обобщающую, 

широкую, всестороннюю 

деятельность научно-

профессионального языка; 

способности к учебе: 

демонстрировать навыки 

логического, аналитического, 

абстрактного, критического и 

концептуального мышления для 



осуществления дальнейшего 

обучения с высокой степенью 

самостоятельности и повышения 

своего интеллектуального, 

общекультурного и 

профессионального уровня. 

knowledge and understanding: 
mastering the most important 

methodological knowledge, providing 

a holistic perception of the world 

being, the need to master the learning 

skills in the creative mastery of 

independent new knowledge in the 

future life through the improvement 

and improvement of their abilities, the 

formation of the ability to solve 

modern theoretical and practical 

problems in research, educational, 

organizational, editorial, scientific, 

organizational and other fields of 

activity, the proper development of the 

training of specialists of a high level of 

general and professional culture; the 

role of linguistics in the system of 

sciences; in the region of; connection 

with another science; state the main 

conclusions and assumptions of 

linguistics, latest research results, 

directions in linguistics and language 

methodology; 

application of knowledge and 

understanding: during the study of 

this discipline the student uses the 

basic principles, approaches to the 

study of science, methods and 



techniques used in conducting the 

study; undergraduates deepen 

scientific and theoretical knowledge 

and practical skills, form skills; In 

accordance with the requirements for 

training, the listener must master the 

following skills: language theory, 
know language terms, philosophy, 

apply in communication, form your 

own opinion, conclusions; 

expression of judgments: performing 

tasks in accordance with established 

standards; formation of skills of 

logical, analytical, critical, conceptual 

thinking; 

communication skills: own the rules 

of professional communication; 

provide information, new ideas, 

problem solving through social and 

communicative interaction; develop an 

active, generalizing, broad, 

comprehensive activity of the 

scientific and professional language; 

learning abilities: demonstrate the 

skills of logical, analytical, abstract, 

critical and conceptual thinking for the 

implementation of further education 

with a high degree of independence 

and improvement of their intellectual, 

general cultural and professional level. 
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МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 

 

6М011700 – ҚАЗАҚ ТІЛІ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТІ 

 

Модуль атауы мен шифрі 6М011700 

ON Жалпы ғылыми 

Модульге жауапты Игисинова Н.Б, Федосова С.А., Ауренова М.Д., Дюсенбаева А.Т. 

Модуль типі ЖПММ  

Модуль деңгейі магистратура 

Аптадағы сағат саны 2 

Кредиттер саны 2 

Оқу үлгісі күндізгі 

Семестр 1 

Білім алушылар саны 5 

Модуль пререквизиті Ғылым тарихы мен философиясы пәнін игеру үшін магистрант пәнді игеруге қажетті талаптарды және 

жалпы тарихты, мәдениет пен ӛнер тарихын, философиялық білімдерді меңгеруі тиіс;  

Шет тілі (кәсіптік) пәнін игеруге қажетті талаптарды және жалпы тарихты, мәдениет пен ӛнер тарихын, 

білімдерді игеру;  

1 сем – Шет тілі (бакалавриат); 2 сем - Шет тілі А1 деңгейі; 

Педагогика пәнін игеру үшін магистрант философия негіздерін, тарих, психология, қазақ тілін оқыту 

әдістемесі мен қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі пәндерін білу қажет. Сонымен қатар, талдау, саралау, 

салыстыру, пайымдау және тұжырымдау тәсілдерін меңгеру тиіс; 

Психология. Физиология пәні, мұнда бас ми құрылымы және орталық жүйке жүйесі қызметімен таныс болу 

керек. Сонымен қатар  конспект, реферат жаза білу, аннотация бере алу және әдебиеттермен жұмыс жасай 

алу ептіліктерінің болуы, тестілеу әдістерін білу керек.  

Модуль мазмұны Ғылым тарихы мен философиясы: Философияның шығуы мен қалыптасуы, қоғамдық сана ретінде ӛмір 

сүруі, қоғамдағы алатын орны, ғылым, ӛнер және мәдениетпен ӛзара байланысы, философиялық идеялардың 

дамуы, олардың адамзаттың рухани азығына айналуы, философияның атқаратын міндеттері. Философия 

тарихы, қазақ философиясының ӛзекті мәселелері. Дүниені танып білудің теориялық және әдістемелік 

негіздері. Онтология, гносеология және диалектика. Қоғам философиясы. Қоғамның экономикалық 

саласының философиялық мәселелері. Қоғамның әлеуметтік құрылысы, саяси ұйымдасуы. Қоғамның рухани 

ӛмірі, қоғамдық сананың ӛзекті мәселелрі. Мәдениет және ӛркениет. Философиядағы адам мәселесі. Осы 

заманғы ғаламдық мәселелер және жорамалдау.  

Шет тілі (кәсіптік): A1 оқытылатын тіл еліндегі адамдардың күнделікті ӛмірлерін реттейтін 



прагматикалық мәтіндерді оқу, тыңдаушыға ақпарат беру даярлығы мен қабілеттілігі; ұсыну; баға беру 

пікірлер арқылы сипаттама беру; қызығушылық білдіру; ескерту жасалған жағдайда, ӛзін-ӛзі түзету; негізгі 

тақырыптар шеңберінде оқиғаларды бірқатар дәйекті бекіту нысанында суреттеу даярлығы; кітаптың 

мазмұнын айтып бере алуы қажет. 

А2 Байланысты жай мәтіндер; күнделікті сипаттағы нақты ақпараты және қажетті іс-әрекеттеріне 

түсініктеме берілген мазмұны бар қысқа баяндамалар жазу даярлығы; кәсіптік ӛміріне қатысты жай 

ақпараттарды, радио мен телеарналардан берілетін ақпараттарды (сұхбат, қысқа лекциялар, репортаждар) 

түсіне білу дағдыларын меңгеруі қажет. 

Педагогика: Педагогика пәні мен методологиялық негіздері. Педагогика пәні түсініктемесі. Педагогиканың 

негізгі категориялары – тәрбиелеу, білім беру, оқыту. Гуманитарлық пәндердің құрамына жататындықтан 

жалпы алғанда адам тұлғасының даму заңдылықтарын зерттейді. Бала тұлғасының даму ерекшеліктері мен 

принциптері, кезеңдері  туралы білімдерді қалыптастыра отырып студенттерге ӛздерінің даму 

траекториясын анықтауға мүмкіндік береді. Педагогика пәнін оқу барысында студенттер бала тұлғасының 

даму заңдылықтары, мектептегі біртұтас педагогикалық процесті жоспарлау, басқару және ұйымдастыру 

туралы білімдер, іскерліктер және дағдылар қалыптастырады. Ол болашақта ӛз мамандықтарын іске асыруға 

мүмкіндік береді. 

Психология: Психологияның әдіснамалық аспектілері. Психологиялық зерттеулердің ӛзектілігі. Психология  

ғылыми зерттеулердің бӛлімі ретінде. Психологияның объектісі және пәні, Психологияның категориялық 

аппараты. Психология  ғылымының негізгі міндеттері және зерттеу әдістері.  Психология  ғылымының жаңа 

міндеттері және зерттеу әдістері. Психология  ақпарат кӛздерінің қысқаша жіктелуі. Психология  

ақпараттарын жүйелеуден контент-анализ неғұрлым тиімді әдіс ретінде. Психологияның негізгі 

категорияларының контент-анализі. Психологиялық идеялар дамуының тарихи аспектісі қарастырылады. 

Оқу нәтижесі Білімі: Философия және әдістеме ғылымдары философиялық білімнің саласы ретінде, ӛркениет пен 

мәдениеттегі ғылым, ғылымның пайда болуы, ғылымның тарихи дамуының негізгі кезеңдері, ғылыми 

білімнің құрылымы туралы  білуге міндетті;  

Білігі: Ғылыми революция (тӛңкеріс), ғылыми рационалдық, ғылым дамуының қазіргі кезеңінің 

ерекшеліктері, адам, тарих, мәдениет және қоғам туралы ғылымдардың қалыптасу тарихы, нақты 

ғылымдардың ӛзекті философиялық мәселелерін біледі; - Философиялық ой-толғамдарды ӛз тәжірибесінде, 

еңбегінде, ғылыми тұжырымдар жасау барысында пайдалана білу дағдыларын қалыптастырады;  

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: Бакалавриатта алған білімімен, біліктілігін күнделікті ауызекі сӛйлеу үшін, шет тілін күнделікті, 

сондай-ақ кәсіби қарым-қатынаста жиі қолдану үшін дамытып, тереңдету; 

Білігі: - Грамматика: ауызша және жазбаша формаларды қосқанда ғылыми стильдегі грамматикалық 



құбылыстарды меңгеру; етістіктердің жақсыз формалары (инфинитиф, герундий, есімше) және олардың 

оралымдары, салалас құрмалас және сабақтас құрмалас сӛйлемдер, шартты сӛйлемдер, шақтар 

сабақтастығы. Сӛйлеу: кәсіптік деңгейіне байланысты сан құбылған ситуациядағы, күнделікті қолданыстағы 

және қоғамдық-саяси мәндегі ауызша тілді - диалог пен монологты меңгереді; 

- Жазу: реферат, аннотация, тезистер, баяндамалар,  шет тілінде  түйіндеме  жазу дағдысын жетілдіру. 

Тыңдау: тұрмыстық, ақпараттық және кәсіптік мазмұндағы мәтіндерді қабылдай алады. Аударма: түсіндірме 

және қос тілдік терминологиялық сӛздіктермен, сондай-ақ мамандық бойынша анықтамалық әдебиетпен 

жұмыс жасай біледі,  шет тілден ана тіліне және ана тілден шет тілге жазбаша және ауызша аудара алу 

біліктілігін дамытады; 

Құзыреттілігі: Ғылыми ақпараттармен жұмыс жасай білу, академиялық жазу қабілеттеріне (рефераттау, 

түйіндеу, ғылыми мақала мен жоба жазу) ие болу және ізденіс тақырыбына презентация жасауды білу. 

Білімі: Педагогиканың жалпы негіздері, педагогиканың негізгі түсінігі, педагогика ғылымының әдістемесі, 

білім беру педагогика ғылымының нысанасы ретінде, Қазақстандағы педагогика ғылымының даму 

жолдарын білуі тиіс; 

Білігі: Қазақстандағы жоғары білім беру жүйесінің қалыптасуының негізгі кезеңдері, Қазақстанның әлемдік 

білім беру кеңістігі мен Болондық үдерістің бірігуі, қоғам дамуындағы университеттік білім берудің рӛлі, 

жоғары мектепте ғылыми-педагогикалық мамандарды даярлау мәселесін меңгереді; - Жоғары мектептегі 

оқытушының жеке тұлғасы және педагогикалық қызметі, педагогикалық қызметтің мәні және құрылымы, 

жоғары мектеп оқытушысының жеке тұлғасы және кәсіби мүмкіндіктері мен негізгі бағыттары, білім 

берудің жаңа парадигмасы, Қазақстан Республикасындағы  жоғары білім беру туралы игереді; 

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: Жоғары оқу орнындағы психологиялық білім беру мазмұнының мәселелерін, білім беру ортасының 

психологиясын, жоғары оқу орнындағы психологиялық қызмет: мақсаты, міндеттері, ұйымдастырылу 

түрлері, жұмыс жасау тәжірибесін  меңгерту; 

Білігі: Қазіргі заман талабына сай оқытудың сапасы мен тиімділігін арттырудың психологиялық құралдары 

мен әдістерін, жоғары оқу орнындағы оқытушының профессиограммасы және психограммасын, қазіргі 

заманғы студенттің жеке және топтық психологиялық портретін жасай біледі; - Білім беру процесіндегі 

субъектілердің психологиялық бейімделуі мен эмоциялық жай-күйінің мәселелерін, педагогикалық әсер ету 

психологиясы, білім беру кеңістігінің экопсихологиясы, ғылыми-педагогикалық ұжымының қалыптасуы мен 

даму психологиялық ерекшеліктерін саралай білу дағдыларын қалыптастырады; 

Құзыреттілігі: Қалыптан тыс жағдаяттарда шешім қабылдай білу, қабылданған шешімге жауапкешілікте 

болу.  Шығармашылық мүмкіндігін пайдалануға, ӛзін-ӛзі жүзеге асыруға, ӛзін-ӛзі дамытуға талаптану. 

Индукция және дедукцияны дамытуға, абстрактілі ойлауға қабілеттілікті меңгеру. 



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  

Әдебиеттер 1. Grammar Express. Marjorie Fuchs and Margaret Bonner (Beginners - Low Intermadiate). - Longman, 2016 

2. Clive Oxenden, New English File, pre-intermediate, Oxford, 2010 

3. Murphy R. English Grammar in Use, Intermediate, Oxford, 2010 

4. Jack C. Richards. New Interchange. Cambridge Univercity Press, 2010 

5. Looking at Britain / K / Cram Andersen & Paul Bay. Page 166 

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

б.  

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

бюросы», 2018.- 216 б.   

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

Эверо, 2017. - 470 бет. 

9.Кішібеков Д.Т. Ғылым тарихы және философиясы. Оқу құралы. – 2-бас. толықт. –

 Алматы: ҚазҰТУ, 2014. –  282 б.  

10. Нысанбаев Ә. Ғылым тарихы және философиясы. Оқулық. - Алматы: Эверо, 2013. - 164 б.  

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

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

13. Баймолдаев Т.М. Білім беру жүйесін басқарудың әдіснамалық негізі: Білім беру ұйымдарының 

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

14. Аронсон Э. Кӛпке ұмтылған жалғыз: Әлеуметтік психологияға кіріспе. Тәжин М.М.- 11-басылым.- 

Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 2018.- 408 б. 

15. Шульц Д.П., Шульц С.Э. Қазіргі психология тарихы.  Тәжин М.М. - 11-басылым.- Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы», 2018.- 448 б. 

16. Майерс Д.Г., Ж.М. Туенж Әлеуметтік психология. Жауапты шығарушы А.Б.Айтпаева, Б.Орынбетова. 12-

басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 2018.- 648 б.   

17. Жақыпов С.М., Бердібаева С.Қ. Психология: Адамзат ақыл-ойының қазынасы. Алматы: Таймас, 2015  

18. Бапаева М.К. Даму психологиясы. Оқулық. – Алматы, 2014. – 440 б. 
Жаңарту күні 15.05.2018 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 
 

Модуль атауы мен шифрі 6М011700 



RBYa(L)  Тіл білімі (әдебиеттану) ғылымының дамуы мен болашағы 

Модульге жауапты Еңсебаева К.К., Картаева А.М., Бияров Б.Н. 

Модуль типі МБММ  

Модульдің деңгейі магистратура 

Аптадағы сағат саны 2,3 

Кредиттер саны 2,3 

Оқу үлгісі күндізгі  

Семестр 1,2 

Білім алушылар саны 5 

Модуль пререквизиті Тіл тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері: грамматиканың  ӛзекті саласы морфологиядан  сӛз таптары 

мен сӛз тұлғаларын, олардын  жасалу жолы мен амал-тәсілдерін, синтаксис және стилистика саласының 

қарастырған мәселелерін  білуі керек; 

Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері: Әдебиет теориясы, әдебиеттануға кіріспе; әдебиет 

сыны; 

Тіл білімінінің (әдебиеттанудың) жаңа бағыттары пәнін меңгеру үшін магистранттың   бакалавриаттан 

білуі тиіс салалары мен қалыптасқан дағдылары: 

- Тіл білімінің, әдебиеттанудың барлық саласынан  толық теориялық білімі болып;  

-Тілдік қатынас, когнитивтік лингвистика, этнолингвистика секілді кешенді  аралық ғылым салаларынан да 

терең мағлұматтары болып; 

- Конспект, реферат, пікір жаза білу, әдебиеттермен жұмыс істей алу дағдысы қажет, сондай-ақ, тест 

әдістерін білуі шарт.   

Модуль мазмұны Тіл тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері: Тіл тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері курсында 

күрделі сын есімнің теориялық негіздері, күрделі сӛздің ғылымдағы анықтамасы, күрделі сӛздерді тануда 

жалпы тіл білімінде күрделі сӛз сынарларының жазылуы, етістіктің бай семантикалық мүмкіндіктері, 

грамматикалық категорияларының жан-жақтығы, стильдік қолданыстағы шеңберінің кеңдігі, лексика-

гармматикалық үйлесімділігі айқындалады. 

Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері: «Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері» 

пәнін оқу барысында қазіргі әдебиеттанудағы ӛзекті мәселелер болып отырған әдебиеттің даму процесіндегі 

айрықша орны бар - әдебиет тарихын дәуірлеу туралы әдебиеттану ғылымындағы ғылыми бағалаулардың 

жүйесін саралап таниды. Осы мақсатты орындау үшін әдебиеттану ғылымындағы ең басты екі тарауы 

әдебиет тарихы мен әдебиет теориясы қисындарының тұтаса қолданылу ерекшеліктерін жүйелеп таныту 

міндеті кӛзделеді. Осы күрделі ғылыми мақсат пен міндетті орындауда магистранттарға әлемдік және 

ұлттық әдеби үрдіс (процесс) туралы байыптаулардың тарихи-мәдени заңдылықтарына байланысты 

талдаулар ұсынылады. Әдебиет тарихын дәуірлеуге байланысты жазылған іргелі зерттеулердің теориялық-

методологиялық ерекшеліктері, әдіс-тәсілдері, олардың әдебиеттану ғылымын дамытудағы ықпалы туралы 



кең кӛлемді мәліметтер беріледі. 

Тіл білімінінің (әдебиеттанудың) жаңа бағыттары: Магистрлерге арналып  оқылатын Тіл білімінің 

(әдебиеттанудың) жаңа бағыттары атты пән бүгінгі күні тіл білімі мен әдебиеттану ілімінің даму 

ерекшеліктері мен кӛкейкесті мәселелерін таныстырады, ғылыми негізде шешілуге тиісті теориялық 

зерттеулерді саралайды, жаңа қағидалар мен тұжырымдарды анықтайды, жалпы қазақ тілі мен қазақ 

әдебиетінің жай-күйіне баға береді, сол арқылы ұлттық кӛркем ойдың даму деңгейі мен бағыттарынан 

мағлұмат береді. Ғылыми зерттеуге машықтандырады. 

Оқу нәтижесі Білімі: Тіл білімінің ғылымдар жүйесінде алатын орны; салалары; басқа ғылымдамен байланысы; тіл 

білімінің негізгі тұжырымдары мен топшылауларын, соңғы зерттеулердің нәтижелерін,   тіл біліміндегі 

бағыттар және   тілдің методологиясын баяндап беру; 

Білігі: Тіл білімі ғылымдарының бүгінгі даму бағытын, ондағы түрлі жаңа салалар мен ағымдардың пайда 

болу құбылысын және оның тіл мен әдебиетке тигізетін әсерін айқындайды. Мамандарды даярлаудың 

талаптарына сәйкес, тыңдаушы пәнді оқуда мынандай дағдыларды қалыптастырады: тіл  теориясын 

меңгереді;  тіл   терминдерін біледі; тіл   философиясын біледі; 

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

отырып, ғылыми нәтижелерге қол жеткізу.  

Білімі: Қазақ әдебиетіне келген ақын-жазушылардың шығармашылығымен толық танысу, талдау жасау, 

яғни, әрбір ақын-жазушының қазақ әдебиетіне әкелген жаңалығы, қаламгерлік шеберлігі, дәстүр және 

жаңашылдық мәселесі туралы ой ӛрбіте отырып, білімділік және кәсіби іскерлік дағдыларын қалыптастыру; 

Білігі: Әдебиет тарихын дәуірлеудің ӛзекті мәселелерімен танысады. Қазақ әдебиетінің зерттелу жайынан 

толық мағлұмат алады. Әдебиет тарихын дәуірлеуді; әдебиеттану ғылымындағы ғылыми бағалаулардың 

жүйесін; тарих пен әдебиет сабақтастығын; ежелгі дәуірден бергі қазақ әдебиетінің дамуын білуі тиіс; 

Құзыреттілігі: Әдебиеттанудың теориялық аспектілерін, баяндау теориясын, фольклор функциясы мен 

жанрлары теориясын ғылыми негізде меңгере отырып, ғылыми нәтижелерге қол жеткізу.  

Білімі: Бүгінгі күні тіл білімі мен әдебиеттану ілімінің даму ерекшеліктері мен кӛкейкесті мәселелерін 

таныстырады, ғылыми негізде шешілуге тиісті теориялық зерттеулерді саралайды, жаңа қағидалар мен 

тұжырымдарды анықтайды, жалпы қазақ тілі мен қазақ әдебиетінің жай-күйіне баға береді, сол арқылы 

ұлттық кӛркем ойдың даму деңгейі мен бағыттарынан мағлұмат береді. Ғылыми зерттеуге 

машықтандырады; 

Білігі: Білімге негізделген қазіргі ақпараттық қоғамның басымдықтарын түсінеді; қазіргі заманғы қазақ 

филологиясының теориялық-әдістемелік принципін; метатіл мен метасӛздіктер жүйесін; филологияның 

дәстүрлі, жаңа, басым бағыттарын; филологияның ғылыми мектептерін танып-біледі; қазіргі заманғы қазақ, 

орыс, әлемдік филологиялық зерттеулердің айтулы жетістіктерін; даулы мәселелерін; ХХ ғ. екінші жартысы 

ХХІ ғ. басындағы қазақ филологиясының ғылыми басымдықтарын саралай алады; 

Құзыреттілігі: Тіл білімі және әдебиеттанудың ӛзекті мәселелерін кәсіби тұрғыда меңгере отырып, аталған 



салалардың жаңа бағыттары бойынша теориялық білім жинақтау, ғылыми талдаулар мен тұжырымдар 

жасау.  

Қорытынды бақылау үлгісі емтихан 

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

баға алу  

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

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

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

360 б. 

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

2018. - 360 б. 

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

8. Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімінің мәселелері. -Алматы: Абзал-ай, 2014 

9. Мұсабаев Ғ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

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

Жаңарту күні 15.05.2018 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 
 

Модуль атауы мен шифрі 6М011700 
TPTiAPNG Терминжасамның теориялық мәселелері және нормативті грамматиканың ӛзекті мәселелері 

Модульге жауапты Еңсебаева К.К. 

Модуль типі БМТМ  

Модуль деңгейі магистратура 

Аптадағы сағат саны 3 

Кредиттер саны 3 

Оқу үлгісі күндізгі  

Семестр 3 

Білім алушылар саны 5 



Модуль пререквизиті Терминжасамның теориялық мәселелері курсын меңгермес бұрын магистрант тіл білімі және оның 

салалары, жалпы тіл білімі, тарихи грамматикадан мағлұматы болу керек; 

Тіл білімінің философия-әдістемелік мәселелері курсын меңгермес бұрын магистрант тіл білімі және оның 

салалары, жалпы тіл білімі, философия, тарихи грамматикадан мағлұматы болу керек. 

Модуль мазмұны Терминжасамның теориялық мәселелері: Бұл пәнде алынған білім    қазіргі қазақ тілінің салалары 

фонетика, лексика, сӛзжасам, морфология, синтаксис,  психолингвистика, когнитивті лингвистика және 

жалпы тіл білімімен байланысты  пәндерді оқу  барысында пайдаланылады.   

Тіл білімінің философия-әдістемелік мәселелері: Бұл пәнде алынған білім    қазіргі қазақ тілінің салалары 

фонетика, лексика, сӛзжасам, морфология, синтаксис,  психолингвистика, когнитивті лингвистика және 

жалпы тіл білімімен байланысты  пәндерді оқу  барысында пайдаланылады. Пәнді оқып үйренудің міндеті 

мамандарды даярлаудың талаптарына сәйкес, тыңдаушы пәнді оқуда мынандай дағдыларды қалыптастыруы 

керек: 

- тіл  теориясы мен әдістемесін меңгеру; 

- тіл   терминдерін білу; 

- тіл   философиясын білу. 

Оқу нәтижесі Білімі: Қазақ тіл біліміндегі терминдер, жасалуы, құрылымы мен құрамы, мағыналық - семантикалық 

сипаты сынды мәселелерді қарастыра отырып,  білім қалыптастыру; 

Білігі: Терминжасамның тарихын, бүгінгі күнгі терминдерге байланысты зерттеулерді біледі; 

Теринологияның күрделі, ӛзекті мәселелері, ондағы қиындықтар туралы дағдыларын меңгереді; 

Құзыреттілігі: Қазақ тіліндегі терминдердің тілдік табиғатын семасиологиялық, ономасиологиялық және 

когнитивтік лингвистика тұрғысынан саралау.  Терминдерінің табиғатын «ғаламның тілдік бейнесі» 

тұрғысынан қарастыра білу. Терминдерінің лексика-семантикалық ерекшеліктерін уәжділік, 

ономасиологиялық талдау негізінде анықтай алу және ұғым мен таңба арасындағы байланысты ашатын 

уәжділік құбылысының теориялық мәселелері туралы ғылыми ой-пікірлерге сүйене отырып, терминдердің 

негізгі дәндеуіш топтарын айқындау. 

Білімі: Тіл білімінің философия-әдістемелік мәселелерінің негізгі тұжырымдары мен топшылаулары, соңғы 

зерттеулердің нәтижелері, тіл біліміндегі бағыттар және тілдің методологиясы туралы білім қалыптастыру; 

Білігі: Ғылыми жұмыстарды жүргізу мен филологиялық пәндерді оқытудың дәстүрлі, инновациялық, 

инфокоммуникациялық әдістемесін біледі; тіл  теориясы мен әдістемесін меңгереді; тіл   философиясын 

саралай алады; 

Құзыреттілігі: Тіл білімінің зерттеу әдістерін, әдіснамасын, ұстанымдарын жүйелеп, саралау. Әдіс, тәсіл, 

әдіснама ұғымдарын пән ретінде меңгеру. 

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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Модуль атауы мен шифрі 6М020500 

KPRYaOn Тілдің мәденитанымдық қызметі ономастика 

Модульге жауапты Алимхан А.А., Айтмұқашова А.А. 

Модуль типі БМТМ  

Модуль деңгейі магистратура 

Аптадағы сағат саны 2, 3 

Кредиттер саны 2, 3  

Оқу үлгісі күндізгі 

Семестр 3  

Білім алушылар саны 5 

Модуль пререквизиті Іскери қазақ тілі: Қазақ тілін А1, А2 және В1, В2 деңгейінде білу; 

Лингвомәдениеттану курсын меңгермес бұрын  магистранттың философия, тарих, психология, 

әдебиеттану, әлеуметтану, мәдениеттану салаларынан базалық білімдері болу керек; 

Қазақ ономастикасының өзекті мәселесі: «Қазақ ономастикасының ӛзекті мәселесі» курсын оқу үшін 

магистранттардың қазіргі қазақ тілінің лексикология, фонетика, сӛзжасам, морфология, синтаксис 

салаларымен, стилистика пәнімен таныс болуы қажет. Ӛлке тарихы, этнографиясы мен географиясы жайлы 

хабардар болуы маңызды. Сонымен қатар, конспект жасау, реферат жаза білу және әдебиеттермен жұмыс 

істей алу дағдысының болуы, тестілеу әдістерін білуі шарт.  



Модуль мазмұны Іскери қазақ тілі: Курстың негізгі мазмұны лексикалық және грамматикалық материалдардан тұрады. 

Тақырыптар негізінен бір мақсатты жүйемен сабақ мазмұнының сабақтастығына қарай алынады. Әрбір 

лексикалық тақырып тіл үйренушінің қазақ тілінде ойлау қабілетін дамытуға, сӛздік қорларын молайтуға, 

еркін пікір алмасуына, зияткерлік дамуының кӛрсеткіштерін арттыруға, сӛйлеу мәдениетін дамытуға ықпал 

етеді. Тақырыптарды үйретуде білім алушыларға қазақ тілінің  барлық функционалдық стильдерінен ақпарат 

беріліп, оны ӛз кәсіби саласы бойынша тілдесімнің барлық әрекеттерінде пайдалана білуге 

дағдыландырылады. Курс соңында тіл үйренуші курстың мазмұны бойынша қарастырылған тақырыптарды 

меңгере отырып, ауызекі сӛйлей білуі, сауатты жаза білуі, мамандыққа қатысты терминдерді қажеттілігіне 

сай қолдана білуі қажет. 

Лингвомәдениеттану: Қазіргі қазақ қоғамындағы ұлттық рух жаңғырып, салт-дәстүрлер қайта жанданып 

жатқан кезеңге сай рухани-әлеуметтік құбылысты дұрыс бағалап, бағдарлайтын, негізін түсіндіретін 

заңдылықтар адамның рухани дүниесімен байланысты екенін қазіргі қазақ тіл білімінің антропоӛзектік 

бағыттағы зерттеулері дәлелдеп отыр. Осымен байланысты тілді ұлттық ой-сана, дүниетаным, мәдениет, 

тарих, этностық рухты бейнелейтін таңба ретінде қарастыратын лингвомәдениеттану пәнін оқытудың 

мәні ерекше.  

Қазақ ономастикасының өзекті мәселесі: «Шығыс Қазақстанның ономастикалық кеңістігі» атты  арнайы 

курс пен арнайы семинар 5В011700 - «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасында ӛткізіледі. 

Ономастика кӛне дәірлерден қазіргі уақытқа дейінгі тарихи, тарихи географиялық және лингвистикалық 

мәселелерді кең ауқымда зерттеу нысанасы ретінде қарастыратын перспективті, маңызды, даму үстіндегі 

ғылым саласы. Ономастикалық деректер халықтар тарихының тереңдерін тану үшін құнды материал болып 

табылады. Тіл, тарих, география ғылымдарының ұштасуынан ӛрбіген аталмыш сала мәдениет тарихы мен 

этногенез мәселелерін шешуге ықпалын тигізеді.  

Оқу нәтижесі Білімі: Қазақ тілінің жалпы қолданыстағы сӛздер мен сӛз тіркестерінің лексикалық минимумын кеңейту, 

грамматикалық формалар мен құрылымдарды қолданыс деңгейі дәрежесінде меңгерту. Мамандық бойынша 

лексикалық және терминологиялық минимумдарды меңгерту; 

Білігі: Әлеуметтік-тұрмыстық және кәсіби саладағы ӛңделген қиын емес прагматикалық мәтіндерді, ауызша 

және жазбаша түрдегі монолог пен диалогтарды, әртүрлі сӛйлеу қызметі түрлерін (сӛйлеу, тыңдау, оқу, 

жазу)  тақырып бойынша ӛңдей біледі; - Кәсіби оқу тілін дамытады: Мамандық бойынша оқу мен тыңдау 

дағдыларын қалыптастырады, әдебиеттен конспектілей алады. Диалогтар мен монологтар, оқулықтар мен 

лекциялар мәтіндеріне сәйкес кәсіби-оқу тақырыптары бойынша әртүрлі ғылыми-оқу мәтіндерін 

құрастырады. Сӛйлеудің негізгі құрылымдық-мағыналық түрлерін: монолог-сипаттау, монолог-мазмұндау, 

монолог-талқылау, диалог-әңгіме, диалог-сұхбат түрлерін жеделдетіп (интенсивті) оқиды. Сӛйлеу 

қызметінің әртүрлі типтерін (әңгімелеу, мазмұндау, ақпарат беру) құрастырады. Грамматикалық формалар 

мен құрылымдарды функционалды аспектіде қолдана алады; - Ғылыми-кәсіби тілдің белсенді, жалпылама, 

кең кӛлемді болуын, яғни жан-жақтылығын дамытады; 



Құзыреттілігі: Білім алушылар қазақ тілінің  барлық функционалдық стильдерінен ақпарат алып, оны ӛз 

кәсіби саласы бойынша тілдесімнің барлық әрекеттерінде игеру. Тіл үйренуші курстың мазмұны бойынша 

қарастырылған тақырыптарды меңгере отырып, ауызекі сӛйлей біледі, сауатты жаза біледі, мамандыққа 

қатысты терминдерді қажеттілігіне сай қолдана біледі. 

Білімі: Жоғары магистрлік мектеп тыңдаушыларына лингвистика мен мәдениеттану пәндерінің тоғысуында 

пайда болып, халық мәдениетінің тілдегі әсерін, ерекшелігін, жаңаша кӛзқараспен зерттейтін 

лингвомәдениеттану пәнін жоғары деңгейде меңгерту; 

Білігі: Халқымыздың асыл мұрасын ӛз бойына сақтап келген, оны бүгінгі күнге жеткізген, келешек ұрпаққа 

жеткізетін тілдің кумулятивтік қызметіне талдау жасай алады. Қазіргі қазақ қоғамындағы ұлттық рух 

жаңғырып, салт-дәстүрлер қайта жанданып жатқан кезеңге сай рухани-әлеуметтік құбылысты дұрыс 

бағалап, бағдарлайтын, негізін түсіндіретін заңдылықтар адамның рухани дүниесімен байланысты қазіргі 

қазақ тіл білімінің антропоӛзектік бағыттағы зерттеулері екенін дәлелдейді; 

Құзыреттілігі: Заманауи лингвомәдениеттану саласында, оның ішінде салғастырмалы аспекті мен 

прагмалингвистика бойынша білімді игеру. Нысандарды тілде бейнеленетін мәдени құндылықтардың жүйесі 

ретінде бүтін теориялық-сипаттамалы зерттеу деп қарау; лингвистикалық қатысымдық теориясы негізінде 

түрлі тілдердің (халықтар) лингвомәдениеттанымдық саласына контрастивті талдауды қолдану. Қатаң 

ғылыми әдістердің табиғи тілдердің формасымен талдауды ӛзінің негізгі мәселесі ретінде қойған 

философиялық маңызды бағыттарды түсіну. 

Білімі: Қазақ ономастикасының ӛзекті мәселелері магистрлік мектепте филология мамандығында ӛтілетін 

теориялық пән. Пәнді оқу барысында ономастика саласының зерттелуі мен зерттеуші ғалымдар, 

ономастиканың ӛзге ғылым салаларымен (тарих, география, этнография т.б.) ӛзара байланысы жайында 

мәлімет, ономастика ғылымының салалары, олардың ӛзіндік ерекшеліктері жайында ұғымды меңгерту; 

Білігі: Шығыс Қазақстан аймағы ономастикалық кеңістігінің ӛзіндік ерекшелігі туралы мағлұмат, жалқы 

есімдердің лексика-семантикалық, грамматикалық, этнолингвистикалық сипаттары жайлы толық білім 

қалыптастырады. Ономастикалық сӛздік құрастырады; 

Құзыреттілігі: Тіліміздегі топонимдік, антропонимдік жүйенің қалыптасып даму мен қызмет аясының 

жалпы мәселелерін теориялық әрі әдіснамалық тұрғыдан зерттеудің жалпы мәселелерін түсіну. 

Қорытынды бақылау үлгісі емтихан  

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

баға алу  

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиеттер 1. Дойчер Гай. Сквозь зеркало языка. - Москва, АКТ. - 2018 

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

Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 б. 

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



320 б. 

4. Галь Нора. Слово живое и мертвое. - Москва, АКТ. - 2017 

5. Жанпейісов Е. Қазақ ескіліктері. – Алматы: Қазақ тілі, 2018. – 352 б. 

6. Манкеева Ж.А. Мәдени лексиканың ұлттық сипаты. – Алматы: Ғылым, 2016. – 272 б. 

7. Копыленко М.М. Основы этнолингвистики. – Алматы: Евразия, 2015. – 176 с. 

8. Мезенко А.М. и др. Белорусское Поозерье: культура - ономастика – социум / Научное издание. - Витебск: 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, 2017. - 180 с. 

9. Мәдиева Г.Б., Иманбердиева С.Қ., Мадиева Д.Б. Ономастика: зерттеу мәселелері. Монография. - Алматы: 

Әл-Фараби ат. ҚазҰУ, 2016. - 163 б. 

10. Әлімхан А.Ә. Шығыс Қазақстанның ономастикалық кеңістігі. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ «Берел» баспасы, 2016. - 136 б. 
Жаңарту күні 15.05.2018 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 
 

Модуль атауы мен шифрі 6М011700 

TiYa Тіл білімі және оқыту технологиясы 

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

Модуль типі БМТМ 

Модуль деңгейі магистратура 

Аптадағы сағат саны 3 

Кредиттер саны 3 

Оқу үлгісі күндізгі  

Семестр 2 

Білім алушылар саны 5 

Модуль пререквизиті Алтай тілдерінің тарихи-салыстырмалы грамматикасы: «Алтай тілдерінің салыстырмалы-тарихи 

грамматикасы» пәнін оқымас бұрын, магистрант «Тіл біліміне кіріспе», «Түркітануға кіріспе», «Түркі 

тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы», «Жалпы тіл білімі» пәндерінен тілдердің генологиялық, 

типологиялық топтастыруларын, жазудың шығу тарихын және «Ежелгі дәуір әдебиеті» пәні бойынша «Білге 

қаған», «Күлтегін», «Тоныкӛк» сияқты ірі ескерткіштердің мәтінін меңгеріп келуі керек. Сонымен бірге, 

салыстыра қарау үшін, «ҚҚТ (фонетика, грамматика)» пәндерін жақсы білуге тиіс. Студент кезінде ӛткен 

курстардан ғылыми еңбектерді оқып, оған талдау жасай алу, реферат, курс жұмысы, ғылыми мақала жаза 

білу дағдыларын да қалыптастыруы керек;  

Жоғарғы оқу орнында пәнді оқыту әдістемесі: Бұл курсты меңгермес бұрын  магистранттың тіл білімі 

туралы яғни тіл білімінің салалары фонетика, лексика, морфология, синтаксис терминдер туралы 



мағлұматтары болуы, білуі шарт.  

Модуль мазмұны Алтай тілдерінің тарихи-салыстырмалы грамматикасы: «Алтай тілдерінің салыстырмалы-тарихи 

грамматикасы» пәнін аяқтағанда, магистрант алтай тілдерін нақты ажыратып, кӛне ескерткіш мәтіндерін 

әдебиет және тіл жағынан толық талдап, кӛне түркі руникалық алфавитін меңгеріп, берілген үзінділерге 

аударма жасап, таңбаларды ӛз бетінше қолданып, түпнұсқадан оқи алу дәрежесіне жетуге тиіс. Түркі 

тілдерін жақсы меңгерген соң, моңғол, тұңғыс-мәнжүр тілдерімен салыстыра қарауға кӛшуге болады. 

Моңғол, тұңғыс-мәнжүр, жапон, корей тілдерін меңгермесе де, сӛздікке қарап, салыстырмалы талдау жасау 

дәрежесіне жетеді.  

Жоғарғы оқу орнында пәнді оқыту әдістемесі: Жоғарғы оқу орнында пәнді оқытудың ғылыми-әдістемесі, 

тіл білімінің әдістемелік мәселелерінің негізгі тұжырымдары мен топшылаулары, соңғы зерттеулердің 

нәтижелері, әдістеме саласындағы жаңа бағыттар және тілдің методологиясы, тіл  теориясы мен әдістемесі, 

әдістеме саласындағы жаңалықтар, қазақ тілін оқытуды меңгеру т.б. мәселелер қамтылған. 

Оқу нәтижесі Білімі: Алтай тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы» пәнін оқу, біріншіден, ана тіліміздің тӛркінін 

тануға, сол арқылы тіліміздің даму жолын түсінуге, тіл арқылы ата-бабамыздың дүниетанымын бағамдап, 

мәдени мұрасын игеруге кӛмектеседі; екіншіден,  алтай тӛркіндес тілдерді, туыстас түркі тілдерін 

салыстырмалы-тарихи әдіс арқылы оқып-білуге ықпал ету; 

Білігі: Тіл білімінің алтаистика саласы «жалпы тіл білімі» пәнінің ішінен, атап айтқанда тілдердің 

гениологиялық классификациясы тарауынан бастау алатын таза теориялық сала. Бұл курста магистранттар 

алтай тілі семьясына жататын тілдер тобының ӛзіндік ерекшеліктерін жан-жақты меңгереді; - Аталған пәнде 

меңгерілген білімді ғылыми-зерттеу ізденіспен айналысқанда, магистрлік диссертацияны жазғанда, оның 

тарау-тармақтарын қалыптастырғанда, сілтеме жасап, белгілі ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып ӛз 

ой-пікірін ұсынғанда пайдаланады; 

Құзыреттілігі: Алтай тілдерінің салыстырмалы-тарихи тіл білімі саласындағы білімдерді меңгеру. Тілдер 

арасындағы туыстық дәрежесін (тілдердің генеалогиялық топтарын құру арқылы),  ататілдердің (праязык) 

қайта жаңғыруын анықтауда, тіл тарихындағы диахрондық үдерістерді, олардың топтары мен семьяларын, 

сӛз этимологиясын зерттеуде құзыретті болу. Лингвистиканың тілдер туыстастығына арналған саласында 

тарихи-генетикалық (жалпы ататілден шығу фактісі ретінде)   инновациялық технологияларды қолдану.   

Білімі: Жоғарғы оқу орнында пәнді оқытудың ғылыми-әдістемесін, тіл білімінің әдістемелік мәселелерінің 

негізгі тұжырымдары мен топшылауларын, соңғы зерттеулердің нәтижелерін, әдістеме саласындағыжаңа 

бағыттар және тілдің методологиясын баяндап беру;  

Білігі: Пәнді оқып үйренудің міндеті мамандарды даярлаудың талаптарына сәйкес, тыңдаушы пәнді оқуда 

мынандай дағдыларды қалыптастырады:- тіл  теориясы мен әдістемесін меңгереді; - әдістеме саласындағы 

жаңалықтарды біледі және оны сабақ беру барысында қолданады; -қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың әдіс-

тәсілдерін педагогтық қызметте сабақ беру басрысында қолданады; 

Құзыреттілігі: ЖОО филологиялық пәндерді оқыту практикасында кӛркем мәтінді интерпретациялаудың 



негізгі технологияларын, кӛркем мәтінді интерпретациялау мәселелері бойынша негізгі еңбектерді білу; 

зерттеу міндеттерін негіздеу барысында алған білімдерін қолдана алу; әдебиеттанудағы жаңаша кӛзқарастар 

тұрғысынан кӛркем мәтінді талдау және интерпретациялау дағдыларын қалыптастыру. 

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. 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. Мусаев К.М. Контакты тюркских языков с языками мира и алтайская гипотеза. - Москва, 2006 

4. Қабдолов 3. Әдебиет теориясының негіздері. – Алматы: Мектеп, 2016. - 379 б. 

5. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. - Москва, 2016 

6. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - Москва, 2016 

7. Құрманбаева Г., Дүйсебаева С. Дарыту, дамыту, интеграция. - Алматы, 2016 

8. Сейпутанова А.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Оқулық. - Ӛскемен, 2016 

9. Махмутов М. Мектепте проблемалық оқытуды ұйымдастыру. - Алматы, 2016 
Жаңарту күні 15.05.2018 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 
 

Модуль атауы мен шифрі 6М011700 

RBI Әдебиеттану ғылымының дамуы мен болашағы 

Модульге жауапты Сейпутанова А.Қ., Картаева А.М.  

Модуль типі БМТМ 

Модуль деңгейі магистратура 

Аптадағы сағат саны 3 

Кредиттер саны 3  

Оқу үлгісі күндізгі 

Семестр 2  

Білім алушылар саны 5 

Модуль пререквизиті Пәнді оқыту әдістемесі: Бұл курсты меңгермес бұрын  магистранттың тіл білімі туралы яғни тіл білімінің 

салалары фонетика, лексика, морфология, синтаксис терминдер туралы мағлұматтары болуы, білуі шарт; 



Әдебиеттанудың өзекті мәселелері: Әдебиеттану, кӛркем мәтінді филологиялық талдау, ғылыми зерттеуді 

ұйымдастыру мен жоспарлау. 

Модуль мазмұны Пәнді оқыту әдістемесі: Пәнді оқытудың ғылыми-әдістемесі, тіл білімінің әдістемелік мәселелерінің негізгі 

тұжырымдары мен топшылаулары, соңғы зерттеулердің нәтижелері, әдістеме саласындағы жаңа бағыттар 

және тілдің методологиясы, тіл  теориясы мен әдістемесі, әдістеме саласындағы жаңалықтар, қазақ тілін 

оқытуды меңгеру т.б. мәселелер қамтылған. 

Әдебиеттанудың өзекті мәселелері: Әдебиеттанудың ӛзекті мәселелері пәні бүгінгі күні әдебиеттану 

ілімінің даму ерекшеліктері мен кӛкейкесті мәселелерін таныстырады, ғылыми негізде шешілуге тиісті 

теориялық зерттеулерді саралайды, жаңа қағидалар мен тұжырымдарды анықтайды, жалпы қазақ әдебиеті 

мен кӛркем әдеби сынның жай-күйіне баға береді, сол арқылы ұлттық кӛркем ойдың даму деңгейі мен 

бағыттарынан мағлұмат береді. Ғылыми зерттеуге машықтандырады. 

Оқу нәтижесі Білімі: Пәнді оқытудың ғылыми-әдістемесін, тіл білімінің әдістемелік мәселелерінің негізгі тұжырымдары 

мен топшылауларын, соңғы зерттеулердің нәтижелерін, әдістеме саласындағыжаңа бағыттар және тілдің 

методологиясын баяндап беру;  

Білігі: Пәнді оқып үйренудің міндеті мамандарды даярлаудың талаптарына сәйкес, тыңдаушы пәнді оқуда 

мынандай дағдыларды қалыптастырады:- тіл  теориясы мен әдістемесін меңгереді; - әдістеме саласындағы 

жаңалықтарды біледі және оны сабақ беру барысында қолданады; - қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың әдіс-

тәсілдерін педагогтық қызметте сабақ беру басрысында қолданады; 

Құзыреттілігі: Филологиялық пәндерді оқыту практикасында кӛркем мәтінді интерпретациялаудың негізгі 

технологияларын, кӛркем мәтінді интерпретациялау мәселелері бойынша негізгі еңбектерді білу; зерттеу 

міндеттерін негіздеу барысында алған білімдерін қолдана алу; әдебиеттанудағы жаңаша кӛзқарастар 

тұрғысынан кӛркем мәтінді талдау және интерпретациялау дағдыларын қалыптастыру. 

Білімі: Әдебиеттану мен фольклортанудың қазіргі аспектілерін; Қазақ әдебиеті мен тарихының кӛкейкесті 

мәселелерін; Шетел халықтары әдебиеті дамуының қазіргі тенденцияларын; Кӛркем жүйе динамикасын; 

Идиостиль және оның қалыптасу сатыларын; Мифтік бейне мен архетиптің мәселелерін; Метамәтін және 

кӛркемдік инвариантын; 

Білігі: Қазақ әдебиеттану ғылымының қалыптасу, даму эволюцияларын саралай отырып, зерттеу 

міндеттерімен мақсатына жетудегі ғылыми-тәжірибелік шығармашылықты меңгереді, қазақ әдебиеті мен 

әдебиеттану іліміндегі басты-басты басым бағыттарды даралап және тереңдетіп оқып, күрделі ғылыми 

мәселелергеі талдау жасайды, даму бағыттарын белгілейді; Нарратология және дискурсивтік талдауды 

біледі; Автор түсінігінің құрылымы, оның формаларының диалогтылығы, автор және кейіпкерді талдауды 

біледі;  Салыстырмалы-тарихи, типологиялық, салыстырмалы зерттеу, фольклор, қазақ және әлем 

әдебиетінің кӛкейкесті мәселелерін сараптайды;  

Құзыреттілігі: Магистранттар бұл курсты оқу барысында жинаған білімдерін алдағы кәсіби қызметінде, 

ғылыми-зерттеу жұмысында пайдаланады. Қазақ әдебиетінің әлем әдебиетімен сабақтастығын, ортақ және 



айырым белгілерді талдау, ғылыми мақалалар жазу. 

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. Светлана Тер-минасова. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 

қоғамдық қоры, 2018. – 320 б. 

2. Қабдолов 3. Әдебиет теориясының негіздері. – Алматы: Мектеп, 2016. - 379 б. 

3. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. - Москва, 2016 

4. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - Москва, 2016 

5. Құрманбаева Г., Дүйсебаева С. Дарыту, дамыту, интеграция. - Алматы, 2016 

6. Сейпутанова А.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Оқулық. - Ӛскемен, 2016 

7. Махмутов М. Мектепте проблемалық оқытуды ұйымдастыру. - Алматы, 2016 

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

2018. - 360 б. 

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

- Алматы: Ел шежіре, 2018. - 336 б.  

10. Бердібай Р. Он томдық шығармалар жинағы Т.5: Роман және заман / Құраст.: Д. Ысқақұлы. - Алматы: 

Дәуір, 2018. - 288 б.  

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

– 360 б. 

Жаңарту күні 15.05.2018 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 
 

Модуль атауы мен шифрі 6М011700 

FAv Фольклортану және абайтану 

Модульге жауапты Картаева А.М., Келгембаева Б.Б. 

Модуль типі БМТМ 

Модуль деңгейі магистратура 

Аптадағы сағат саны 2,3 

Кредиттер саны 2,3 

Оқу үлгісі күндізгі  

Семестр 3 

Білім алушылар саны 5 



Модуль пререквизиті Абайтанудың өзекті мәселелері пәнін оқу үшін магистранттарға «Абайтану», «Әдебиет теориясы», «Әдеби 

ӛлкетану» курстарын терең меңгеріп келулері қажет. Абайдың ӛлеңдері мен қарасӛздерінің мазмұнымен 

жақсы таныс болулары қажет. Әрі оларға әдеби-теориялық талдау жасау үшін әдебиет теориясынан білімді 

жетік меңгеруі тиіс. Сонымен қатар ғылыми еңбектермен, қажетті әдебиеттермен жұмыс істей алулары 

шарт. Әсіресе ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге бейімділіктері керек;  

Қазақ әдебиетіндегі дәстүр және жаңашылық мәселесі пәнін игеру үшін магистранттардың қазақ, орыс 

және шетел әдебиеті тарихынан, әдебиет теориясы, әдебиет сынынан сондай-ақ философия негіздерінен  

терең білімі болуы қажет. Ғылыми – зерттеу әдістемесімен, әдіснамасымен жақсы таныс болу керек;   

Фольклор теориясы мен тарихы: Қазақ халық ауыз әдебиеті, әдебиеттануға кіріспе, әдебиет теориясы мен 

әдебиет тарихы. 

Модуль мазмұны Абайтанудың өзекті мәселелері: Абайтанудың ӛзекті мәселелері» курсының дәрістік және іс-тәжірибелік 

(семинарлық) сабақтары  2-модульге бӛлінген. 1- модульде Абай мұрасының рухани нәр алған қазына 

кӛздерімен танысады. Ал 2-модульде Абайдың  дүниетанымы туралы зерттелген ғылыми еңбектерге назар 

аударылып, Абай мұрасының Шығысқа қатысы, ақындық кітапханасы мәселесі қарастырылады.  

Қазақ әдебиетіндегі дәстүр және жаңашылық мәселесі: Дәстүр  кӛркемӛнердің тақырып ауқымы, 

үйреншікті сарын, ӛмірге қатынасы, бейнелер аумағы, идеялық бағыты, қалыптасқан кӛркемдік құралдарды 

ӛз бойына жинақтайды. Кӛркемӛнердің жеке түрлерінде дәстүр бойынша суреттеу амалы мен тәсілдері, 

композициялық құрылымы, шығарманың тұтастық принциптері саналады. Ӛнердегі жаңашылдық  дегеніміз 

тың тақырыпты бұрын қолданылмаған әдіспен кӛркем тіл  арқылы суреттеу, соны мәселеге батыл шешім 

табу, шығармалар жазу.  

Фольклор теориясы мен тарихы: Магистрлерге арналып  оқылатын «Фольклор теориясы мен тарихы» 

атты пән бүгінгі күні фольклористика ілімінің даму ерекшеліктері мен кӛкейкесті мәселелерін таныстырады, 

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

анықтайды, жалпы қазақ ауыз  әдебиеті жай-күйіне баға береді, сол арқылы ұлттық кӛркем ойдың даму 

деңгейі мен бағыттарынан мағлұмат береді. Ғылыми зерттеуге машықтандырады. 

Оқу нәтижесі Білімі: Абайтану – қазақ әдебиеттану ғылымының, әдебиет тарихының үлкен  саласы. Жүз жылдан артық 

тарихы бар Абайтану бүгінде дамыған іргелі ғылым саласының біріне айналды. Бакалавриатта оқыған 

Абайтану пәнінін ары қарай магистратурада тереңдетіп зерттеу мақсатында оқытатын бұл пән қазіргі қазақ 

әдебиеті Абай шығармашылығы негізінде қалыптасқанын, қазақ классикалық әдебиетінің басында Абай 

мұрасы тұрғанын ғылыми негізде саралап оқытуды кӛздейді;   

Білігі: Ұлы Абайдың эстетикалық дүниетанымының, кӛзқарасының, эстетикалық қабылдауы мен 

талғамының қалыптасуына әсерін тигізген Ислам әлемімен сабақтастығын жан-жақты қарастырады, 

олардың құндылықтарын кӛркемдік сипаттары мен ӛзіндік ерекшеліктерін анықтайды; - Абайдың  

дүниетанымы туралы зерттелген ғылыми еңбектерге назар аударып, Абай мұрасының Шығысқа қатысы, 

ақындық кітапханасы мәселесін қарастырып, эстетикалық дүниетанымына зерттеулер жүргізе алады; 



Құзыреттілігі: Абайдың ӛмірі мен шығармаларының зерттелу кезеңдерін кӛрсетіп, абайтану ғылымының 

қалыптасу жаму тарихын анықтайды. ЖОО-да ғылыми жұмыстарды жүргізу мен филологиялық пәндерді 

оқытудың дәстүрлі, инновациялық әдістемесін біледі. 

Білімі: Қазақ  әдебиетіндегі фольклордың, кӛне түркі әдебиетінің, жыраулық поэзияның, шығыс әдебиетінің 

әсер-ықпалын, Абайдың ақындық мектебін, М.Әуезов сынды алыптардың кейінгі қаламгерлерге ықпалын 

дәстүр мен жаңашылдық мәселесінің ауқымында қарастыру арқылы таныту; 

Білігі: Дәстүр  кӛркемӛнердің тақырып ауқымы, үйреншікті сарын, ӛмірге қатынасы, бейнелер аумағы, 

идеялық бағыты, қалыптасқан кӛркемдік құралдарды ӛз бойына жинақтайды. Ӛнердегі жаңашылдық  

мәселесін соны әдіспен кӛркем тіл  арқылы суреттеу, соны мәселеге батыл шешім табу, шығармалар жазу;  

Құзыреттілігі: Әдеби жанрлар теориясын, дәстүр мен үдеріс сипатын, жаңа әдеби даму заңдылықтарын, 

әлем драматургиясы мен персоносфера туралы жаңа тұжырымдарды, модернизм, постмодеризмнің әлем 

және қазақ әдебиетіндегі белгілерін саралау. 

Білімі: Фольклордың сӛз ӛнері бастауы ретіндегі ӛзіндік табиғаты,  қалыптасу тарихы, ұлттық, тарихилық, 

халықтық сипаттары, фольклорлық жанрлар теориясы  мен поэтикасы жайында мағлұмат беру; 

Білігі: Ауыз әдебиеті мұраларының кӛп қырлы табиғаты мен туу, таралу, сақталу ерекшеліктері, 

жанрлардың классификациясы, жанрлық түрлердің бӛліну жолдары жайлы ұғым қалыптастырып,  әлем 

халықтары фольклорының қалыптасу кезеңдерімен таныстырады. Фольклордың зерттелу тарихынан мәлімет 

береді,  білім алушыны фольклорды зерттеп үйренуге қажетті біліммен қаруландырады; 

Құзыреттілігі: Фольклордың тілдік табиғатын талдау, шешендік ӛнердің лингвистикалық тұрғыда тану, қазіргі 

шешендік ӛнердің тілдік сипатын, сӛйлеу мәдениетін меңгеру. 

Қорытынды бақылау үлгісі емтихан  

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

баға алу 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиеттер 1. Картаева А.М., Актасова Р.О. Тәуелсіздік кезеңіндегі абайтану: монография - Ӛскемен: Қазақстан 

Американдық Еркін Университеті, 2016. - 96 б.  

2. Абайтану. Таңдамалы еңбектер Т. X. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 269 б. 

3. Абайтану. Таңдамалы еңбектер Т. ІX. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 291 б. 

4. Ердембеков Б.А. Абайтану: оқу құралы. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2015. - 580 

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

9. Камалқызы Ж. Қазақ әдебиетінің теориялық және әдістемелік мәселелері (эпикалық шығармалар): Оқу 

құралы.- Алматы: Бастау, 2017.- 331 б. 

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

360 б.  

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

аударма бюросы», 2018.- 216 б.   

12. Қазақтың 100 поэмасы / құраст. Ж.Аймұхамбет., А.Әлімұлы. Ғылыми түсініктерін жазған 

Ж.Аймұхамбет. – Алматы: Жазушы, 2013. – 376 б. 

13. Тоқсамбаева А. Қазіргі қазақ әдебиеті (1960-2000 жж.). Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2013. – 160 б. 

14. Қазіргі әдебиеттану мен фольклористиканың ӛзекті мәселелері. - Алматы, 2004 

Жаңарту күні 15.05.2018 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 
 

Модуль атауы мен шифрі 6М011700 

PSPMi Мифология мен қазіргі поэзияның поэтикасы 

Модульге жауапты Сейпутанова А.Қ., Келгембаева Б.Б. 

Модуль типі БМТМ 

Модуль деңгейі магистратура 

Аптадағы сағат саны 3 

Кредиттер саны 3 

Оқу үлгісі күндізгі 

Семестр 3 

Білім алушылар саны 5 

Модуль пререквизиті Қазіргі поэзиядағы стиль және бейнелілік: әдебиеттанудың ӛзекті мәселелері, ғылыми зерттеуді 

ұйымдастыру мен жоспарлау, әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері; 

Мифопоэтика: Пәнді игеру үшін магистранттардың қазақ, орыс және шетел әдебиеті тарихынан, әдебиет 

теориясы, әдебиет сынынан сондай-ақ философия негіздерінен терең білімі болуы қажет. Ғылыми – зертеу 

жұмысында тарихи, салыстырмалы зерттеу принциптерін қолдана алып, ғылыми-зерттеу әдістемесімен, 

әдіснамасымен жақсы таныс болу керек. 

Модуль мазмұны Қазіргі поэзиядағы стиль және бейнелілік: Филология факультетінің магистратура сатысында оқытылатын бұл 

курстың мазмұны бұрын бакалавр сатысында оқылған әдебиеттану пәндерін қайталау емес, соларды негізге ала 

отырып әдебиеттің тарихы мен теориясының, әдеби сынның жекелеген салаларына тереңдей еніп, қайшлығы мол 



әртүрлі тұжырымдарды салыстыра қарастыру болып табылады. Бұрын үстірт қана айтылып кеткен әдебиеттанудың 

кейбір мәселелеріне енді бүгінгі ғылыми кӛзқарастар мен пайымдаулар тұрғысынан нақтылай баға беріп, түбегейлі 

талдап, зерделеудің маңызы ерекше. Пәнді оқыту барысында магистрант әдебиет тарихы мен әдебиет 

теориясынан алған білімдерін одан ары тереңдетіп, бүгінгі әдеби процессті, әдебиеттанудағы жаңа ғылыми 

пайымдауларды меңгеріп, оған ӛздігінше ғылыми сараптама жасауға дағдыланады. Бүл бағытта әдебиеттануға 

қатысты отандық және әлемдік ғалымдардың әдеби-эстетикалық зерттеулерін оқып, олардан үйренеді. 

Мифопоэтика: Пәннің зертеу нысаны, мақсат–міндеттері, оқу үрдісіндегі ӛзіндік орны. Миф, мифология 

ұғымдары. Мифтің танымдық қызметі. Түрлі ғылым салаларындағы мифке берілген анықтамалар. Миф – 

(грекше mifos) – халық творчествасының ертеден қалыптасқан жанрларының бірі екендігі. Миф алғашқы 

қауым адамының дүние туралы, әлемге әмір еткен сыртқы күштер, яғни құдайлар мен рухтардың образдары 

туралы және табиғаттан тыс құбылыстар мен оқиғалар жӛніндегі түсінігі, сонымен қатар, осылар жайындағы 

қалыптасқан мифтер, яғни кӛркем туындылар саналатыны. Мифология және мифтік шығармашылық туралы 

Дж.Тойнби, Я.Кассриер, К.Леви-Стросс, К.Г.Юнг, Э.Тэйлор, И.Г.Гердер, В.Я Пропп, С.А.Токарев, 

А.Ф.Лосев т.б. ғалымдардың зерттеулері. «Миф» ұғымын ең алғашқы афиналық философ Платонның 

енгізгендігі. А.Ф.Лосев, И.М.Дьяконов, М.И.Стеблин-Каменский пікірлері. 

Оқу нәтижесі Білімі: Стиль мәселесі әдебиеттану ғылымының маңызды нысандарының бірі. Соңғы жылдары ұлттық 

әдебиеттануымызда жекелеген қаламгерлер шығармашылығын зерттеу кӛптеп қолға алына бастады. Әрбір 

қаламгерді шығармашыл тұлға ретінде даралай зерттеу әдеби процесті бағамдауға, қазіргі ұлттық поэзия мен 

әлемдік поэзияның ӛзара байланысын, үндестігін айқындауға, сол арқылы кӛркемдік сапасын межелеуге 

септігін тигізері анық. Бұл пән аталмыш мәселелерді ғылыми тұрғыдан зерделеп, қазіргі қазақ 

поэзиясындағы стильдік ізденістер мен жетістіктерді  талдап кӛрсету; 

Білігі: «Қазіргі поэзиядағы стиль және бейнелілік» пәнін оқып игерудегі студенттердің білімділік және 

дағдылар жиынтығы: Поэтика, ӛлең теориясы,  әдеби стиль жайында теориялық түсінік қалыптастырады. 

Поэзиядағы стиль мен бейнеліліктің ара - жігін ажырата білуге дағдыланады. Стиль, оның ішінде кӛркем 

әдебиет стилі туралы тұжырымдарды жүйелей алу дағдысы қалыптасады;  

Құзыреттілігі: Қазіргі қазақ поэзиясындағы стиль мәселесін кӛркемдік әдіс,  ақындық шеберлік 

тұрғысынан анықтай алады. Стильдің поэзиялық туындыларда кӛркемдік-бейнелеуіш құралдарды қолдану 

тәсілінен де кӛрінетінін дәлелдей алады. 

Білімі: Магистрант ұлттық сӛз ӛнерін бастауларын танып, сӛз ӛнерінің бейнелілік жүйесінің қалыптасу 

жолдары мен негіздері жайлы білім жинақтайды. Миф, мифология туралы терең түсінік қалыптастыру; 

Білігі: Мифопоэтиканың басты ұғымдарымен, түрлі ғылым салаларындағы мифке берілген анықтамалармен 

танысып, ӛзіндік заңдылықтарын меңгереді; - Мифтің танымдық қызметі  туралы, миф алғашқы қауым 

адамының дүние туралы, әлемге әмір еткен сыртқы күштер, яғни құдайлар мен рухтардың образдары туралы 

және табиғаттан тыс құбылыстар мен оқиғалар жӛніндегі түсінік қалыптастырады, сонымен қатар, осылар 

жайындағы қалыптасқан мифтер, яғни кӛркем туындылар саналатын туралы білім дағдыларын 



қалыптастырады; 

Құзыреттілігі: Әлем мифологиясы мәселесін танып, мифологиялық ойлау теориясының қағидаттарын 

меңгеру. Мифологиялық сюжеттер ұқсастығын талдау. Мифтік таным және архетиптер, мифологиялық 

қаһармандар типологиясы туралы білімді меңгеру. 

Қорытынды бақылау үлгісі емтихан 

Кредиттер алу шарты Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау. 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр  

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

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

3. Жанр сипаты. - Алматы, 2015 

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

360 б.  

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

бюросы», 2018.- 216 б.   

6. Жанузакова К.Т. Мифопоэтика мен проза жанры. – Алматы, 2016 

7. Аймұхамбет Ж. Мифтің поэтикадағы қызметі. - Алматы, 2010 

8. Жарылғапов Ж. Қазақ прозасы: ағымдар мен әдістер. - Қарағанды, 2009 

9. Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті: лекциялар курсы. – Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 284 б. 

10. Мифы народов мира. Энциклопедия, 1997 
Жаңарту күні 15.05.2018 
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Модуль атауы мен шифрі 6М011700 

ONI Ғылыми зерттеу негіздері 

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

Модуль типі БШТМ 

Модуль деңгейі магистратура 

Аптадағы сағат саны 3 

Кредиттер саны 3 

Оқу үлгісі күндізгі 

Семестр 1,2 

Білім алушылар саны 5 

Модуль пререквизиті Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау: Бұл курсты қабылдамас бұрын магистранттың қазақ тіл 



білімі салалары фонетика, лексика, сӛзжасам, морфология, синтаксис туралы мағлұматтары болып, 

шығармашылық бағытта ой-толғау, ӛзіндік пікір, ғылыми мақала, аннотация, түйіндеме, сараптама жаза 

білу, қажетті ғылыми еңбектермен жұмыс істей алу дағдысы болу тиіс, сол сияқты сұрақ-сауал (тест) 

әдістерін білуі шарт; 

Тіл білімінің өзекті мәселелері: Бұл курсты меңгермес бұрын  магистранттың тіл білімі туралы яғни тіл 

білімінің салалары фонетика, лексика, морфология, синтаксис   терминдер туралы мағлұматтары болып, 

конспект, реферат, пікір жаза білу, әдебиеттермен жұмыс істей алу дағдысы болуы керек, сондай-ақ, тест 

әдістерін білуі шарт.  

Модуль мазмұны Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау: Қазіргі жағдайда (нарықтық  экономика; білім 

саласындағы реформа; әлемдегі ғаламдану іс-әрекеті, т.т.). Қазақстан мемлекетіндегі жоғары мектеп заман 

талабына сай кӛпсалалы және кӛпсатылы болып табылады. Оның ішіндегі магистратурада университет білім 

деңгейін енді бір сатыға кӛтере отырып, сұранысы бар қажетті мамандарды ғылыми мекемелерге, жоғары 

оқу орындарына және тағы басқа кәсіби білім ошақтарына даярлап беру міндетті.  

Тіл білімінің өзекті мәселелері: Тіл білімінің негізгі ұғымдары мен терминдерін қарастырып, оның басты-

басты теориялық мәселелерін жаңа бағыттарды баяндап беру. Сондай-ақ, тіл білімі ғылымдарының бүгінгі 

даму бағытын, ондағы түрлі жаңа салалар мен ағымдардың пайда болу құбылысын және оның тіл мен 

әдебиетке тигізетін әсерін айқындау.1-модульде   тіл туралы іргелі түсініктердің ӛзгеруі және тіл 

қызметтерін, тіл біліміндегі соңғы бағыттарды, қазіргі қазақ тілінің жайы мен күйін, проблемаларын 

теориялық жақтан қарастырылады. 2-модульде  тіл білімінің жаңа аспектілері, саясат, дін мәселелері, 

салыстырмалы-тарихи типологиялық тұрғыдағы мәселелер қамтылған. 

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

мәнді білімді меңгеруін, білім алушылардыі ӛз қабілетін жетілдіру және кемелдену арқылы келешек 

ӛмірінде ӛз 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: Аталмыш пәнді меңгеру барысында білім алушы ғылымды зерттеу жолдарының негізгі сипатын, 

басты қағидаларын, зерттеуді жүргізу барысында қолданылатын амал-тәсілдерді қолданады; магистранттар 

ғылыми-теориялық білімі мен тәжірибелік дағдысын тереңдетіп ізденімпаздық пен іскерлік қасиетін 

қалыптастырады; 

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

мәдени, зияткерлік, коммуникативтік құзіреттіліктер қалыптасады. 

Білімі: Тіл білімінің ғылымдар жүйесінде алатын орны; салалары; басқа ғылымдамен байланысы; тіл 

білімінің негізгі тұжырымдары мен топшылауларын, соңғы зерттеулердің нәтижелерін,   тіл біліміндегі 

бағыттар және   тілдің методологиясын баяндап беру;    



Білігі: Тіл білімі ғылымдарының бүгінгі даму бағытын, ондағы түрлі жаңа салалар мен ағымдардың пайда 

болу құбылысын және оның тіл мен әдебиетке тигізетін әсерін айқындайды. Мамандарды даярлаудың 

талаптарына сәйкес, тыңдаушы пәнді оқуда мынандай дағдыларды қалыптастыруы керек: тіл  теориясын 

меңгеру;  тіл   терминдерін білу; тіл   философиясын білу; 

Құзыреттілігі: Жаңа парадигмалар мен тіл білімі дамуының қазіргі үдерісі саласындағы білімді меңгеру, 

зерттеу пәніне қатысты түрлі кӛзқарастарды талдау, жинақтау және салыстыру дағдыларын қалыптастыру; 

сипаттау техникасы мен ӛзге факторларға қатысты  зерттеу аспектісіне байланысты формалдық (құрылымдық, 

когнитивтік, математикалық, компьютерлік және басқа) лингвистика салаларында құзыретті болу.   

Қорытынды бақылау үлгісі емтихан 

Кредиттер алу шарты Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау. 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр  

Әдебиеттер 1. Слово о науке: Афоризмы. Изречения. Лит.цитаты. 3-е изд. испр. и доп. –Москва, 2016 

2. Асқаров Е.С., Балапанов Е.Қ., Қойшыбаев Б.А. Ғылыми зерттеулердің негіздері. (Оқу-әдістемелік құрал). 

– Алматы, 2015 

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

думка, 2015. - 362 с., рис. 

4. Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую, диплом. – СПБ, 2014 

5. Қасқабаева Б. Ғылыми жұмыстарды жазуға жадынама. – Алматы, 2008 

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

Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 б. 

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

320 б. 

8. Кайырбаева Ж.К. Тіл біліміне кіріспе. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, «Берел» баспасы, 2017 

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

10. Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

Жаңарту күні 15.05.2018 

 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҚ 
 

Модуль атауы мен шифрі 6М011700 

NI Ғылыми зерттеу  

Модульге жауапты ПОҚ құрамы 

Модуль типі ҚМ 

Модуль деңгейі магистратура 

Аптадағы сағат саны 7 



Кредиттер саны 7 

Оқу үлгісі күндізгі  

Семестр 1-3 

Білім алушылар саны 5 

Модуль пререквизиті Магистранттың 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 кӛрсетуге үйрету; 

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

жазуға магистрантты даярлау; 

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

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

Модуль мазмұны 1. Магистрант зерттеу, педагогикалық іс – тәжірибелерден ӛтетін мекемемен, кафедрамен және ПОҚ-мен, 

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

2. Магистрант зерттеу іс – тәжірибесін ӛту кезінде алдын-ала жоспар құруы қажет; 

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

диссертацияны жазуға дайындалу. 

Оқу нәтижесі Білімі: Магистрант зерттеу іс – тәжірибесін ӛту кезінде алдын-ала жоспар құруы қажет, нәтижесінде 

магистрлік диссертация қоғалады; 

Білігі: Магистрант педагогикалық іс – тәжірибеден ӛтетін кафедрамен және ПОҚ-мен, топ жетекшілерінің 

жұмысымен, ӛткізілетін 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 магистрлік диссертацияны қорғау 

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

баға алу 

Модульдің ұзақтығы 3 семестр  

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

2. Сейпутанова А.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Оқулық. - Ӛскемен, 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 15.05.2018 

 

 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

 

 6М011700-КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

Наименование модуля и 

шифр  
6М011700 

ON Общенаучный 

Ответственный за модуль Игисинова Н.Б, Федосова С.А., Ауренова М.Д., Дюсенбаева А.Т. 

Тип модуля ОБОМ 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 2 

Форма обучения очное 

Семестр 1 

Количество обучающихся 5 

Пререквизиты модуля Для освоения дисциплины «История и философия науки» магистрант должен овладеть знаниями, 

историей культуры и искусства в целом и требованиями, необходимыми для освоения дисциплины;  

Овладение знаниями, историей культуры и искусства, общей историей и требованиями, необходимыми для 

освоения дисциплины иностранный язык (профессиональный);  

1 сем - Иностранный язык (бакалавриат); 2 сем-иностранный язык Уровень А1;  

Для освоения дисциплины «Педагогики» магистрант должен знать основы философии, историю, 

психологию, культурологию. Кроме того, необходимо овладеть приемами анализа, дифференциации, 

сравнения, суждения и формулировки;  

Психология. Предмет физиологии, где необходимо ознакомиться с структурой головного мозга и 

функцией центральной нервной системы. Должен уметь составлять конспект, реферат, дать аннотацию и 

работать с литературой, знать методы тестирования. 

Содержание модуля История и философия науки: Происхождение и становление философии, существование как 

общественное сознание, место в обществе, взаимосвязь с наукой, искусством и культурой, развитие 

философских идей, их превращение в духовную пищу человечества, задачи философии. История 

философии, актуальные проблемы казахской философии. Теоретические и методические основы познания 

мира. Онтология, гносеология и диалектика. Философия общества. Философские проблемы экономической 



сферы общества. Социальная структура, политическая организация общества. Духовная жизнь общества, 

актуальные проблемы общественного сознания. Культура и цивилизация. Проблема человека в философии. 

Современные глобальные проблемы и предположения.  

Иностранный язык (профессиональный): A1 чтение прагматических текстов, регулирующих 

повседневную жизнь людей в стране изучаемого языка, готовность и способность дать слушателю 

информацию; представление; оценка дает характеристику с помощью мнений; проявление интереса; 

саморегулирование в случае предупреждения; подготовка описать события в форме ряда последовательных 

утверждений в рамках основных тем;содержание книги. 

А2 простые тексты, связанные с А2; подготовка к написанию кратких докладов, содержащих конкретную 

информацию повседневного характера и объяснения необходимых действий; умение понимать простую 

информацию, касающуюся профессиональной жизни, информацию, передаваемую по радио и телеканалам 

(интервью, краткие лекции, репортажи). 

Педагогика: Предмет и методологические основы педагогики. Понятие предмета педагогики. Основные 

категории педагогики-воспитание, образование, обучение. Изучает закономерности развития личности 

человека в целом, так как они входят в состав гуманитарных дисциплин. Формирование знаний об этапах, 

принципах и особенностях развития личности ребенка позволяет студентам определять свою траекторию 

развития. В процессе изучения предмета педагогики студенты формируют знания, умения и навыки о 

закономерностях развития личности ребенка, планировании, управлении и организации единого 

педагогического процесса в школе. Она позволит в будущем реализовать свои специальности.  

Психология: Методологические аспекты психологии. Актуальность психологических исследований. 

Психология как часть научных исследований. Объект и предмет психологии, категориальный аппарат 

психологии. Основные задачи и методы исследования психологической науки. Новые задачи и методы 

исследования психологической науки. Психология краткая классификация источников информации. 

Контент-анализ как наиболее эффективный способ систематизации психологической информации. 

Контент-анализ основных категорий психологии. Рассматриваются исторические аспекты развития 

психологических идей. 

Результаты обучения Знание: Философские и методические науки как сфера философского образования, наука в цивилизации и 

культуре, возникновение науки, основные этапы исторического развития науки, знать о структуре научного 

знания;  

Умение: знает об особенностях научной революции (революции), научно-рационализации, современного 

этапа развития науки,  историю формирования наук о человеке, истории, культуре и обществе, актуальные 

философские проблемы конкретных наук; - формирует навыки использования философских мыслей в 

своей практике, работе, при разработке научных концепций;  

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: Развитие и углубление знаний, полученных в бакалавриате, знаний для повседневной речевой 

речи, для частого использования иностранного языка как в повседневной, так и в профессиональной 

коммуникации; 

Умение:-Грамматика: овладение грамматическими явлениями в научном стиле, включая устную и 

письменную формы; безличные формы глаголов (инфинитиф, герундий, местоимение) и их ряды, 

сложносочинные и смежные сложносочинные предложения, условные предложения, преемственность 

времен. Владение устным языком-диалогом и монологом в многообразной ситуации в зависимости от 

профессионального уровня, повседневного применения и общественно - политического характера; 

- Написание: реферат, аннотация, тезисы, доклады, совершенствование навыков написания резюме на 

иностранном языке. Прослушивание: может принимать тексты бытового, информационного и 

профессионального содержания. Перевод: умеет работать с пояснительными и двуязычными 

терминологическими словарями, а также справочной литературой по специальности, развивает навыки 

письменного и устного перевода с иностранного языка на родной язык и с родного языка на иностранный 

язык; 

Компетенции: уметь работать с научной информацией, обладать академическими письменными 

способностями (рефераты, резюме, написание научных статей и проектов) и составлять презентации по 

теме поиска. 

Знание: должен знать общие основы педагогики, основные понятия педагогики, методику педагогической 

науки, образование как предмет педагогической науки, пути развития педагогической науки в Казахстане; 

Умение: изучает основные этапы становления системы высшего образования в Казахстане, интеграцию 

Болонского процесса и мирового образовательного пространства Казахстана, роль университетского 

образования в развитии общества, вопросы подготовки научно-педагогических кадров в Высшей школе; - 

владеет информацией о личности и педагогической деятельности преподавателя в Высшей школе, 

сущности и структуре педагогической деятельности, личности и профессиональных возможностях и 

основных направлениях преподавателя Высшей школы, новой парадигме образования, о высшем 

образовании в Республике Казахстан; 

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: изучать проблем содержания психологического образования в вузе, психологии образовательной 

среды, психологической службы в вузе: цели, задачи, виды организации, практики работы; 

Умение: умеет составлять психологические средства и методы повышения качества и эффективности 

обучения в соответствии с современными требованиями, профессиограмму и психограмму преподавателя 

вуза, индивидуальный и групповой психологический портрет современного студента; - формировать 



навыки анализа проблем психологического состояния и психологической адаптации субъектов 

образовательного процесса, психологии педагогического воздействия, экопсихологии образовательного 

пространства, психологических особенностей становления и развития научно-педагогического коллектива;  

Компетенции: принимать решения в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принимаемые 

решения. Стремление к использованию творческих возможностей, самореализации, саморазвитию. 

Овладение способностью к развитию индукции и дедукции, абстрактному мышлению. 

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. Grammar Express. Marjorie Fuchs and Margaret Bonner (Beginners - Low Intermadiate). - Longman, 2016 

2. Clive Oxenden, New English File, pre-intermediate, Oxford, 2010 

3. Murphy R. English Grammar in Use, Intermediate, Oxford, 2010 

4. Jack C. Richards. New Interchange. Cambridge Univercity Press, 2010 

5. Looking at Britain / K / Cram Andersen & Paul Bay. Page 166 

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

360 б.  

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

аударма бюросы», 2018.- 216 б.   

8. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф., Джаамбаева Б.А. Ғылым тарихы және философиясы. Оқу құралы. –

 Алматы: Эверо, 2017. - 470 бет. 

9.Кішібеков Д.Т. Ғылым тарихы және философиясы. Оқу құралы. – 2-бас. толықт. –

 Алматы: ҚазҰТУ, 2014. –  282 б.  

10. Нысанбаев Ә. Ғылым тарихы және философиясы. Оқулық. - Алматы: Эверо, 2013. - 164 б.  

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

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

13. Баймолдаев Т.М. Білім беру жүйесін басқарудың әдіснамалық негізі: Білім беру ұйымдарының 

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

14. Аронсон Э. Кӛпке ұмтылған жалғыз: Әлеуметтік психологияға кіріспе. Тәжин М.М.- 11-басылым.- 

Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 2018.- 408 б. 

15. Шульц Д.П., Шульц С.Э. Қазіргі психология тарихы.  Тәжин М.М. - 11-басылым.- Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы», 2018.- 448 б. 

16. Майерс Д.Г., Ж.М. Туенж Әлеуметтік психология. Жауапты шығарушы А.Б.Айтпаева, Б.Орынбетова. 

12-басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 2018.- 648 б.   



17. Жақыпов С.М., Бердібаева С.Қ. Психология: Адамзат ақыл-ойының қазынасы. Алматы: Таймас, 2015  

18. Бапаева М.К. Даму психологиясы. Оқулық. – Алматы, 2014. – 440 б. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК  
 

Наименование модуля и 

шифр 
6М011700 
RBYa(L)  Развитие и будщее языкознании (литературоведении) 

Ответственный за модуль Еңсебаева К.К., Картаева А.М., Бияров Б.Н. 

Тип модуля ОБОМ 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю 2,3 

Количество кредитов 2,3 

Форма обучения очное 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся 5 

Пререквизиты модуля Теоретические основы периодизации истории языка: должны знать актуальные области грамматики, 

виды слов и словообразований в морфологии, способы и приемы их составления, проблемы, 

рассматриваемые в области синтаксис и стилистики; 

Основы теории периоды эпохи истории литературы: Теория литературы, введение в 

литературоведение, литературная критика; 

Для освоения дисциплины «Новые направления языкознания (литературоведения)» сформулированные 

навыки и области, которые магистрант должен знать в бакалавриате:  

- Иметь полное теоретическое образование во всех областях языкознания, литературоведения; 

 - Более глубокие знания в области межкультурной коммуникации, когнитивной лингвистики, 

этнолингвистика в лексикологии современного казахского языка;  

- Иметь умение работать с литературой,  уметь написать конспект, реферат, рецензию,  а также знать 

методы тестирования.   
Содержание модуля Теоретических основы периодизации истории языка: Определяются теоретические основы истории 

языка, лингвистической истории,  богатыми семантическими глаголами, грамматическими категориями, 

широтой использования стилей, совместимостью лексики и грамматики. 

Основы теории периоды эпохи истории литературы: В процессе изучения дисциплины «Основы теории 

периоды эпохи истории литературы» особое место в процессе развития литературы, которая является 

актуальной проблемой современного литературоведения - анализирует систему научных оценок в 

литературоведческой науке о периодизации истории литературы. Для выполнения этой цели 



предусматривается задача систематизировать особенности применения логики истории литературы и 

теории литературы в двух главных разделах литературоведческой науки. Для выполнения этой сложной 

научной цели и задачи магистрантам предлагается анализ историко-культурных закономерностей 

обогащения о мировом и национальном литературном процессе. Дается обширная информация о 

теоретико-методологических особенностях, методах и методах фундаментальных исследований, связанных 

с эпохой истории литературы, их влиянии на развитие литературоведческой науки. 

Новые направления языкознания (литературоведения): Изучение новых направлений языкознания 

(литературоведения) для магистров на сегодняшний день представляет собой актуальные проблемы и 

особенности развития языкознания и литературоведения, анализирует теоретические исследования, 

подлежащие решению на научной основе, определяет новые принципы и выводы, оценивает состояние 

казахского языка и казахской литературы в целом, а также дает информацию об уровне и направлениях 

развития национальной художественной мысли. Приобретает навыки к научному исследованию. 

Результаты обучения Знание: Роль языкознания в системе наук; области; связь с другой наукой; докладывать основные выводы 

и предположения языкознания, результаты последних исследований, направления в языкознании и 

методологию языка;  

Умение: В настоящее время языкознание определяет современное направление развития науки, явления 

возникновения в ней новых отраслей и течений и ее влияние на язык и литературу. В соответствии с 

требованиями подготовки специалистов, слушатель должен овладеть следующими навыками: владеть 

теорией языка; знать языковые термины; знать философию языка; 

Компетенции: достижение научных результатов путем усвоения истории лингвистики, теории 

грамматических аспектов.  

Знание: знакомление с произведениями поэтов и писателей, пришедших в казахскую литературу, 

проанализировать, формировать знания и профессиональные навыки, с идеей новизны,  традиций и 

новаторства, привнесенных каждым поэтом и писателем в казахскую литературу; 

Умение: знакомится с актуальными проблемами периодизации истории литературы. Получает полной 

информации об исследованиях казахской литературы. Должен знать историю периодизации литературы; 

систему научных оценок в литературоведческой науке; преемственность истории и литературы; развитие 

казахской литературы с древнейших времен; 

Компетенции: достижение научных результатов, овладевая теоретическими аспектами 

литературоведения, теорией изложения, теорией фольклорных функций и жанров на научной основе.  

Знание: На сегодняшний день изучает актуальные проблемы и особенности развития языкознания и 

литературоведения, анализирует теоретические исследования, подлежащие решению на научной основе, 

определяет новые принципы и выводы, оценивает состояние казахского языка и казахской литературы в 

целом, что дает представление об уровне и направлениях развития национальной художественной мысли. 

Научит научному исследованию; 



Умение: Понимаеть приоритетов современного информационного общества, основанного на знаниях; 

знает теоретико-методологические принципы современной казахской филологии; систему метаязыка и 

метасловарей; традиционные, новые, приоритетные направления филологии; научные школы филологии; 

проанализирует выдающиеся достижения современных казахских, русских, мировых филологических 

исследований; спорные вопросы;  научные приоритеты казахской филологии в начале XXI века  второй 

половине XX века; 

Компетенции: Обобщение теоретических знаний, научных анализов и выводов по новым направлениям 

данной отрасли с профессиональным изучением актуальных проблем языкознания и литературоведения.  

Форма итогового контроля экзамен  

Условия для получения 

кредитов 

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

итоговому контролю  

Продолжительность 

модуля 

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

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

– 360 б. 

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

2018. - 360 б. 

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

8. Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімінің мәселелері. -Алматы: Абзал-ай, 2014 

9. Мұсабаев Ғ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

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

Дата обновления 15.05.2018 

 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 
 

Наименование модуля и 

шифр 
6М011700 
TPTiAPNG Теоретические проблемы терминообразования и актуальные проблемы нормативной 

грамматики 

Ответственный за модуль Еңсебаева К.К. 



Тип модуля МВОС 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 

Форма обучения очное  

Семестр 3 

Количество обучающихся 5 

Пререквизиты модуля Перед освоением курса Теоретической проблемы терминообразования магистрант должен обладать 

знаниями по языковедению и его отраслям, общему языкознанию, исторической грамматике; 

Перед освоением курса Философско-методические проблемы языкознания магистрант должен обладать 

знаниями языкознания и его областей, общего языкознания, философии, исторической грамматики. 
Содержание модуля Теоретические проблемы терминообразования: Знания, полученные в данной дисциплине, используются 

при изучении дисциплин, связанных с фонетикой, лексикой, словообразованием, морфологией, синтаксис, 

психолингвистикой, когнитивной лингвистикой и общеязычными знаниями.   

Философско-методические проблемы языкознания: Знания, полученные в данной дисциплине, 

используются при изучении дисциплин, связанных с фонетикой, лексикой, словообразованием, 

морфологией, синтаксис, психолингвистикой, когнитивной лингвистикой и общеязычными знаниями. 

Задачи изучения дисциплины в соответствии с требованиями подготовки специалистов, слушатель должен 

сформировать следующие навыки изучения дисциплины:  
- освоение теории и методики языка: 

- знание языковых терминов; 

 - знание философии языка. 

Результаты обучения Знание: Формирование знаний, рассматривая такие проблемы, как термины в казахском языке, 

образование, структура и состав, смыслово - семантический характер; 

Умение: Знает историю терминологии, исследования, связанные с современными терминами; владеть 

навыками о сложных, актуальных проблемах терминологии, трудностях в ней; 

Компетенции: Анализ языковой природы терминов в казахском языке с точки зрения семасиологической, 

ономастической и когнитивной лингвистики. Умение рассматривать природу терминов с точки зрения 

«языкового образа мира». Определение лексико-семантических особенностей терминов на основе 

мотивации, ономастического анализа и определение основных групп терминов, исходя из научных 

соображений о теоретических вопросах явления мотивации, раскрывающих связь между понятием и 

знаком.  

Знание: Формирование знаний об основных предположения и концепциях философско-методических 

проблем языкознания, результатах последних исследований, направлениях в языкознании и методологии 



языка; 

Умение: Владеет традиционными, инновационными, инфокоммуникационными методиками преподавания 

филологических дисциплин и проведения научных работ; владеет теорией и методикой языка; умеет 

анализировать философию языка; 

Компетенции: систематизировать и анализировать методы исследования, методологию, принципы 

языкознания. Изучение понятий метода, подхода, методологии как дисциплины. 

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. 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 

жыл – 320 б. 

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

360 б. 

4. Құрманбайұлы Ш. Қазақ терминологиясы. - Алматы: Сардар, 2014 

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

6. Терминологиялық анықтамалық. Бас редактор Қасымбеков М.Б. - Астана: Деловой Мир, 2013 

7. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф., Джаамбаева Б.А. Ғылым тарихы және философиясы. (Оқу құралы). –

 Алматы: Эверо, 2017. - 470 бет. 

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

Дата обновления  15.05.2018 

 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 
 

Наименование модуля и 

шифр  
6М020500 

KPRYaOn Культурно-позновательная роль языка ономастика 

Ответственный за модуль Алимхан А.А., Айтмукашова А.А. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю 2, 3 

Количество кредитов 2, 3  

Форма обучения очное 



Семестр 3  

Количество обучающихся 5 

Пререквизиты модуля Деловой казахский язык: Казахский язык, знание уровней А1, А2 и В1, В2; 

Лингвокультурология: философия, история, психология, литературоведение, социология, культурология; 

Актуальные проблемы ономастии: Для изучения курса «Актуальные проблемы ономастики» 

магистранты должны быть ознакомлены с лексикологией, фонетикой, словообразованием, морфологией, 

синтаксисом современного казахского языка, стилистикой. Кроме того, иметь навыки составления 

конспектов, написания рефератов и работы с литературой, знать методы тестирования.  
Содержание модуля  Деловой казахский язык: Основным содержанием курса является лексические и грамматические 

материалы. Темы в основном основаны на преемственности содержания урока с одинаковой целевой 

системой. Каждая лексическая тема способствует развитию языковых навыков на казахском языке, 

развитию словарного запаса, свободному обмену идеями, повышению интеллектуального развития 

магистранта, развитию речевой культуры. Для магистрантов  предоставляется информация обо всех 

функциональных стилях казахского языка и их использование во всех аспектах своей профессии. В конце 

курса магистрант  должен уметь свободно говорить, грамотно писать и уметь применять термины в 

соответствии с содержанием языкового курса. 

Лингвокультурология: В период возрождения национального духа в современном казахском обществе, 

период возрождения традиций и обычаев, закономерностей, которые оценивают и ориентируют духовно-

социальное явление общества, объясняют основы духовного мира человека, являются исследованиями 

антропогенной направленности современного казахского языкознания. В связи с этим особое значение 

имеет изучение предмета лингвокультурологии, рассматривающего язык как символ национального 

сознания, мировоззрения, культуры, истории, этнического духа.       
Актуальные проблемы ономастики: Специальный курс и семинар «Ономастическое пространство 

Восточного Казахстана» проводится по образовательной программе на специальности  5В011700 – 

«Казахский язык и литература». Ономастика перспективная, важная, развивающаяся сфера науки, 

рассматривающая как предмет широкого изучения исторических, исторических географических и 

лингвистических проблем с древнейших времен до настоящего времени. Ономастические данные являются 

ценным материалом для познания глубины истории народов. Данная сфера, связанная с изучением языка, 

истории, географических наук, способствует решению проблем истории культуры и этногенеза.  

Результаты обучения Знание: Расширение лексического минимума общих слов и словосочетаний казахского языка, изучение 

грамматических форм и структур на уровне пользователя. Изучение лексических и терминологических 

минимумов по специальности; 

Умение: может обрабатывать сложные, необработанные прагматические тексты в социальной и 

профессиональной сфере, устные и письменные монологи и диалоги, различные типы речи (говорение, 

аудирование, чтение, письмо); - развивает профессиональный язык обучения: Формы навыков чтения и 



аудирования по специальности, могут быть обобщены в литературе. Котрая составляет различные научные 

и академические тексты по тематике профессиональных и образовательных тем в соответствии с текстами 

и монологами, учебниками и лекциями. Он включает основные структурные и семантические типы речи: 

монолог-описание, монолог-повествование, монолог-дискуссия, диалоги и  интенсивные диалоги. 

Проводит различные виды речевых услуг (повествование, содержание, информация). Могут использовать 

грамматические формы и структуры в функциональном аспекте; - Научно-профессиональный язык 

является активным, обобщенным, широкомасштабным  и разнообразным; 

Компетенции: магистранты получают информацию о всех функциональных стилях казахского языка и 

овладевают ими в своей профессиональной сфере. Слушатель  благодаря содержанию курса, может 

свободно говорить, уметь писать грамотно, может использовать термины, относящиеся к профессии. 

Знание: слушатели высшей  магистерской школы получают знания  в области лингвистики и 

культурологии, а также узнают  о языковой культуре, о влиянии фольклора на язык, его новизну и новые 

перспективы; 

Умение: может анализировать совокупную активность языка, которое сохранило наследие нашего народа, 

передающее из поколения в поколение. Современное казахское общество, которое возрождает 

национальный дух, правильно оценивает и направляет духовно-социальные явления в период возрождения 

традиций, доказывает, что легитимностью основ является изучение современной казахской лингвистики, 

связанной с духовным миром человека; 

Компетенции: развитие современной языковой культуры, включая сравнительный аспект и 

прагмалингвистику.   Рассматривая объекты как целое теоретико-описательное исследование, как систему 

отображаемых на языке культурных ценностей; Применение сравнительного анализа лингвокультурного 

поля разных языков (народов) на основе лингвистической теории общения. Понять философские 

ориентиры, которые были выдвинуты в качестве основной проблемы строгого научного метода анализа 

формы естественных языков. 

Знание: Актуальные проблемы ономастики являются теоретическими предметами по направлении 

«Филология». В ходе курса изучаются области ономастики и исследователи, знания о ономастике в других 

областях науки (история, география, этнография и др.), Концепции науки о ономастике и их особенности; 

Умение: Знание уникальности ономастического пространства Восточно-Казахстанской области, 

формирование целостных знаний о лексико-семантических, грамматических, этнолингвистических 

особенностях имен, в итоге создается ономастический словарь; 

Компетенции: понять общие проблемы теоретико-методологического подхода к общим проблемам 

формирования и функционирования топонимической, антропонической системы языка. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

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

итоговому контролю 



Продолжительность 

модуля 

2 семестра  

Литература 1. Дойчер Гай. Сквозь зеркало языка. - Москва, АКТ. - 2018 

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

Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 б. 

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

320 б. 

4. Галь Нора. Слово живое и мертвое. - Москва, АКТ. - 2017 

5. Жанпейісов Е. Қазақ ескіліктері. – Алматы: Қазақ тілі, 2018. – 352 б. 

6. Манкеева Ж.А. Мәдени лексиканың ұлттық сипаты. – Алматы: Ғылым, 2016. – 272 б. 

7. Копыленко М.М. Основы этнолингвистики. – Алматы: Евразия, 2015. – 176 с. 

8. Мезенко А.М. и др. Белорусское Поозерье: культура - ономастика – социум / Научное издание. - 

Витебск: Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, 2017. - 180 с. 

9. Мәдиева Г.Б., Иманбердиева С.Қ., Мадиева Д.Б. Ономастика: зерттеу мәселелері. Монография. - Алматы: 

Әл-Фараби ат. ҚазҰУ, 2016. - 163 б. 

10. Әлімхан А.Ә. Шығыс Қазақстанның ономастикалық кеңістігі. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ «Берел» баспасы, 2016. - 136 б. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 
 

Наименование модуля и 

шифр  
6М011700 

TiYa Технология обучения и языкознания 

Ответственный за модуль Бияров Б.Н., Сейпутанова А.Қ. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 

Форма обучения очное 

Семестр 2 

Количество обучающихся 5 

Пререквизиты модуля Историко-сравнительная грамматика алтайских языков: Магистрант обязан знать генологические, 

типологические группы следующих  курсов «Введение в языкознание», «Введение в тюркологию», 

«Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков», «Общее языкознание», а также историю 

письма «Білге қаған», «Күлтегін», «Тоныкӛк». Кроме того, для сравнения необходимо хорошо знать 



дисциплины «ДВО (фонетика, грамматика)». Магистрант должен уметь читать и анализировать научные 

труды, писать  рефераты, курсовые работы, научные статьи; 
Методика преподавания дисциплины в вузе: Перед освоением данного курса магистрант должен иметь 

представление о языковых знаниях, таких как фонетика, лексика, морфология, синтаксис. 

Содержание модуля Историко-сравнительная грамматика алтайского языка: По окончании дисциплины  «Историческо-

сравнительная грамматика алтайских языков» магистрант должен четко различать алтайский язык, уметь 

анализировать тексты древнетюркских памятников по литературе и языку, освоить древнетюркский 

рунический алфавит, переводить фрагменты, самостоятельно использовать символы, уметь читать их в 

оригинале. После успешного изучения тюркских языков можно перейти к сопоставлению с монгольским, 

тунгус-манжурским языками. Несмотря на незнание монгольского, тунгус-манжурского, японского, 

корейского языков можно использовать словари и достичь степени сравнительного анализа. 

Методика преподавания дисциплины в вузе: Данная дисциплина охватывает научно-методическую 

методику преподавания предмета в вузе, основные выводы и предположения методических проблем 

языкознания, результаты последних исследований, новые направления в методологии и методике в области 

языка, теорию языка и методики, новости в области методики, владения казахским языком обучения  и 

другие вопросы. 

Результаты обучения Знание: Изучение дисциплины «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков», во-первых, 

поможет познать язык родного языка, тем самым понять путь развития нашего языка, изучить через язык 

мировоззрение наших предков, поможет освоить   культурное наследие; во-вторых,  через сравнительно-

исторический метод изучить и усвоить близкие друг другу алтайские языки, родственные тюркские языки;  

Умение: Область алтаистики в лингвистике - это чисто теоретическая область, которая берет свое начало 

из дисциплины «Общее языкознание», а именно с главы гениологическая классификация языков. На этом 

курсе магистранты  всесторонне изучают специфику языковой группы, относящейся к семейству алтайских 

языков; знания полученные по данной дисциплине могут быть использованы в научно-исследовательской 

работе, написании магистерской диссертации; 

Компетенции: Освоение знаний в области сравнительно-исторического языкознания алтайских языков. 

Быть компетентным в определении степени родства между языками (путем создания генеалогических 

групп языков), в возрождении праязыка, изучении диахронных процессов в истории языка, их групп и 

семей, этимологии слова. В разделе лингвистики, посвященной родственным языкам, использование 

историко-генетических (как факт возрождения от праязыка ) инновационных технологий. 

Знание: Излагать научную методику  преподавания дисциплины в вузе, основные выводы и 

предположения методических проблем языкознания, результаты последних исследований, актуальные 

направления в области методики и методологию языка; 

Умение: Задачи изучения дисциплины соответствуют  требованиям к подготовке подготовки 

специалистов, в ходе освоения  дисциплины у слушателя формируются следующие  навыки: - овладевает  



теорией и методикой языка; - знает новшества в области методики и использует их в процессе 

преподавания; - применяет методы и приемы обучения казахскому языку и литературе в педагогической 

деятельности; 

Компетенции: Знание основных технологий интерпретации художественного текста в практике 

преподавания филологических дисциплин вуза, основных трудов по вопросам интерпретации 

художественного текста; умение применять знания, полученные при обосновании задач исследования; 

формирование навыков анализа и интерпретации художественного текста с точки зрения новых подходов в 

литературоведении. 

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. 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. Мусаев К.М. Контакты тюркских языков с языками мира и алтайская гипотеза. - Москва, 2006 

4. Қабдолов 3. Әдебиет теориясының негіздері. – Алматы: Мектеп, 2016. - 379 б. 

5. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. - Москва, 2016 

6. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - Москва, 2016 

7. Құрманбаева Г., Дүйсебаева С. Дарыту, дамыту, интеграция. - Алматы, 2016 

8. Сейпутанова А.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Оқулық. - Ӛскемен, 2016 

9. Махмутов М. Мектепте проблемалық оқытуды ұйымдастыру. - Алматы, 2016 

Дата обновления 15.05.2018 

 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 
 

Наименование модуля и 

шифр  
6М011700 

RBI Развитие и будщее литературоведения 

Ответственный за модуль Сейпутанова А.Қ., Картаева А.М.  

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3  



Форма обучения очное 

Семестр 2  

Количество обучающихся 5 

Пререквизиты модуля Методика преподавания дисциплины: Перед освоением данного курса магистрант должен иметь 

представление о языковых знаниях, таких как фонетика, лексика, морфология, синтаксис; 

Актуальные проблемы литературоведения: Литературоведение, филологический анализ 

художественного текста, организация и планирование научных исследований. 

Содержание модуля Методика преподавания дисциплины: Данная дисциплина охватывает научно-методическую методику 

преподавания предмета, основные выводы и предположения методических проблем языкознания, 

результаты последних исследований, новые направления в методологии и методике в области языка, 

теорию языка и методики, новости в области методики, владения казахским языком обучения  и другие 

вопросы. 
Актуальные проблемы литературоведения: Актуальные проблемы литературоведения на сегодняшний 

день знакомит с актуальными проблемами и особенностями развития литературоведения, анализирует 

теоретические исследования, подлежащие решению на научной основе, определяет новые принципы и 

выводы, оценивает состояние казахской литературы и художественной литературы в целом, что дает 

представление об уровне и направлениях развития национальной художественной мысли. Приучает 

научному исследованию. 

Результаты обучения Знание: Разъяснение научно-методического преподавания предмета, основных понятий и заключений 

методологических проблем языкознания, результатов последних исследований, новых методов в области 

методологии и методологии языка; 

Умение: Задачи изучения дисциплины: в соответствии с требованиями к подготовке специалистов, 

слушатель должен овладеть следующими навыками: - владеть теорией и методикой языка; - знать 

новшества в области методики и использовать их в процессе преподавания; - применять методы и приемы 

обучения казахскому языку и литературе в педагогической деятельности; 

Компетенции: Знание основных технологий интерпретации художественного текста в практике 

преподавания филологических дисциплин, основных трудов по вопросам интерпретации художественного 

текста; умение применять знания, полученные при обосновании задач исследования; навыки анализа и 

интерпретации художественного текста с точки зрения новых подходов в литературоведении. 

Знание: Современные аспекты литературоведения и фольклороведения; актуальные проблемы казахской 

литературы и истории; современные тенденции развития литературы иностранных народов; динамика 

художественной системы; Идиостиль и этапы ее формирования; проблемы мифического образа и архетипа; 

Метатекст и художественный инвариант; 

Умение: Формирование казахского литературоведения  как науки, анализировать эволюцию становления и 

развития казахской литературоведческой науки, изучать научно-практическое творчество в достижении 



целей и задач исследования, проводить анализ сложных научных проблем, определять направления 

развития и самостоятельное изучение основных приоритетных направлений казахской литературы и 

литературоведения; Умеет анализировать нарратологию и дискурсивный анализ; владеет структурой 

авторского понятия, диалогичностью его форм, анализом автора и персонажа; анализирует сравнительно-

исторические, типологические, сравнительные исследования, актуальные проблемы фольклора, казахской 

и мировой литературы; 

Компетенции: Магистранты применяют знания, полученные в ходе изучения данного курса, в дальнейшей 

профессиональной деятельности, научно-исследовательской работе. Анализ преемственности казахской 

литературы с мировой литературой, общих и отличительных признаков, написание научных статей. 

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. Светлана Тер-минасова. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 

қоғамдық қоры, 2018. – 320 б. 

2. Қабдолов 3. Әдебиет теориясының негіздері. – Алматы: Мектеп, 2016. - 379 б. 

3. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. - Москва, 2016 

4. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - Москва, 2016 

5. Құрманбаева Г., Дүйсебаева С. Дарыту, дамыту, интеграция. - Алматы, 2016 

6. Сейпутанова А.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Оқулық. - Ӛскемен, 2016 

7. Махмутов М. Мектепте проблемалық оқытуды ұйымдастыру. - Алматы, 2016 

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

2018. - 360 б. 

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

әдебиеті). - Алматы: Ел шежіре, 2018. - 336 б.  

10. Бердібай Р. Он томдық шығармалар жинағы Т.5: Роман және заман / Құраст.: Д. Ысқақұлы. - Алматы: 

Дәуір, 2018. - 288 б.  

11. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 

2018. – 360 б. 

Дата обновления 15.05.2018 

 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 
 

Наименование модуля и 6М011700 



шифр  FAv Фольклористика и абаеведение 

Ответственный за модуль Картаева А.М., Келгембаева Б.Б. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю 2,3 

Количество кредитов 2,3 

Форма обучения очное 

Семестр 3 

Количество обучающихся 5 

Пререквизиты модуля Актуальные проблемы Абаеведения: магистрантам необходимо углубленно освоить курсы 

«Абаеведение», «Теория литературы», «Литературное краеведение». Магистрант должен знать содержание 

стихов и сочинении Абая. К тому же чтобы делать литературно-теоретический анализ, необходимо 

овладеть знаниями по теории литературы. Необходимо уметь  работать с научными трудами, необходимой 

литературой. Особенно нужны склонности к проведению научных исследований;  

Проблемы традиции и новшество в казахской литературе: Для освоения дисциплины магистранты 

должны иметь глубокие знания по истории казахской, русской и зарубежной литературы, теории 

литературы, литературной критики, а также по основам философии. Быть хорошо знакомым с 

методологией, методологией научно – исследовательской работы; 
Теория и история фольклора: казахская устная литература, введение в литературоведение, теория 

литературы и история литературы. 

Содержание модуля Актуальные проблемы Абаеведения: Лекционные и практические (семинарские) занятия курса 

«Актуальные проблемы Абаевоведения» разделены на 2 модуля: В 1-м модуле  знакомятся с источниками 

духовного наследия Абая. Во 2-м модуле  уделеяется внимание исследованиям научных трудов 

мировоззрения Абая, рассматриваются отношение наследия Абая к Востоку, вопросы библиотеки поэта. 

Проблемы традиции и новшество в казахской литературе: Традиция собирает в себе масштабы 

искусства, отношение к жизни, область изображений, идейную направленность, сложившиеся 

художественные образы. В отдельных видах искусства по традиции считаются приемы и способы 

описания, композиционная структура, принципы целостности произведения. Новизна в искусстве 

заключается в том, чтобы изобразить эту тему ранее не использовавшимся методом художественного 

чтения, найти решения по этой проблеме, написать сочинения. 

Теория и история фольклора: Предмет «Теория и история фольклора» знакомит нас с актуальными 

проблемами и особенностями развития фольклористики на сегодняшний день, анализирует теоретические 

исследования, которые должны решаться на научной основе, определяет новые принципы и выводы, 

оценивает состояние казахской устной литературы в целом, дает представление об уровне и направлениях 

развития национальной художественной мысли. Научит научному исследованию. 



Результаты обучения Знание: Абаеведение - большая область казахской литературоведческой науки, истории литературы. 

Обладая более чем столетней историей, Абаеведение сегодня стало одной из самых фундаментальных 

отраслей науки. Ранее изученный в бакалавриатуре предмет Абаеведение в магистратуре изучается с целью 

углубленного диференцированного изучения творчества Абая, современная казахская литература 

сформированна на основе тврчества Абая, у истоков казахской классической литературы стоит наследие 

Абая; 

Умение: Всесторонне рассмотреть переемственность с исламким миром, который повлиял на  

формирование эстетического мировоззрения, видения, эстетического восприятия и вкуса великого Абая, 

определить их ценности, художественную характеристику и специфичесие особенности;  -уделить 

внимание научным трудам, об исследовании мировоззрения Абая, причастность наследия Абая Востоку, 

рассмотреть проблемы поэтической библиотеки, уметь вести исследовательскую работу по эстетическому 

мировоззрению Абая; 

Компетенции: Жизнь и этапы исследования с указанием произведений, определяет историю становления 

абаеведения. Владеет традиционной, инновационной методикой преподавания филологических дисциплин 

и проведения научных работ в вузе. 

Знание: Влияние фольклора в казахской литературе, древнетюркской литературы, поэзии,  восточной 

литературы, влияние на последующих писателей поэтической школы Абая, таких гигантов как  М Ауэзов 

рассмотреть в  рамках проблемы традиции и новаторства; 

Умение: Традиция собирает в себе масштабы искусства, привычные мотивы, отношение к жизни, область 

изображений, идейная направленность, сложившиеся художественные средства. Проблемы новаторства в 

искусстве описать новым методом художественного языка решительно найти решение новой проблеме, 

написание сочинения; 

Компетенции: Анализ теории литературных жанров, характера традиций и процессов, закономерностей 

развития новой литературы, новых концепций о мировой драматургии и персоносфере, признаков 

модернизма, постмодеризма в мировой и казахской литературе. 

Знание: Дать представление о своей природе фольклора, истории становления, национальной, 

исторической, народной характеристиках, теории и поэтике фольклорных жанров; 

Умение: сформировать понятия о многогранной природе фольклора, распространение,  особенности 

хранения,  классификация жанров, жанровых форм разделения знакомство с этапами становления 

фольклора народов мира. Изучить историю исследования фольклора, вооружить обучающегося знаниями, 

необходимыми для изучения фольклора; 

Компетенции: Анализ языковой природы фольклора, лингвистическое познание ораторского искусства, 

освоение языкового характера современного ораторского искусства, культуры речи. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения выполнение всех видов работ, предусмотренных по модулю и получение положительной оценки по 



кредитов итоговому контролю 

Продолжительность 

модуля 

2 семестр  

Литература 1. Картаева А.М., Актасова Р.О. Тәуелсіздік кезеңіндегі абайтану: монография - Ӛскемен: Қазақстан 

Американдық Еркін Университеті, 2016. - 96 б.  

2. Абайтану. Таңдамалы еңбектер Т. X. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 269 б. 

3. Абайтану. Таңдамалы еңбектер Т. ІX. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 291 б. 

4. Ердембеков Б.А. Абайтану: оқу құралы. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2015. - 580 

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

9. Камалқызы Ж. Қазақ әдебиетінің теориялық және әдістемелік мәселелері (эпикалық шығармалар): Оқу 

құралы.- Алматы: Бастау, 2017.- 331 б. 

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

2018.- 360 б.  

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

аударма бюросы», 2018.- 216 б.   

12. Қазақтың 100 поэмасы / құраст. Ж.Аймұхамбет., А.Әлімұлы. Ғылыми түсініктерін жазған 

Ж.Аймұхамбет. – Алматы: Жазушы, 2013. – 376 б. 

13. Тоқсамбаева А. Қазіргі қазақ әдебиеті (1960-2000 жж.). Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2013. – 160 б. 

14. Қазіргі әдебиеттану мен фольклористиканың ӛзекті мәселелері. - Алматы, 2004 

Дата обновления 15.05.2018 

 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 
 

Наименование модуля и 

шифр  
6М011700 

PSPMi Поэтика современной поэзии и мифологии 

Ответственный за модуль Сейпутанова А.Қ., Келгембаева Б.Б. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля магистратура 



Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 

Форма обучения очное 

Семестр 3 

Количество обучающихся 5 

Пререквизиты модуля Стиль и образность современной поэзии: актуальные проблемы литературоведения, организация и 

планирование научных исследований, теоретические основы истории литературы; 

Мифопоэтика: Для освоения дисциплины магистранты должны иметь глубокие знания по истории 

казахской, русской и зарубежной литературы, теории литературы, литературной критики, а также по 

основам философии. В научно – исследовательской работе необходимо использовать принципы 

исторического, сравнительного исследования, хорошо знакомиться с методологией, методологией научно - 

исследовательской работы. 

Содержание модуля Стиль и образность современной поэзии: Содержание данного курса, изучаемого филологическим 

факультете магистратуры, является не повторением ранее изученных литературоведческих дисциплин 

бакалавриата, а углубленным изучением в отдельных областях истории и теории литературы, литературной 

критики. Дается оценка новым научным взглядам, анализируются особенности современного исследования. В 

процессе изучения дисциплины магистрант должен овладеть знаниями истории литературы и теории 

литературы, современными литературными процессами, новыми научными суждениями в 

литературоведении, навыками самостоятельной научной экспертизы. 

Мифопоэтика: Форма изучения дисциплины, цель и задачи, самостоятельное место в учебном процессе. 

Понятие Миф, мифология. Познавательная деятельность мифа. Определение мифа в различных областях 

науки. Миф – (от греч.mifos) - один из древнейших жанров народного творчества. Миф представляет собой 

представления первобытного человека о мире, о внешних усилиях, существовавших в мире, об образах 

богов и духов, о явлениях и событиях вне природы, а также сложившиеся мифы о них, то есть 

художественные произведения. О мифологии и мифическом творчестве Дж.Аянби, Я.Кассриер, К. Леви-

Стросс, К.Г. Астана Юнг, Э. Тэйлор, И.Г. Астана Гердер, В.Я Пропп, С.А.Токарев, С.Ф.Г. Лосева 

исследования ученых. Понятие «Миф» было введено первым афинским философом Платоном.  Отзывы 

А.Ф. Лосева, И.М. Дьяконова, М.И. Стеблин-Каменского.  

Результаты обучения Знание: Проблема стиля является одной из важнейших форм литературоведческой науки. В последние 

годы в национальном литературоведении начали активно изучать творчество отдельных писателей. 

Очевидно, что исследование каждого писателя как творческой личности, предположение литературного 

процесса, взаимосвязь современной национальной поэзии  и мировой поэзии, их  гармония поможет 

оказать влияние на разграничение  художественного качества. Этот предмет будет исследовать данные 

проблемы с научной точки зрения и проанализирует стили и достижения в современной казахской поэзии; 

Умение: «Стили и образность в современной поэзии» формирует теоретическое представление о поэтике, 



теории стихотворений, литературном стиле. Умеет различать в поэзии соотношение между стилем и 

образностью. Формируются навыки систематизации формулировок о художественном литературном стиле;  

Компетенции: Проблемы стиля современной казахской поэзии могут определять с точки зрения 

художественного подхода, поэтического мастерства. Он может доказать, что стиль проявляется в 

применении художественно-изобразительных средств в поэтических произведениях. 

Знание: Магистрант получает знания об основах национального слова,  путях формирования образной 

системы словесного искусства. Формирование глубокого понимания  о мифах и  мифологии; 

Умение:   Знакомится с основными понятиями мифопоэтики, определениями мифа в различных областях 

науки, изучение закономерностей; - формирование представления о познавательной деятельности мифа, о 

мире первобытного человека, о внешних силах, которые заселяют мир, т. е. об образах богов и духов, о 

явлениях и событиях вне природы, а также формирование знаний о сложившихся мифах, т. е. 

художественных произведениях; 

Компетенции:    Изучение проблемы мифологии мира и освоение принципов теории мифологического 

мышления. Анализ идентичности мифологических сюжетов. Овладение знаниями о мифическом познании 

и архетипах, типологии мифологических героев. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

лекция, семинарские занятия, СРС, Выполнение домашнего задания 

Продолжительность 

модуля 

1 семестр  

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

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

3. Жанр сипаты. - Алматы, 2015 

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

360 б.  

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

аударма бюросы», 2018.- 216 б.   

6. Жанузакова К.Т. Мифопоэтика мен проза жанры. – Алматы, 2016 

7. Аймұхамбет Ж. Мифтің поэтикадағы қызметі. - Алматы, 2010 

8. Жарылғапов Ж. Қазақ прозасы: ағымдар мен әдістер. - Қарағанды, 2009 

9. Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті: лекциялар курсы. – Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 284 б. 

10. Мифы народов мира. Энциклопедия, 1997 

Дата обновления 15.05.2018 

 

 



МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 
 

Наименование модуля и 

шифр  
6М011700 

ONI  Основы научного исследования 

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

Тип модуля МВВК 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 3 

Форма обучения очное 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся 5 

Пререквизиты модуля Организация и планирование научных исследований: В результате изучения данного курса магистрант 

должен иметь представление о фонетике, лексике, словообразовании, морфологии, синтаксис в области 

казахского языкознания; 
Актуальные проблемы языкознания: При изучении данного курса магистрант должен иметь 

представление о языковых знаниях: фонетике, лексике, морфологии, синтаксис терминов, уметь составлять 

конспект, реферат, рецензию, работать с литературой, а также знать методы тестирования. 

Содержание модуля Организация и планирование научных исследований: В современных условиях (рыночная экономика; 

реформа в сфере образования; глобальная деятельность в мире и т. д.) и т. д.). Высшая школа в Казахстане 

является многопрофильной и многоступенчатой, отвечающей современным требованиям. В том числе в 

магистратуре университет должен повышать уровень образования на одну ступень, подготовить 

востребованных специалистов в научные учреждения, высшие учебные заведения и другие организации 

профессионального образования. 

Актуальные проблемы языкознания: Актуальные проблемы языкознания теоретическая дисциплина, 

проходящая в магистерской школе по специальности филология. Основная цель и задачи дисциплины - 

изучение основных понятий и терминов языкознания, изложение основных теоретических задач и 

основных направлений. А также определить направления современного развития языковых наук, явления 

возникновения новых сфер и течений в них, влияние на язык и литературу.  В 1 модуле  теоретически 

рассматриваются проблемы, состояние и состояние современного казахского языка, основные направления 

языковой деятельности и изменения фундаментальных представлений о языке.  2 модуль  содержит новые 

аспекты языкознания, вопросы политики, религии, сравнительно-исторические типологические проблемы. 

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: В ходе изучения данной дисциплины обучающийся рассматривает основные принципы,  подходы 

к исследованию науки; формирует у магистрантов глубокие научно-теоретические знания и практические 

навыки и умения; 

Компетенции: Формируются мировоззренческие, профессиональные, информационные, познавательные, 

научно-творческие, исследовательские, культурные, интеллектуальные, коммуникативные компетенции. 

Знание: Место языкознания в системе наук; связь с другими науками; изложение основных выводов и 

предположений языкознания, результатов последних исследований, направлений в языкознания и 

методологии языка; 

Умение: Определяет современные направления развития наук языкознания, явления возникновения в ней 

новых отраслей и течений и ее влияние на язык и литературу. В соответствии с требованиями подготовки 

специалистов, слушатель должен овладеть следующими навыками: владеть теорией языка; знать языковые 

термины; знать философию языка; 

Компетенции: Овладение знаниями в области новых парадигм и современного процесса развития 

языкознания, формирование навыков анализа, обобщения и сопоставления различных подходов к предмету 

исследования; быть компетентным в области формальной (структурной, когнитивной, математической, 

компьютерной и другой) лингвистики, связанной с аспектом исследования относительно описательной 

техники и других факторов.  

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

лекций, семинарские занятия, СРС, выполнение домашнего задания. 

Продолжительность 

модуля 

2 семестр  

Литература 1. Слово о науке: Афоризмы. Изречения. Лит.цитаты. 3-е изд. испр. и доп. –Москва, 2016 

2. Асқаров Е.С., Балапанов Е.Қ., Қойшыбаев Б.А. Ғылыми зерттеулердің негіздері. (Оқу-әдістемелік құрал). 

– Алматы, 2015 

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

думка, 2015. - 362 с., рис. 

4. Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую, диплом. – СПБ, 2014 

5. Қасқабаева Б. Ғылыми жұмыстарды жазуға жадынама. – Алматы, 2008 

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

Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 б. 



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

320 б. 

8. Кайырбаева Ж.К. Тіл біліміне кіріспе. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, «Берел» баспасы, 

2017 

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

10. Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

Дата обновления 15.05.2018 

 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 
 

Наименование модуля и 

шифр  
6М011700 

NI Научно-исследовательский 

Ответственный за модуль Состав ППС 

Тип модуля ДМ 

Уровень модуля магистратура 

Количество часов в неделю 7 

Количество кредитов 7 

Форма обучения очное 

Семестр 1-3 

Количество обучающихся 5 

Пререквизиты модуля Углубление и закрепление теоретических знаний магистранта, полученных вузом, учить демонстрировать 

эти знания на педагогической, исследовательской практике, учебно - воспитательной работе с учетом 

возрастных особенностей и индивидуальных особенностей учащихся;  

- подготовка магистранта к написанию научной работы с использованием различных методов для 

повышения познавательной деятельности магистрантов; 

- научить осуществлять организационную и исследовательскую деятельность как научного руководителя; 

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

Содержание модуля 1. Магистрант знакомится с кафедрой и  ППС, где проходит педагогическцю, исследовательскую практику, 

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

2. Магистрант должен составить предварительный план прохождения исследовательской практики; 

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

подготовка к написанию диссертации.   

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

результате которого проводится  защита магистерскойдиссертации; 

Умение: Магистрант 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 магистерской диссертации  

Условия для получения 

кредитов 

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

итоговому контролю 

Продолжительность 

модуля 

3 семестр  

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

2. Сейпутанова А.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Оқулық. - Ӛскемен, 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 15.05.2018 

 

MODULAR DIRECTORY 

 

 6M011700-KAZAKH LANGUAGE AND LITERATURE 
 

Module name and cipher 6М011700 

ON General scientific 

Responsible for the module Igisinova N.B, Fedosova S.A., Aurenova M.D, Dyusenbayeva A.T. 

Module type GECM 

Module level magistracy 

Hours per week 2 

Amount of credits 2 

Form of study full-time 

Semester 1 

Number of students 5 



Module Prerequisites To master the discipline "History and philosophy of science" the undergraduate must master the knowledge, 

history of culture and art in general and the requirements necessary to master the discipline;  

Mastering knowledge, history of culture and art, general history and requirements necessary for mastering the 

discipline of a foreign language (professional); 

1 sem - a foreign language (undergraduate); 2 sem-foreign language Level A1; 

Pedagogics: In order to master the discipline being studied, the undergraduate must know the basics of philosophy, 

the basics of history, psychology, the methodology for studying the Kazakh language and the methodology for 

studying Kazakh literature. In addition, it is necessary to master the techniques of analysis, differentiation, 

comparison, reflection and formulation; 

Psychology: physiology, in which must be acquainted with the structure of the brain and the function of the central 

nervous system. Must be able to make a summary, abstract, give an abstract and work with literature, know the 

methods of testing. 

Module content History and philosophy of science: The formation and origin of philosophy, life as a public consciousness, the role 

in society, the relationship of science, art and culture, the development of philosophical ideas, their transformation 

into the spiritual food of humanity, the tasks of philosophy. History of philosophy, current problems of Kazakh 

philosophy. Theoretical and methodological foundations of knowledge of the world. Ontology, gnoseology and 

dialectics. Philosophy of society. Philosophical problems of the economic sphere of society. Social structure, 

political organization of society. The spiritual life of society, the actual problems of social consciousness. Culture 

and civilization. The problem of man in philosophy. Current global problems and assumptions.  

Foreign language (professional): A1 study of pragmatic texts regulating the daily lives of people in the country of 

the language being studied, preparation and ability to inform the listener; presentation; evaluation using opinions to 

characterize; expression of interest; correction self warning; preparation for the description of events in a number of 

successive forms of recording events in the framework of the main topics; book's contents. A2 simple texts related 

to A2; preparing to write short reports containing specific information of a daily nature and explaining the 

necessary actions; the ability to understand simple information relating to professional life, information transmitted 

by radio and television channels (interviews, brief lectures, reports). Competencies: communication skills: - social 

interaction: language. Creation of various types of speech activity (story, presentation, presentation of information). 
The use of grammatical forms and structures in a functional aspect. The development of an active, generalized, 

extensive, that is, the comprehensiveness of scientific and professional language. 

Pedagogics: Subject and methodological foundations of pedagogy. The concept of the subject of pedagogy. The 

main categories of pedagogy are education, education, training. Studies the patterns of development of the 

personality of a person as a whole, as they are part of the humanities. Formation of knowledge about the stages, 

principles and characteristics of the development of the child’s personality allows undergraduates to determine 

their development trajectory. In the process of studying the discipline of pedagogy, undergraduates form 

knowledge and skills about the patterns of development of the child’s personality, planning, managing and 



organizing a single pedagogical process at school. It will allow in the future to realize their specialties. 

Psychology: Methodological aspects of psychology. The relevance of psychological research. Psychology as part 

of scientific research. The object and subject of psychology, the categorical apparatus of psychology. The main 

tasks and methods of the study of psychological science. New tasks and research methods of psychological science. 
Psychology is a brief classification of sources of information. Content analysis as the most effective way to 

systematize psychological information. Content analysis of the main categories of psychology. The historical 

aspects of the development of psychological ideas are considered. 

Learning outcomes Knowledge: Philosophical and methodical sciences as a sphere of philosophical education, science in civilization 

and culture, the emergence of science, the main stages of the historical development of science, be aware of the 

structure of scientific knowledge; 

Science: knows about the features of the scientific revolution (revolution), scientific rationalization, the modern 

stage of development of science, the history of the formation of human sciences, history, culture and society, 

current philosophical problems of specific sciences; - forms the skills of using philosophical thoughts in their 

practice, work, in the development of scientific concepts;  

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: Development and deepening of the knowledge gained in the bachelor’s degree, knowledge for 

everyday speech, for frequent use of a foreign language both in everyday and professional communication; 

Science: - Grammar: mastering grammatical phenomena in a scientific style, including oral and written forms; 

impersonal forms of verbs (infinitive, gerund, pronoun) and their series, compound verb and adjacent compound 

verb sentences, conditional sentences, continuity of tenses. Proficiency in spoken language, dialogue and 

monologue in a diverse situation, depending on the professional level, everyday use and social and political nature; 

- Writing: abstract, abstract, abstracts, reports, improving the skills of writing a resume in a foreign language. 

Listening: can take texts of everyday, informational and professional content. Translation: can work with 

explanatory and bilingual terminological dictionaries, as well as specialty reference literature, develops skills of 

translation and interpretation from a foreign language into a native language and from a native language into a 

foreign language; 

Competences: be able to work with scientific information, have academic writing skills (essays, resumes, writing 

scientific articles and projects) and make presentations on the topic of search. 

Knowledge: should know the general principles of pedagogy, basic concepts of pedagogy, methods of pedagogical 

science, education as a subject of pedagogical science, ways of development of pedagogical science in Kazakhstan; 

Science: studies the main stages of the formation of the higher education system in Kazakhstan, the integration of 

the Bologna process and the world educational space of Kazakhstan, the role of university education in the 

development of society, the training of scientific and pedagogical personnel in the Higher School; - owns 



information about the personality and pedagogical activity of the teacher in the Higher School, the essence and 

structure of teaching, personality and professional opportunities and main directions of the teacher of the Higher 

School, a new education paradigm, and higher education in the Republic of Kazakhstan; 

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 study the problems of the content of psychological education in high school, psychology of the 

educational environment, psychological service in high school: goals, objectives, types of organization, work 

practices; 

Science: able to compile psychological tools and methods for improving the quality and effectiveness of training in 

accordance with modern requirements, a professiogram and a psychogram of a university teacher, an individual and 

group psychological portrait of a modern student; - develop skills in analyzing the problems of the psychological 

state and psychological adaptation of the subjects of the educational process, the psychology of the pedagogical 

influence, the ecopsychology of the educational space, the psychological characteristics of the formation and 

development of the scientific and pedagogical team;  

Competences: make decisions in unusual situations, be responsible for decisions made. The desire to use creative 

opportunities, self-realization, self-development. Mastering the ability to develop induction and deduction, abstract 

thinking. 

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. Grammar Express. Marjorie Fuchs and Margaret Bonner (Beginners - Low Intermadiate). - Longman, 2016 

2. Clive Oxenden, New English File, pre-intermediate, Oxford, 2010 

3. Murphy R. English Grammar in Use, Intermediate, Oxford, 2010 

4. Jack C. Richards. New Interchange. Cambridge Univercity Press, 2010 

5. Looking at Britain / K / Cram Andersen & Paul Bay. Page 166 

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

360 б.  

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

аударма бюросы», 2018.- 216 б.   

8. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф., Джаамбаева Б.А. Ғылым тарихы және философиясы. Оқу құралы. –

 Алматы: Эверо, 2017. - 470 бет. 

9.Кішібеков Д.Т. Ғылым тарихы және философиясы. Оқу құралы. – 2-бас. толықт. –

 Алматы: ҚазҰТУ, 2014. –  282 б.  



10. Нысанбаев Ә. Ғылым тарихы және философиясы. Оқулық. - Алматы: Эверо, 2013. - 164 б.  

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

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

13. Баймолдаев Т.М. Білім беру жүйесін басқарудың әдіснамалық негізі: Білім беру ұйымдарының 

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

14. Аронсон Э. Кӛпке ұмтылған жалғыз: Әлеуметтік психологияға кіріспе. Тәжин М.М.- 11-басылым.- 

Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 2018.- 408 б. 

15. Шульц Д.П., Шульц С.Э. Қазіргі психология тарихы.  Тәжин М.М. - 11-басылым.- Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы», 2018.- 448 б. 

16. Майерс Д.Г., Ж.М. Туенж Әлеуметтік психология. Жауапты шығарушы А.Б.Айтпаева, Б.Орынбетова. 

12-басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 2018.- 648 б.   

17. Жақыпов С.М., Бердібаева С.Қ. Психология: Адамзат ақыл-ойының қазынасы. Алматы: Таймас, 2015  

18. Бапаева М.К. Даму психологиясы. Оқулық. – Алматы, 2014. – 440 б. 

Update Date 15.05.2018 

 

MODULAR DIRECTORY 
 

Module name and cipher 6М011700 
RBYa(L)  Development and future of linguistics (literary criticism) 

Responsible for the module Esebayeva K.K., Kartaeva A.M., Biyarov B.N. 

Module type CMTS 

Module level magistracy 

Hours per week 2,3 

Amount of credits 2,3 

Form of study full-time 

Semester 1,2 

Number of students 5 

Module Prerequisites Theoretical basis of the periodization of the history of language: must know the actual areas of grammar, types of 

words and word formations in morphology, methods and techniques for their compilation, problems considered in 

the field of syntax and stylistics; 

Fundamentals of theory: periods of the era of literary, history: Theory of literature, introduction to literature, 

literary criticism; 

For the development of the discipline "New directions of linguistics (literary science)" formulated skills and areas 

that the undergraduate should know in the undergraduate degree: 

- Have a full theoretical education in all areas of linguistics, literary studies; 



- Deeper knowledge in the field of intercultural communication, cognitive linguistics, ethnolinguistics in the 

lexicology of the modern Kazakh language; 

- Have the ability to work with literature, be able to write a synopsis, abstract, review, as well as know the methods 

of testing. 

Module content Теоретических основы периодизации истории языка: The theoretical foundations of the history of language, 

linguistic history, rich semantic verbs, grammatical categories, breadth of style usage, compatibility of vocabulary 

and grammar are determined. 

Основы теории периоды эпохи истории литературы: In the process of studying the discipline 

"Fundamentals of the theory: periods of the era of literary, history», a special place in the process of literature 

development, which is the actual problem of modern literary studies, analyzes the system of scientific assessments 

in the literary scholarship about the periodization of literary history. To accomplish this goal, the task is to 

systematize the features of the application of the logic of literary history and literary theory in the two main 

sections of literary science. To fulfill this complex scientific goal and task, undergraduates are offered an analysis 

of the historical and cultural patterns of enrichment about the world and national literary process. Extensive 

information is presented on theoretical and methodological features, methods and methods of basic research related 

to the era of literary history, their influence on the development of literary scholarship. 
Новые направления языкознания (литературоведения): The study of new directions of linguistics (literary 

studies) for masters today is a pressing problem and features of the development of linguistics and literary studies, 
analyzes theoretical studies to be decided on a scientific basis, defines new principles and conclusions, assesses the 

state of the Kazakh language and Kazakh literature in general, and also gives information on the level and 

directions of development of the national artistic thought. Teach scientific research. 

Learning outcomes Knowledge: The role of linguistics in the system of sciences; areas; connection with another science; report the 

main conclusions and assumptions of linguistics, the results of recent research, directions in linguistics and the 

methodology of the language; 

Science: Currently, linguistics determines the modern direction of development of science, the emergence of new 

branches and trends in it and its influence on language and literature. In accordance with the requirements of 

training, the listener must master the following skills: own the theory of language; know language terms; know the 

philosophy of the language; 

Competences: achievement of scientific results by mastering the history of linguistics, the theory of grammatical 

aspects.  

Knowledge: acquaintance with the works of poets and writers who came to the Kazakh literature, analyze, form 

knowledge and professional skills, with the idea of novelty, traditions and innovations, introduced by each poet and 

writer to the Kazakh literature; 

Science: get acquainted with the current problems of the periodization of the history of literature. Receives 

complete information about the studies of Kazakh literature. Must know the history of the periodization of 



literature; the system of scientific assessments in literary scholarship; continuity of history and literature; 

development of Kazakh literature since ancient times; 

Competences: achievement of scientific results, mastering the theoretical aspects of literary studies, the theory of 

presentation, the theory of folklore functions and genres on a scientific basis.  

Knowledge: Today he studies current problems and features of the development of linguistics and literature, 

analyzes theoretical studies to be solved on a scientific basis, determines new principles and conclusions, assesses 

the state of the Kazakh language and Kazakh literature as a whole, which gives an idea of the level and directions 

of development of national artistic thought . Teach scientific research; 

Science: Understand the priorities of the modern knowledge-based information society; knows the theoretical and 

methodological principles of modern Kazakh philology; metalanguage and metalovary system; traditional, new, 

priority areas of philology; scientific schools of philology; analyze the outstanding achievements of modern 

Kazakh, Russian, world philological studies; controversial issues;  scientific priorities of Kazakh philology at the 

beginning of the XXI century of the second half of the XX century; 

Competences: Generalization of theoretical knowledge, scientific analysis and conclusions on new areas of the 

industry with a professional study of current problems of linguistics and literary criticism. 

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

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

– 360 б. 

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

2018. - 360 б. 

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

8. Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімінің мәселелері. -Алматы: Абзал-ай, 2014 

9. Мұсабаев Ғ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

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

Update Date 15.05.2018 

 



MODULAR DIRECTORY 
 

Module name and cipher 6М011700 
TPTiAPNG Theoretical problems of terminology and current problems of normative grammar 

Responsible for the module Esebayeva K.K. 

Module type OMRS 

Module level magistracy 

Hours per week 3 

Amount of credits 3 

Form of study full-time  

Semester 3 

Number of students 5 

Module Prerequisites Theoretical problems term formation: Before mastering this course, a graduate student should have knowledge of 

linguistics and its areas, general linguistics, historical grammar; 

Philosophical and Methodological Problems of Linguistics: Before mastering this course, a graduate student 

should have knowledge in the field of linguistics, general linguistics, philosophy, historical grammar. 

Module content Theoretical problems term formation: Knowledge obtained in this discipline is used in the study of disciplines 

related to phonetics, vocabulary, word formation, morphology, syntax, psycholinguistics, and cognitive linguistics. 

Philosophical and Methodological Problems of Linguistics: Knowledge obtained in this discipline is used in the 

study of disciplines related to phonetics, vocabulary, word formation, morphology, syntax, psycholinguistics, 

cognitive linguistics. 

The tasks of studying the discipline in accordance with the requirements of training, the listener must form the 

following skills for studying the discipline: 

- knowledge of the theory and methodology of the language; 

- knowledge of language terms; 

- knowledge of the philosophy of language. 

Learning outcomes Knowledge: Formation of knowledge, considering such problems as terms in the Kazakh language, education, 

structure and composition, meaning-semantic nature; 

Science: Knows the history of terminology, research related to modern terms; possess skills about difficult, actual 

problems of terminology, difficulties in it; 

Competences: Analysis of the linguistic nature of terms in the Kazakh language from the point of view of 

semasiological, onomastic and cognitive linguistics. Ability to consider the nature of terms from the point of view 

of the “linguistic image of the world”. The definition of lexico-semantic features of terms based on motivation, 

onomastic analysis and the definition of the main groups of terms, based on scientific considerations about the 



theoretical issues of the phenomenon of motivation, revealing the relationship between concept and sign. 

Knowledge: Formation of knowledge about the basic assumptions and concepts of philosophical and 

methodological problems of linguistics, the results of recent research, directions in linguistics and language 

methodology; 

Science: Owns traditional, innovative, info-communication methods of teaching philological disciplines and 

conducting scientific work; owns the theory and methodology of the language; able to analyze the philosophy of 

the language; 

Competences: systematize and analyze research methods, methodology, principles of linguistics. The study of the 

concepts of method, approach, methodology as a discipline. 

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. 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 

жыл – 320 б. 

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

360 б. 

4. Құрманбайұлы Ш. Қазақ терминологиясы. - Алматы: Сардар, 2014 

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

6. Терминологиялық анықтамалық. Бас редактор Қасымбеков М.Б. - Астана: Деловой Мир, 2013 

7. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф., Джаамбаева Б.А. Ғылым тарихы және философиясы. (Оқу құралы). –

 Алматы: Эверо, 2017. - 470 бет. 

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

Update Date 15.05.2018 

 

MODULAR DIRECTORY 
 

Module name and cipher 6М020500 

KPRYaOn Cultural show pleasing role of language onomastics 

Responsible for the module Alimkhan A.A., Aitmukashova A.A. 

Module type OMRS 

Module level magistracy 



Hours per week 2, 3 

Amount of credits 2, 3  

Form of study full-time 

Semester 3  

Number of students 5 

Module Prerequisites Business Kazakh language: Kazakh language, Levels A1, A2 and B1, B2; 

Linguistics: philosophy, history, psychology, literary studies, sociology, cultural studies; 

Current problems of onomatology: To study the course «Current problems of onomatology», undergraduates should 

be familiar with lexicology, phonetics, word formation, morphology, syntax of the modern Kazakh language, and 

stylistics. In addition, have the skills of drafting abstracts, writing essays and working with literature, know testing 

methods. 

Module content Business Kazakh language:  The main course content is lexical and grammar materials. Topics are mainly based 

on the continuity of the content of the lesson with the same target system. Each lexical topic contributes to the 

development of language skills in the Kazakh language, the development of vocabulary, the free exchange of ideas, 

the enhancement of the intellectual development of the undergraduate student, the development of speech culture. 

For undergraduates, information is provided on all functional styles of the Kazakh language and their use in all 

aspects of their profession. At the end of the course the undergraduate should be able to speak fluently, correctly 

write and be able to apply the terms in accordance with the content of the language course. 

Linguistics: During the period of revival of the national spirit in modern Kazakh society, the period of revival of 

traditions and customs, patterns that evaluate and orient the spiritual and social phenomenon of society, explain the 

basics of the human spiritual world, are studies of the anthropogenic orientation of modern Kazakh linguistics. In 

this regard, the study of the subject of linguistic culturology, which considers language as a symbol of national 

consciousness, worldview, culture, history, and ethnic spirit, is of particular importance. 

Current problems of onomatology: A special course and seminar "Onomastic space of Eastern Kazakhstan" is 

conducted according to the educational program for the specialty 5B011700 - "Kazakh language and literature." 
Onomastics is a promising, important, developing field of science, considering as a subject of extensive study of 

historical, historical geographical and linguistic problems from ancient times to the present. Onomastic data are 

valuable material for understanding the depth of the history of nations. This area, related to the study of language, 

history, geographical sciences, contributes to solving the problems of cultural history and ethnogenesis. 

Learning outcomes Knowledge: Expansion of the lexical minimum of common words and phrases of the Kazakh language, the study 

of grammatical forms and structures at the user level. The study of lexical and terminological minima in the 

specialty; 

Science: can process complex, raw pragmatic texts in the social and professional sphere, oral and written 

monologues and dialogues, various types of speech (speaking, listening, reading, writing); - develops professional 

language of instruction: Forms of reading and listening skills in the specialty, can be summarized in the literature. 



Which is a variety of scientific and academic texts on professional and educational topics in accordance with the 

texts and monologues, textbooks and lectures. It includes the main structural and semantic types of speech: a 

monologue-description, a monologue-narration, a monologue-discussion, dialogues and intensive dialogues. 

Conducts various types of speech services (narration, content, information). Can use grammatical forms and 

structures in a functional aspect; - Scientific-professional language is active, generalized, wide-ranging and diverse; 

Competences: undergraduates receive information about all functional styles of the Kazakh language and master 

them in their professional field. The student, thanks to the content of the course, can speak fluently, be able to write 

correctly, can use terms relating to the profession. 

Knowledge: students of the higher master's school receive knowledge in the field of linguistics and cultural studies, 

and also learn about language culture, the impact of folklore on the language, its novelty and new perspectives; 

Science: can analyze the cumulative activity of a language that has preserved the heritage of our people, passing 

from generation to generation. The modern Kazakh society, which revives the national spirit, correctly assesses and 

directs spiritual and social phenomena during the revival of traditions, proves that the legitimacy of the foundations 

is the study of modern Kazakh linguistics associated with the spiritual world of man; 

Competences: development of modern linguistic culture, including comparative aspect and pragmalinguistics.   

Considering objects as a whole theoretical descriptive study, as a system of cultural values displayed in the 

language; Application of a comparative analysis of the linguocultural field of different languages (peoples) based 

on the linguistic theory of communication. Understand the philosophical guidelines that have been put forward as 

the main problem of a rigorous scientific method of analyzing the form of natural languages. 

Knowledge: Actual problems of onomastics are theoretical subjects in the direction of "Philology". During the 

course, the field of onomastics and researchers, knowledge of onomastics in other areas of science (history, 

geography, ethnography, etc.) are studied. Onomastic science concepts and their features; 

Science: Knowledge of the uniqueness of the onomastic space of the East Kazakhstan region, the formation of 

holistic knowledge of the lexical-semantic, grammatical, ethnolinguistic features of names, as a result, an 

onomastic dictionary is created; 

Competences: understand the general problems of the theoretical and methodological approach to the general 

problems of the formation and functioning of the toponymic, anthropic language system. 

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 2 semester 

Literature 1. Дойчер Гай. Сквозь зеркало языка. - Москва, АКТ. - 2018 

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

Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 б. 

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



320 б. 

4. Галь Нора. Слово живое и мертвое. - Москва, АКТ. - 2017 

5. Жанпейісов Е. Қазақ ескіліктері. – Алматы: Қазақ тілі, 2018. – 352 б. 

6. Манкеева Ж.А. Мәдени лексиканың ұлттық сипаты. – Алматы: Ғылым, 2016. – 272 б. 

7. Копыленко М.М. Основы этнолингвистики. – Алматы: Евразия, 2015. – 176 с. 

8. Мезенко А.М. и др. Белорусское Поозерье: культура - ономастика – социум / Научное издание. - 

Витебск: Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, 2017. - 180 с. 

9. Мәдиева Г.Б., Иманбердиева С.Қ., Мадиева Д.Б. Ономастика: зерттеу мәселелері. Монография. - Алматы: 

Әл-Фараби ат. ҚазҰУ, 2016. - 163 б. 

10. Әлімхан А.Ә. Шығыс Қазақстанның ономастикалық кеңістігі. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ «Берел» баспасы, 2016. - 136 б. 

Update Date 15.05.2018 

 

MODULAR DIRECTORY 
 

Module name and cipher 6М011700 

TiYa Technology of educating and linguistics 

Responsible for the module Biyarov B.N., Seiputanova A.К. 

Module type OMRS 

Module level magistracy 

Hours per week 3 

Amount of credits 3 

Form of study full-time 

Semester 2 

Number of students 5 

Module Prerequisites Historical and comparative grammar of the Altaic languages: The undergraduate must know the genological, 

typological groups of the following courses: “Introduction to linguistics”, “Introduction to Turkology”, 

“Comparative historical grammar of Turkic languages”, “General linguistics”, as well as the history of the letter 

"Bilge Kagan", "Kultegin", "Tonykk". In addition, for comparison, it is necessary to know well the discipline 

"DVO (phonetics, grammar)". The master student should be able to read and analyze scientific works, write essays, 

term papers, scientific articles; 

Methods of teaching at the university: Before mastering this course, a graduate student should have an idea of 

language knowledge, such as phonetics, vocabulary, morphology, syntax. 

 



Module content Historical and comparative grammar of the Altaic languages: At the end of the discipline “Historical and 

comparative grammar of the Altaic languages” the undergraduate must clearly distinguish between the Altai 

language, be able to analyze texts of ancient Turkic monuments in literature and language, master the ancient 

Turkic runic alphabet, translate fragments, independently use symbols, be able to read them in the original. After 

successfully studying the Turkic languages, you can go on to a comparison with the Mongolian, Tungus-Manzhur 

languages. Despite ignorance of the Mongolian, Tungus-Manzhursky, Japanese, Korean languages, dictionaries can 

be used and a degree of comparative analysis can be achieved. 

Methods of teaching at the university: This discipline covers the scientific and methodological methodology of 

teaching the subject at the university, the main conclusions and assumptions of methodological problems of 

linguistics, the results of recent research, new directions in methodology and methods in the field of language, 

theory of language and methodology, news in the field of methodology, knowledge of the Kazakh language of 

instruction and others questions. 

Learning outcomes Knowledge: Studying the discipline “Historical and comparative grammar of the Altaic languages”, firstly, will 

help to know the language of the native language, thereby understand the path of development of our language, 

study the worldview of our ancestors through language, help to master the cultural heritage; secondly, through the 

comparative-historical method, to study and assimilate the Altai languages, related to each other, related Turkic 

languages;  

Science: The field of altaistics in linguistics is a purely theoretical field, which originates from the discipline 

“General linguistics”, namely from the chapter the geniological classification of languages. In this course, 

undergraduates comprehensively study the specifics of the language group belonging to the family of Altai 

languages; The knowledge gained from this discipline can be used in research work, writing a master's thesis; 

Competences: The development of knowledge in the field of comparative historical linguistics of the Altai 

languages. To be competent in determining the degree of kinship between languages (by creating genealogical 

groups of languages), in reviving the proto-language, studying diachronic processes in the history of a language, 

their groups and families, the etymology of the word. In the section of linguistics devoted to related languages, the 

use of historical-genetic (as a fact of rebirth from the original language) innovative technologies. 

Knowledge: To set forth the scientific methodology of teaching disciplines at the university, the main conclusions 

and assumptions of the methodological problems of linguistics, the results of recent studies, current trends in the 

field of methods and methodology of the language; 

Science: The tasks of studying the discipline meet the requirements for the preparation of specialists, in the course 

of mastering the discipline, the listener develops the following skills: - mastering the theory and methodology of 

the language; - knows innovations in the field of methodology and uses them in the process of teaching; - applies 

the methods and techniques of teaching the Kazakh language and literature in teaching; 

Competences: Knowledge of the basic technologies of the interpretation of the artistic text in the practice of 

teaching philological disciplines of the university, the main works on the interpretation of the artistic text; ability to 



apply knowledge gained in justifying research objectives; Formation of skills of analysis and interpretation of a 

literary text from the point of view of new approaches in literary criticism. 

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. 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. Мусаев К.М. Контакты тюркских языков с языками мира и алтайская гипотеза. - Москва, 2006 

4. Қабдолов 3. Әдебиет теориясының негіздері. – Алматы: Мектеп, 2016. - 379 б. 

5. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. - Москва, 2016 

6. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - Москва, 2016 

7. Құрманбаева Г., Дүйсебаева С. Дарыту, дамыту, интеграция. - Алматы, 2016 

8. Сейпутанова А.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Оқулық. - Ӛскемен, 2016 

9. Махмутов М. Мектепте проблемалық оқытуды ұйымдастыру. - Алматы, 2016 

Update Date 15.05.2018 

 

MODULAR DIRECTORY 
 

Module name and cipher 6М011700 

RBI Development and budŝee of literature 

Responsible for the module Seyputanova A.K., Kartaeva A.M. 

Module type OMRS 

Module level magistracy 

Hours per week 3 

Amount of credits 3  

Form of study full-time 

Semester 2  

Number of students 5 

Module Prerequisites The method of teaching the subject: Before mastering this course, a graduate student should have an idea of 

language knowledge, such as phonetics, vocabulary, morphology, syntax; 

 



Actual problems of literary studies: Literary criticism, philological analysis of artistic, Organization and planning 

of scientific research. 

Module content The method of teaching the subject: This discipline covers the scientific and methodological methodology of 

teaching the subject, the main conclusions and assumptions of methodological problems of linguistics, the results 

of recent research, new directions in methodology and methods in the field of language, theory of language and 

methodology, news in the field of methodology, knowledge of the Kazakh language of instruction and other issues. 
Actual problems of literary studies: Actual problems of literary studies today acquaint with current problems and 

features of the development of literary studies, analyze theoretical studies to be solved on a scientific basis, 

determine new principles and conclusions, evaluate the state of Kazakh literature and literature in general, which 

gives an idea of the level and directions of development of the national artistic thought. Teaches scientific research. 

Learning outcomes Knowledge: Explaining the scientific and methodological teaching of the subject, the basic concepts and 

conclusions of the methodological problems of linguistics, the results of recent research, new methods in the field 

of methodology and methodology of the language; 

Science: The tasks of studying the discipline: in accordance with the requirements for training, the student must 

master the following skills: - mastering the theory and methodology of the language; - knows innovations in the 

field of methodology and uses them in the process of teaching; - applies the methods and techniques of teaching 

the Kazakh language and literature in teaching; 

Competences: Knowledge of the basic technologies of the interpretation of the artistic text in the practice of 

teaching philological disciplines of the university, the main works on the interpretation of the artistic text; ability to 

apply knowledge gained in justifying research objectives; Formation of skills of analysis and interpretation of a 

literary text from the point of view of new approaches in literary criticism. 

Knowledge: Modern aspects of literature and folklore; actual problems of Kazakh literature and history; modern 

trends in the development of literature of foreign peoples; the dynamics of the artistic system; Idiostyle and the 

stages of its formation; problems of the mythical image and archetype; Metatext and Art Invariant; 

Science: Formation of Kazakh literature as a science, analyze the evolution of the formation and development of 

Kazakh literary science, study the scientific and practical creativity in achieving the goals and objectives of the 

research, analyze complex scientific problems, determine development directions and independently study the main 

priorities of Kazakh literature and literature; Can analyze narratology and discursive analysis; owns the structure of 

the author's concept, the dialogical nature of its forms, the analysis of the author and character; analyzes 

comparative historical, typological, comparative studies, current problems of folklore, Kazakh and world literature; 

Competences: Undergraduates apply the knowledge gained in the course of studying this course in their further 

professional activities, research work. Analysis of the continuity of Kazakh literature with world literature, 

common and distinctive features, writing scientific articles. 

Final control form exam 

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



loans 

Module duration 1 semester 

Literature 1. Светлана Тер-минасова. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 

қоғамдық қоры, 2018. – 320 б. 

2. Қабдолов 3. Әдебиет теориясының негіздері. – Алматы: Мектеп, 2016. - 379 б. 

3. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. - Москва, 2016 

4. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - Москва, 2016 

5. Құрманбаева Г., Дүйсебаева С. Дарыту, дамыту, интеграция. - Алматы, 2016 

6. Сейпутанова А.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Оқулық. - Ӛскемен, 2016 

7. Махмутов М. Мектепте проблемалық оқытуды ұйымдастыру. - Алматы, 2016 

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

2018. - 360 б. 

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

әдебиеті). - Алматы: Ел шежіре, 2018. - 336 б.  

10. Бердібай Р. Он томдық шығармалар жинағы Т.5: Роман және заман / Құраст.: Д. Ысқақұлы. - Алматы: 

Дәуір, 2018. - 288 б.  

11. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 

2018. – 360 б. 

Update Date 15.05.2018 

 

MODULAR DIRECTORY 
 

Module name and cipher 6М011700 

FAv Folklore and Abai 

Responsible for the module Kartaeva A.M., Kelgembaeva B.B. 

Module type OMRS 

Module level magistracy 

Hours per week 2,3 

Amount of credits 2,3 

Form of study full-time 

Semester 3 

Number of students 5 

Module Prerequisites Topical issues of Abay studies: To study the discipline "Topical issues of Abay studies" undergraduates must in-

depth master the courses "Abaean Studies", "Literary Theory", "Literary regional studies". The master student must 



know the content of the poems and compositions of Abai. In addition, in order to make a literary and theoretical 

analysis, it is necessary to master knowledge of the theory of literature. You must be able to work with scientific 

works, the necessary literature. Especially needed propensity to conduct research; 

The problems of tradition and innovation of Kazakh Literature: In order to master the discipline, undergraduates 

must have a deep knowledge of the history of Kazakh, Russian and foreign literature, literary theory, literary 

criticism, and the basics of philosophy. Be familiar with the methodology, methodology of research work; 

Theory and history of folklore: Kazakh oral literature, introduction to literature, literary theory and literary history. 

Module content Topical issues of Abay studies: Lecture and practical (seminar) lessons of the course "Topical issues of Abay 

studies" are divided into 2 modules: In the 1st module they get acquainted with the sources of the spiritual heritage 

of Abai. In the 2nd module, attention is paid to research of the scientific works of Abai’s worldview, the relation of 

Abay’s heritage to the East, and the library’s questions of the poet are considered. 

The problems of tradition and innovation of Kazakh Literature: The tradition collects in itself the scale of art, 

attitude to life, the field of images, ideological orientation, established artistic images. In some types of art, 

according to tradition, the techniques and methods of description, the compositional structure, the principles of the 

integrity of the work are considered. The novelty in art is to portray this topic with a previously unused method of 

artistic reading, find solutions to this problem, and write essays. 

Theory and history of folklore: the subject “Theory and history of folklore” introduces us to current problems and 

peculiarities of folklore development today, analyzes theoretical studies that should be decided on a scientific basis, 

determines new principles and conclusions, assesses the state of Kazakh oral literature in general, gives an idea of 

the level and directions of development of national artistic thought. Teach scientific research. 

Learning outcomes Knowledge: Abay studies - a large area of the Kazakh literary science, literary history. With more than a century of 

history, Abaean studies today have become one of the most fundamental branches of science. Previously studied in 

the bachelor’s program, the subject of Abayan studies in the master’s program is studied for the purpose of an in-

depth, differentiated study of the creative work of Abay, modern Kazakh literature is formed on the basis of Abai’s 

creativity, and the heritage of Abay’s origins in Kazakh classical literature; 

Science: To comprehensively consider the succession with the Islamic world, which influenced the formation of 

the aesthetic world view, vision, aesthetic perception and taste of the great Abai, to determine their values, artistic 

characteristics and specific features;  - to pay attention to scientific works, about the study of Abai's worldview, the 

involvement of Abai's heritage to the East, to consider the problems of the poetic library, to be able to conduct 

research work on the aesthetic worldview of Abai; 

Competences: The life and stages of the study with the indication of the works, determines the history of the 

formation of Abai studies Owns traditional, innovative methods of teaching philological disciplines and conducting 

research in high school. 

Knowledge: The influence of folklore in Kazakh literature, ancient Turkic literature, poetry, oriental literature, the 

influence on subsequent writers of the poetic school of Abai, such giants as M Auezov, is considered within the 



framework of the problem of tradition and innovation; 

Science: The tradition collects in itself the scale of art, habitual motives, attitudes towards life, the field of images, 

ideological orientation, and established artistic means. The problems of innovation in art to describe with the new 

method of artistic language resolutely find a solution to a new problem, writing an essay; 

Competences: Analysis of the theory of literary genres, the nature of traditions and processes, the patterns of 

development of new literature, new concepts about world drama and personal sphere, signs of modernism, 

postmodernism in the world and Kazakh literature. 

Knowledge: To give an idea of their nature of folklore, history of formation, national, historical, folk 

characteristics, theory and poetics of folklore genres; 

Science: to form concepts about the multifaceted nature of folklore, distribution, storage features, classification of 

genres, genre forms of separation, familiarity with the stages of the formation of folklore of the peoples of the 

world. Study the history of the study of folklore, equip the student with the knowledge necessary to study folklore; 

Competences: Analysis of the linguistic nature of folklore, linguistic knowledge of oratory, mastering the linguistic 

nature of modern oratory, culture of speech. 

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 2 semester 

Literature 1. Картаева А.М., Актасова Р.О. Тәуелсіздік кезеңіндегі абайтану: монография - Ӛскемен: Қазақстан 

Американдық Еркін Университеті, 2016. - 96 б.  

2. Абайтану. Таңдамалы еңбектер Т. X. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 269 б. 

3. Абайтану. Таңдамалы еңбектер Т. ІX. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 291 б. 

4. Ердембеков Б.А. Абайтану: оқу құралы. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2015. - 580 

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

9. Камалқызы Ж. Қазақ әдебиетінің теориялық және әдістемелік мәселелері (эпикалық шығармалар): Оқу 

құралы.- Алматы: Бастау, 2017.- 331 б. 

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

2018.- 360 б.  



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

аударма бюросы», 2018.- 216 б.   

12. Қазақтың 100 поэмасы / құраст. Ж.Аймұхамбет., А.Әлімұлы. Ғылыми түсініктерін жазған 

Ж.Аймұхамбет. – Алматы: Жазушы, 2013. – 376 б. 

13. Тоқсамбаева А. Қазіргі қазақ әдебиеті (1960-2000 жж.). Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2013. – 160 б. 

14. Қазіргі әдебиеттану мен фольклористиканың ӛзекті мәселелері. - Алматы, 2004 
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MODULAR DIRECTORY 
 

Module name and cipher 6М011700 

PSPMi The poetics of contemporary poetry and mythology 

Responsible for the module Seyputanova A.K., Kelgembaeva B.B. 

Module type OMRS 

Module level magistracy 

Hours per week 3 

Amount of credits 3 

Form of study full-time 

Semester 3 

Number of students 5 

Module Prerequisites The style and imagery in contemporary poetry: Actual problems of literary studies, Organization and planning of 

scientific research, theoretical foundations of literary history; 

Myth poetry: In order to master the discipline, undergraduates must have a deep knowledge of the history of 

Kazakh, Russian and foreign literature, literary theory, literary criticism, and the basics of philosophy. In research 

work it is necessary to use the principles of historical, comparative research, to become well acquainted with the 

methodology, methodology of research work. 

Module content The style and imagery in contemporary poetry: The content of this course, studied by the Faculty of Philology of 

the Magistracy, is not a repetition of the previously studied literary disciplines of undergraduate studies, but an in-

depth study in certain areas of history and the theory of literature and literary criticism. An assessment of new 

scientific views is given, the features of modern research are analyzed. In the process of studying the discipline the 

undergraduate must master the knowledge of literary history and literary theory, modern literary processes, new 

scientific judgments in literary criticism, and the skills of independent scientific expertise. In this direction, the 

study of literary and aesthetic research of domestic and international scientists on literary criticism is being studied. 

Myth poetry: The form of studying the discipline, the purpose and tasks, an independent place in the educational 



process. The concept of myth, mythology. Cognitive activity of the myth. The definition of myth in various fields 

of science. Myth - (from the Greek. Mifos) - one of the oldest genres of folk art. The myth represents the primitive 

man's ideas about the world, about external efforts that existed in the world, about images of gods and spirits, about 

phenomena and events outside of nature, as well as established myths about them, that is, artistic works. On the 

mythology and mythical works of J. Ayanbi, J. Kassrier, C. Levi-Strauss, K. G. Astana Jung, E. Taylor, I.G. Astana 

Herder, V.Ya. Propp, S.A. Tokarev, S.F.G. Losev research scientists. The concept of "Myth" was introduced by the 

first Athenian philosopher Plato. A.F. reviews Losev, I.M. Dyakonova, M.I. Steblin-Kamensky. 

Learning outcomes Knowledge: The problem of style is one of the most important forms of literary science. In recent years, in the 

national literary criticism began to actively explore the work of individual writers. Obviously, the study of each 

writer as a creative person, the assumption of the literary process, the interrelation of modern national poetry and 

world poetry, their harmony will help to influence the distinction of artistic quality. This subject will explore these 

problems from a scientific point of view and analyze styles and achievements in modern Kazakh poetry; 

Science: "The style and imagery in contemporary poetry" forms a theoretical understanding of poetics, the theory 

of poems, and literary style. He is able to distinguish in poetry the relationship between style and figurativeness. 

Forming skills in systematizing formulations on the artistic literary style;  

Competences: Problems of the style of modern Kazakh poetry can be defined from the point of view of an artistic 

approach, poetic mastery. He can prove that the style is manifested in the application of artistic and pictorial means 

in poetic works. 

Knowledge: The master student receives knowledge of the basics of the national word, the ways of forming the 

figurative system of verbal art. Forming a deep understanding of myths and mythology; 

Science: Acquainted with the basic concepts of mythopoetics, the definitions of myth in various fields of science, 

the study of patterns; - the formation of ideas about the cognitive activity of myth, about the world of primitive 

man, about external forces that inhabit the world, i.e., about images of gods and spirits, about phenomena and 

events outside of nature, as well as the formation of knowledge about the established myths, i.e. art works; 

Competences: Study of the problem of the mythology of the world and mastering the principles of the theory of 

mythological thinking. Analysis of the identity of mythological scenes. Mastering knowledge of mythical 

knowledge and archetypes, typology of mythological heroes. 

Final control form exam 

Conditions for obtaining 

loans 

lecture, seminars, IWS, homework 

Module duration 1 semester  

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

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

3. Жанр сипаты. - Алматы, 2015 

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



360 б.  

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

аударма бюросы», 2018.- 216 б.   

6. Жанузакова К.Т. Мифопоэтика мен проза жанры. – Алматы, 2016 

7. Аймұхамбет Ж. Мифтің поэтикадағы қызметі. - Алматы, 2010 

8. Жарылғапов Ж. Қазақ прозасы: ағымдар мен әдістер. - Қарағанды, 2009 

9. Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті: лекциялар курсы. – Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 284 б. 

10. Мифы народов мира. Энциклопедия, 1997 
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MODULAR DIRECTORY 
 

Module name and cipher 6М011700 

ONI  Fundamentals of Scientific Research 

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

Module type OMBQ   

Module level magistracy 

Hours per week 3 

Amount of credits 3 

Form of study full-time 

Semester 1, 2 

Number of students 5 

Module Prerequisites Organization and planning of scientific research: As a result of studying this course, the undergraduate should 

have an idea of phonetics, vocabulary, word formation, morphology, syntax in the field of Kazakh linguistics; 

Actual Problems of Linguistics: When studying this course, the undergraduate student should have an idea of 

language knowledge: phonetics, vocabulary, morphology, syntax of terms, be able to make a summary, abstract, 

review, work with literature, as well as know testing methods. 

Module content Organization and planning of scientific research: In modern conditions (market economy; reform in the field of 

education; global activity in the world, etc.), etc.). The higher school in Kazakhstan is multi-disciplinary and multi-

level, meeting modern requirements. Including in the magistracy, the university should raise the level of education 

by one level, prepare the demanded specialists in scientific institutions, higher educational institutions and other 

organizations of professional education. 

Actual Problems of Linguistics: Actual problems of linguistics theoretical discipline, held in the master's school in 

the specialty of philology. The main goal and objectives of the discipline - the study of basic concepts and terms of 



linguistics, the presentation of the main theoretical problems and basic directions. And also to determine the 

direction of the modern development of linguistic sciences, the phenomena of the emergence of new spheres and 

trends in them, the impact on language and literature. In module 1, the problems, the state and the state of the 

modern Kazakh language, the main directions of language activity and changes in the fundamental ideas about 

language are theoretically considered. Module 2 contains new aspects of linguistics, issues of politics, religion, 

comparative historical typological problems. 

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: In the course of studying this discipline, the student examines the basic principles, approaches to the study 

of science; It creates profound scientific and theoretical knowledge and practical skills of undergraduates; 

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

intellectual, communicative competence. 

Knowledge: The place of linguistics in the system of sciences; connection with other sciences; presentation of the 

main conclusions and assumptions of linguistics, the results of recent research, directions in linguistics and 

language methodology; 

Science: It determines the current trends in the development of the sciences of linguistics, the emergence of new 

branches and trends in it, and its influence on language and literature. In accordance with the requirements of 

training, the listener must master the following skills: own the theory of language; know language terms; know the 

philosophy of language; 

Competences: Mastering knowledge in the field of new paradigms and the modern process of development of 

linguistics, the formation of skills for analyzing, summarizing and comparing different approaches to the subject of 

study; to be competent in the field of formal (structural, cognitive, mathematical, computer and other) linguistics, 

related to the aspect of research regarding descriptive techniques and other factors. 

Final control form exam 

Conditions for obtaining 

loans 

lecture, seminars, IWS, homework 

Module duration 2 semester  

Literature 1. Слово о науке: Афоризмы. Изречения. Лит.цитаты. 3-е изд. испр. и доп. –Москва, 2016 

2. Асқаров Е.С., Балапанов Е.Қ., Қойшыбаев Б.А. Ғылыми зерттеулердің негіздері. (Оқу-әдістемелік құрал). 

– Алматы, 2015 

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

думка, 2015. - 362 с., рис. 



4. Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую, диплом. – СПБ, 2014 

5. Қасқабаева Б. Ғылыми жұмыстарды жазуға жадынама. – Алматы, 2008 

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

Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 б. 

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

320 б. 

8. Кайырбаева Ж.К. Тіл біліміне кіріспе. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, «Берел» баспасы, 

2017 

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

10. Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 
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MODULAR DIRECTORY 
 

Module name and cipher 6М011700 

NI Scientifically research 

Responsible for the module The composition of the faculty 

Module type МR  

Module level magistracy 

Hours per week 7 

Amount of credits 7 

Form of study full-time 

Semester 1-3 

Number of students 5 

Module Prerequisites Deepening and consolidating the theoretical knowledge of the undergraduate, received by the university, teach to 

demonstrate this knowledge in the pedagogical, research practice, educational work, taking into account age 

characteristics and individual characteristics of students; 

- preparing the undergraduate to write scientific work using various methods to enhance the cognitive activity of 

undergraduates; 

- 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. The undergraduate acquaintance with the department and faculty, where he is teaching, research practice, with 

the work of team leaders, with the normative documents on the course, with EMCD; 

2. The master student 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 dissertation. 

Learning outcomes Knowledge: The master student must make a preliminary plan for the passage of research practice, as a result of 

which the master's degree is being defended; 

Science: The undergraduate acquaintance with the department of pedagogical practice and teaching staff, the work 

of team leaders, normative documents on the course, with TMCD, forms the skills of writing scientific work; 

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

intellectual, communicative competence. 

Final control form master's 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 3 semester 

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

2. Сейпутанова А.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Оқулық. - Ӛскемен, 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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ECTS бойынша АҚПАРАТТЫҚ ПАКЕТТІҢ/ 

КУРС ТІЗІМДЕМЕСІНІҢ ҤЛГІЛІК ҚҦРЫЛЫМЫ 

Магистратура 

6М011700 «Қазақ тілі және әдебиеті»  

Институт 

туралы 

АҚПАРАТ 

          1. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 30-шы Гв. Дивизиясы 

34, Крылов кӛшесі 72 , №9 ғимарат 

Пошта мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Ӛскемен қаласы, 30-шы Гв. Дивизия, 34., 

индекс 070020. Тел/факс: 8 (7232) 541-411, 540-407. Сайттың мекенжайы: http://www.vkgu.kz/ru 

 

         2. Академиялық кҥнтізбе: 2 жыл (күндізгі оқу түрі) 

2018-2019 оқу жылына күндізгі оқу формасы 

Кҥзгі семестр  

21 - 25 тамыз Магистранттарды униерситетке қабылдау 

30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясы күні 

26 - 29 тамыз Элективті пәндерге тіркеу 

1 қырүйек Білім күні және жаңа оқу жылының салтанаты ашылу  

1 қыркүйек – 5 қаңтар 1- семестр 

3 қыркүйек – 15 желтоқсан Теориялық оқу 

15 – 20 қазан Аралық бақылау. №1 - рейтинг 

1 желтоқсан Қазақстан Республикасының Бірінші Президентінің күн 

3-15 желтоқсан Териялық оқумен қатар ғылыми-зерттеу жұмыстары 

10-15 желтоқсан Ағымдық бақылау. №2 - рейтинг  

16-17 желтоқсн Қазақстан Республикасының Туелсіздік күні  

18 желтоқсан – 5 қаңтар Емтихан сессиясы 

1 – 2 қаңтар Жаңа жыл 

5 қаңтар  1 – семестрдің аяқталуы 

7 қаңтар Рождество 

8 – 19 қаңтар Қысқы демалыс 

Кӛктемгі семестр 

21 қаңтар – 4 мамыр Теориялық оқу 

4 – 9 наурыз Аралық бақылау. №1 - ейтинг 

8 наурыз Халықаралқ әйелдер күні 

http://www.vkgu.kz/ru


21 - 23 наурыз Наурыз мейрамы 

22 сәуір – 4 мамыр Теориялық оқумен қатар ғылыи-зерттеу жұмыстары 

29 сәуір – 4 мамыр Ағымдық бақылау. №2 - рейтинг 

1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні
 

6 – 25 мамыр Емтихан сессиясы 

7 мамыр Отан қорғауылар күні 

9 мамыр Жеңіс күні
 

27 мамыр – 27 шілде Ғылыми-зерттеу жұмыстары 

6 шілде Астана үні 

29 шілде – 10 тамыз Жазғы семестр 

 

3. Жоғарғы оқу орнын басқару:  

Ректор - з.ғ.к., PhD М.Ә.Тӛлеген  

Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс бойынша проректор – Ғ.Сералин  

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

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

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

Оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау басқармасының бастығының м.а - Н.Ә. Сәдірбекова  

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе және жұмысқа орналастыру бӛлімінің бастығының м.а - Н.К. Рустемова  

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

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

 

4. Жоғарғы оқу орнының жалпы сипаты 
Қазіргі уақытта университет маман дайындаудың  шегінде кӛп сатылы құрылымның жоғары білімді  

мемлекеттік лицензияға сәйкес  біліми қызметтің құзырлығының құқықтық  шеңберінде  орта кәсіби, жоғарғы және 

оқудан кейінгі  кәсіптік білім негізінде  мерзім шектеуінсіз әрекет жасайды: 

- 49 мамандық  бойынша кәсіби жоғары білім береді. Бұл ретте оқыту  мерзімінің аралығы  бакалавриатта - 4 

жыл,   сырттай  бӛлімде - 5 жыл,  жоғары білімді қысқа мерзімде алу: жоғары білім негізінде - 2 жыл,    орта кәсіптік 

білім негізінде - 3 жыл. 

- магистратураның  33 мамандығы бойынша білім береді. 

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

жылынан  барлық мамандықтағы  жоғары кәсіби білім алушы 1 курс студенттері үшін оқытудың несие жүйесі 

енгізілген. 

 Қазіргі таңда оқу үдерісі 4 факультетте 22 кафедрада, соның ішінде 27- арнайы, 6-жалпы негіздегі білім  

жүйесінде жүзеге асуда. 



Тарих, филология және халықаралық қатынастар  факультеті 

Кафедра тарихы: 

1989 жылы университет тарихында «Қазақ тіл және әдебиеті орыс мектептерінде» атты мамандыққа алғашқы 

қабылдау жүргізілді. Қазақ тілі мен практикалық орыс тілі  кафедрасының  меңгерушісі болып ф.ғ.к. Ф.Р. 

Ахметжанова тағайындалды. Алғаш мамандық ашылғаннан бергі уақыт аралығында ф.ғ.к., ЖАК доценті, ШҚМУ 

профессоры  Ф.Р. Ахметжанова (1989-1999); ф.ғ.к., ЖАК доценті  Ш.Қ. Құрманбаева (2000-2002); ф.ғ.к., доцент 

С.Қ. Оразалин (2002-2008); ф.ғ.к., ШҚМУ доценті Б.Н.Бияров (2008-2009); ф.ғ.к., ШҚМУ доценті Қ.С. Дүсіпбаева 

(2009-2011); ф.ғ.к., ШҚМУ доценті А.Т. Тебегеновалар (2011-2013) кафедра меңгерушілері болды. 20 жылдық 

кафедра тарихы аралығында Қазақ әдебиеті кафедрасы аталған уақыт кӛлемінде 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. Ҧсынылатын  мамандықтар тізімі: 

Магистратура: «Қазақ тілі және әдебиеті».  

Іштей  оқу түрі үшін оқу тӛлемақысы жылына 396 900 тенге. 

 

6. Бағдарламаға қабылдау және енгізу ҥрдісі (ережесі): 

Қабылдау емтихандары:  

Тест жүргізілетін пән  – шет тілі;  

Кешенді емтихан – арнайы пәндердің әдістемесі, магистранттарды заманауи технологиялармен кәсіби біліктілігін 

арттыру, білім беруде кәсіпкерлік іс–әрекет, педагогиканың кәсіби ғылыми зерттеу негіздері.  
Оқу 

бағдарламала

ры туралы 

АҚПАРАТ 

(Курстар 

тізімдемесі) 

   1. Оқыту бағдарламаларының жалпы сипаттамасы:  

Берілетін дәреже/біліктіліктер: 

- ғылыми-педагикалық бағыт 

 6М011700 «Қазақ тілі және әдебиеті» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі  

 Оқыту деңгейлері (сатылары):  
Магистратура 

 Бағдарламаға қабылдау талаптары: 

Жоғары педагогикалық білімі болу керек.  

пререквизиттері – жалпы педагогика, жалпы психология. 

 Магистратура қҧзіреттілігі: 



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 мҥмкіндігі: 
  - магистранттың 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;  

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

  - магистранттардың ӛзін-ӛзі 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; 

  - әртүрлі деңгейдегі ғылыми шараларға қатысу дағдысын қалыптастыру, докторантурада ғылыми 

дайындығын жалғастыру; жоғары оқу орынында педагогика және психология саласында білім алуды қамтамасыз 

ету, жоғары оқу орынында сабақ беру тәжірибесі. 

 Кредиттердің саны кӛрсетілген бағдарламаның қҧрылымы (жылына ECTS-тің кредиті)  

Қосымша 1 

 Соңғы емтихандар 

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

- 4 семестрде кешенді емтихан ӛткізіледі. 

- 4 семестрдің соңында магистрлік  диссертация қорғау мемлекеттік аттестаттау комиссия  отырысында кӛпшіліктің 

алдында қорғалады. 

Әрбір пән бойынша дәріскердің тегі, аты-жӛні: 

1. Тіл білімінің (әдебиеттанудың) жаңа бағыттары - Бияров Б.Н.- ф.ғ.к., доцент 

2. Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері - Картаева А.М.- ф.ғ.д., ШҚМУ профессоры  

3. Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері - Еңсебаева К.К. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

4. Терминжасамның теориялық мәселелері - Еңсебаева К.К. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

5. Тіл білімінің философия-әдістемелік мәселелері - Еңсебаева К.К. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

6. Іскери казақ тілі - Алимхан А.А. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

7. Лингвомәдениеттану – Айтмұқашова А.А. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

8. Қазақ ономастикасының ӛзекті мәселесі - Алимхан А.А. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 



9. Алтай тілдерінің тарихи-салыстырмалы грамматикасы – Бияров Б.Н.- ф.ғ.к., доцент 

10. Жоғарғы оқу орнында пәнді оқыту әдістемесі - Сейпутанова А.Қ. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

11. Пәнді оқыту әдістемесі - Сейпутанова А.Қ. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

12. Әдебиеттанудың ӛзекті  мәселелері – Картаева А.М.- ф.ғ.д., ШҚМУ профессоры  

13. Абайтанудың ӛзекті мәселелері - Картаева А.М.- ф.ғ.д., ШҚМУ профессоры 

14. Қазақ әдебиетіндегі дәстүр және жаңашылдық мәселесі - Картаева А.М.- ф.ғ.д., ШҚМУ профессоры 

15. Фольклор теориясы мен тарихы – Келгембаева Б.Б. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

16. Қазіргі поэзиядағы стиль және бейнелілік - Сейпутанова А.Қ. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

17. Мифопоэтика – Келгембаева Б.Б.- ф.ғ.к., ШҚМУ доценті  

18. Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау – Бияров Б.Н. –  ф.ғ.к., доцент 

19. Тіл білімінің ӛзекті мәселелері - Айтмұқашова А.А. – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті  

2.  Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау: 

Қосымша 2 

Магистрантта

рға арналған 

жалпы 

ақпарат 

Магистранттар ҥшін қосымша ақпарат. 

  - Орналасу / тҧру -  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 кӛшірмелері нотариальды  куәләндіріліп, 

тіркелген.  

- Медициналық қызмет – Университет магистранттарына медициналық кӛмек медпунктте жүзеге 

асырылады (СЭС және ГПС талаптарына сәйкес), онда алғашқы медициналық кӛмек кӛрсетіледі, медициналық 

тексеру жүргізіледі, профилактикалық шаралар. №1 Ӛскемен қалалық ауруханасымен студенттер, магистранттар 

мен ПОҚ – қа қызмет кӛрсетуі туралы келісімшарт бар. (Нотариальді куәләдірілген келісім кӛшірмесі тіркелген). 

Университет студенттерімен, магистранттарымен «Денсаулық сақтау орталығы» үнемі дӛңгелек стол ӛткізіп 

тұрады. Оқу ғимараттарының және жатаханаларының санитарлық жағдайын бақылау денсаулық сақтау 

пункттарының меңгерушілерімен жүзеге асырылады. Осы аталмыш жағдайлардың сақталуына обьектілерге сәйкес 

коменданттар жауап береді.  

– Университеттің құрамдас бӛлігі ретінде бұрынырақ құрылған  Жастар ісі жӛніндегі комитет пен Мәдениет 

орталығы ӛзіне біріктірген - Студенттік офис –сондай-ақ, студенттік жастар бірлестігі:  ХДП «Нұр Отан» жастар 

қанаты, «Жас Отан»,  Республикалық жастар ұйымының «Қазақстан студенттер Альянсы» филиалы, «Қыран» 

полициясының әрекет әтуімен студенттер отряды, студенттік жастардың еңбек отряды құрылған. 

Оқуға қойылатын талаптар   
Интерактивтілікпен  жабдықталған кабинеттер -22 

Арнайы жабдықталған  кабинеттер – 53 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зертханалар – 45 

Компьютерлік  класстар – 30 

Компьютерлік (лингафонды) класс – 2 

Жеке сабақтарды ӛткізу үшін жабдықталған арнайы кабинеттер  (музыкалық білім мамандығының 

студенттері үшін) – 11 

Спортзалдары – 8 

Жүзу зертханалары  – 1 

Ашық спорттық құрылымдар  – 5 

Арнайы  орталық – 2 

Электронды оқу залы – 10 

Интернет-кафе – 1 

(5 қосымшада  мамандықтар бойынша университеттің зертханалық базасы туралы толық ақпарат кӛрсетілген ). 

Халықаралық бағдарламалар – ауысу бағдарламасы бойынша шетелдік және отандық оқу орындарымен 

60-тан астам келісімшарттар жасалған.  

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

атты демалыс орталықтары бар.  

Спортпен шҧғылдану ҥшін орталықтарға қойылатын талаптар – Бас ғимарт 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; 

- факультеттердің КТК командалары; 

- жанрлық ӛлеңдердің шығармашылық бірлестігі; 

- Жас ақындардың «Жас Қалам» шығармашылық бірлестігі 



Қосымша 1 

2017 жылғы қабылдау бағдарламасының жҥйесі (қҧрылымы) 

Пәннің циклы Компоненті Пәннің коды Пән атауы Кредит саны ECTS бойынша Семестрі 

БД 

BS 

ОК 

MC 
IYa(p) -5202 

Шет тілі (кәсіптік)  

Иностранный язык (профессиональный)  

Foreign language (professional) 

5 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Psi -5204 

Психология 

Психология 

Psychology 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
IFN -5201 

Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Ped -5203 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

3 1 

 

2016 жылғы қабылдау бағдарламасының жҥйесі (қҧрылымы) 
 

Пәннің циклы Компоненті Пәннің коды Пән атауы Кредит саны ECTS бойынша Семестрі 

БД 

BS 

ОК 

MC 

IYa(p) -5202 Шет тілі (кәсіптік)  

Иностранный язык (профессиональный)  

Foreign language (professional) 

5 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 

Psi -5204 Психология 

Психология 

Psychology 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 

IFN -5201 Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 

Ped -5203 Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

3 1 



Қосымша 2 

2. Жекелеген пәндердің сипаттамасы (курстар, юниталар) 

 

Жалпыға міндетті модульдер 

 

Курстың/пәннің атауы - Ғылым тарихы мен философиясы 

Пәннің коды - IFN-5201 

Пәннің типіі - БД 

Пән/курс деңгейі - ОК 

Оқу жылы – 1 жыл 

Оқу семестрі - 1семестр 

Кредиттер саны - 2 кредит 

Дәріс берушінің/профессордың аты-жӛні – Игисинова Нураш Бекпауовна -  философия.ғ.к. 

Курстың мақсаты: «Ғылым тарихы мен философиясы»  пәнінің оқытудың ең басты мақсаты магистранттардың 

диалектикалық материалистік дүниетанымын қалыптастыру, дүниенің жалпы ортақ заңдылықтарын тануға қажетті 

концептуальды жүйемен қамтамасыз ету; адамның дүниедегі алатын орны мен атқаратын рӛлін анықтауға дұрыс бағыт 

бағдар беру. 

Курстың пререквизиттері: пәнді игеруге қажетті талаптарды және жалпы тарихты, мәдениет пен ӛнер тарихын, 

философия білімдерді игеру. Әдебиетпен жұмыс істеу қабілетінің болуы; конспект жазу, талдау жасай алу, әдебиеттер 

тізімін құрастыра білу. Магистранттар реферат, баяндама, түп нұсқадан конспект жаза білуі керек. 

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: Философияның шығуы мен қалыптасуы, қоғамдық сана ретінде ӛмір 

сүруі, қоғамдағы алатын орны, ғылым, ӛнер және мәдениетпен ӛзара байланысы, философиялық идеялардың дамуы, 

олардың адамзаттың рухани азығына айналуы, философияның атқаратын міндеттері. Философия тарихы, қазақ 

философиясының ӛзекті мәселелері. Дүниені танып білудің теориялық және әдістемелік негіздері. Онтология, гносеология 

және диалектика. Қоғам философиясы. Қоғамның экономикалық саласының философиялық мәселелері. Қоғамның 

әлеуметтік құрылысы, саяси ұйымдасуы. Қоғамның рухани ӛмірі, қоғамдық сананың ӛзекті мәселелері. Мәдениет және 

ӛркениет. Философиядағы адам мәселесі. Осы заманғы ғаламдық мәселелер және жорамалдау.  

    Ҧсынылатын 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. Кішібеков Д.Т. Ғылым тарихы және философиясы. Оқу құралы. – 2-бас. толықт. – Алматы: ҚазҰТУ, 2014. –  282 б.  

5. Нысанбаев Ә. Ғылым тарихы және философиясы. Оқулық. - Алматы: Эверо, 2013. - 164 б.  

6. Артемьев. А.И.,  Мырзалы С.Қ. Ғылым тарихы және философиясы. Оқу құралы. – Алматы: Бастау, 2013.- 432 б. 

7. Әлікенова К.Н. Ғылым тарихы және философиясы. Оқу құралы. - Талдықорған: ЖМУ, 2012. - 256 б. 

8. Алтаев Ж.А., Ғабитов Т.Х. Ғылым тарихы мен философиясы. Оқулық. - Алматы: Эверо, 2011. - 470 бет. 

  Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 

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

болмайды; в) тапсырмалардың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Курстың/пәннің атауы - Шет тілі (кәсіптік) 

Пәннің коды - IYa(p) -5202 

 Пәннің типі - БД 

Пән/курс деңгейі - ОК 

Оқу жылы – 1 жыл 

Оқу семестрі – 1 семестр 

Кредиттер саны – 2 кредит 

Дәріс берушінің/профессордың аты-жӛні – Федосова Светлана Александровна – ф.ғ.к., доцент 

Курстың мақсаты: оқыту нәтижесі бойынша студент білу керек: 

1)  Мәліметтерді жеткізу, әңгімелесушіге ақпарат беру даярлығы, қызығу, сұрау;  

2)  Диалог ауқымында: дайындалған сӛйлеу негізінде пікірлерімен алмасу;  



3)  Монологты сөйлеуде: жай фразалармен тұрғылықты жерін, күн тәртібін және т.б. суреттеу, ӛзі туралы, ӛзінің 

әрекеттері мен қызығушылықтары туралы қысқа ақпарат жасау;  

4)  Жазбаша қарым-қатынаста: жай фразалармен туған-туысқандарын, қоршаған адамдарды, олардың 

жұмыстарын, үйлерін (пәтерін) және т.б. суреттей білуі керек. 

5)  Мақсаттарды, күнделікті қолданылынатын сӛздерді, оқытушының жай қысқа нұсқауларын түсіну. 

Курстың пререквизиттері: 1 сем – Шет тілі (бакалавриат); 2 сем - Шет тілі А1 деңгейі 

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: A1 оқытылатын тіл еліндегі адамдардың күнделікті ӛмірлерін реттейтін 

прагматикалық мәтіндерді оқу, тыңдаушыға ақпарат беру даярлығы мен қабілеттілігі; ұсыну; баға беру пікірлер арқылы 

сипаттама беру; қызығушылық білдіру; ескерту жасалған жағдайда, ӛзін-ӛзі түзету; негізгі тақырыптар шеңберінде 

оқиғаларды бірқатар дәйекті бекіту нысанында суреттеу даярлығы; кітаптың мазмұнын айтып бере алуы қажет. 

А2 Байланысты жай мәтіндер; күнделікті сипаттағы нақты ақпараты және қажетті іс-әрекеттеріне түсініктеме 

берілген мазмұны бар қысқа баяндамалар жазу даярлығы; кәсіптік ӛміріне қатысты жай ақпараттарды, радио мен 

телеарналардан берілетін ақпараттарды (сұхбат, қысқа лекциялар, репортаждар) түсіне білу дағдыларын меңгеруі қажет. 

Құзіреттілігі: коммуникативтік: - әлеуметтік әрекеттестік: тілдік  

Сӛйлеу қызметінің әртүрлі типтерін (әңгімелеу, мазмұндау, ақпарат беру) құру. Грамматикалық формалар мен 

құрылымдарды функционалды аспектіде қолдану. Ғылыми-кәсіби тілдің белсенді, жалпылама, кең кӛлемді болуын, яғни 

жан-жақтылығын дамыту. 

  Ҧсынылатын әдебиет: 

1. Grammar Express. Marjorie Fuchs and Margaret Bonner (Beginners - Low Intermadiate). - Longman, 2016 

2. Clive Oxenden, New English File, pre-intermediate, Oxford, 2010 

3. Murphy R. English Grammar in Use, Intermediate, Oxford, 2010 

4. Jack C. Richards. New Interchange. Cambridge Univercity Press, 2010 

5. Looking at Britain / K / Cram Andersen & Paul Bay. Page 166 

6. Starightforward (A1-A2, А2, B1). Philip Kerr. Macmillan. Firstly Publishing,  

2007. 

7. Grammar Express. Basic. Marjorie Fuchs and Margaret Bonner (Beginners -Low Intermadiate). - Longman, 2006 

8. New Inside Out. Sue Kay and Vaughan Jones (beginner - upper intermediate) - Macmillan, 2008 

9. Дроздова T.Ю.Everyday English: учебное пособие для студентов гуманитарных вузов с углубленным изучением 

английского языка. - Издание шестое. - СПб.: Антология, 2003. - 656 с. 

  Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, практикалық 



  Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

  Оқыту тілі: ағылшын  

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

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

тапсырмасын орындау. 

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

болмайды; в) тапсырмалардың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Курстың/пәннің атауы - Педагогика  

Пәннің коды - Ped-5203 

Пәннің типі - БД 

Пән/курс деңгейі - ОК 

Оқу жылы – 1 жыл 

Оқу семестрі – 1 семестр 

Кредиттер саны - 2 кредит 

Дәріс берушінің/профессордың аты-жӛні – Дюсенбаева Ардак Толеуовна – пед.ғ.к.  

Курстың мақсаты: магистранттарды педагогика ғылымының ғылыми-әдіснамалық негіздерімен таныстыру, 

ӛмірдің даму заңдылықтарына назар аудару негізінде олардың дұрыс дүниетанымын қалыптастыру, педагогикалық 

үрдістердің мәнін ашып кӛрсету. 

Курстың пререквизиттері: оқылатын пәнді игеру үшін магистрант философия негіздерін, тарих, психология, қазақ 

тілін оқыту әдістемесі мен қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі пәндерін білу қажет. Сонымен қатар, талдау, саралау, 

салыстыру, пайымдау және тұжырымдау тәсілдерін меңгеру тиіс. 

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: Педагогика пәні мен методологиялық негіздері. Педагогика пәні 

түсініктемесі. Педагогиканың негізгі категориялары – тәрбиелеу, білім беру, оқыту. Гуманитарлық пәндердің құрамына 

жататындықтан жалпы алғанда адам тұлғасының даму заңдылықтарын зерттейді. Бала тұлғасының даму ерекшеліктері 

мен принциптері, кезеңдері  туралы білімдерді қалыптастыра отырып магистранттарға ӛздерінің даму траекториясын 

анықтауға мүмкіндік береді. Педагогика пәнін оқу барысында магистранттар бала тұлғасының даму заңдылықтары, 

мектептегі біртұтас педагогикалық процесті жоспарлау, басқару және ұйымдастыру туралы білімдер, іскерліктер және 

дағдылар қалыптастырады. Ол болашақта ӛз мамандықтарын іске асыруға мүмкіндік береді. 

   Ҧсынылатын әдебиет: 



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

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

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

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

4. Бабаев С.Б., Оңалбек Ж.К. Жалпы педагогика. - Алматы, 2006. – 228 б. 

5. Әбиев Ж. Педагогика. - Алматы, 2004 

6. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика: Университеттер студенттеріне арналған оқу құралы. - Алматы, 2004. - 420 б. 

7. Хмель Н.Д. Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс.- Алматы, 2002 

  Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 

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

болмайды; в) тапсырмалардың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Курстың/пәннің атауы - Психология  

Пәннің коды - Psi-5204 

Пәннің типіі -  БД 

Пән/курс деңгейі - ОК 

Оқу жылы – 1 жыл 

Оқу семестрі – 1 семестр 

Кредиттер саны - 2 кредит 

Дәріс берушінің/профессордың аты-жӛні - Ауренова Мадина Даулеткановна – псих.ғ.к. 

Курстың мақсаты: Психология курсында алынған білімдер мен зерттеу дағдылары негізінде магистранттарға 

психологиялық ойлауды дамыту, оларды ӛзін-ӛзі тануға, ӛзін-ӛзі дамытуға үйрету. Болашақ мамандардың психологиялық 

білімділігін арттыру, оларда ӛмірде және практикалық іс-әрекетте психологиялық білімдерді қолданудың жағымды 

мотивациясын қалыптастыру. 

- студенттердің психологиялық компеттенттілігін дамыту; 



-ӛзін-ӛзі тану тәсілдері мен әдістерін жетілдіру;   

-психологияны оқыту процессінде магистранттардың кәсіби субьективті белсенділігін арттыру. 

Курстың пререквизиттері: физиология пәні, мұнда бас ми құрылымы және орталық жүйке жүйесі қызметімен 

таныс болу керек. Сонымен қатар  конспект, реферат жаза білу, аннотация бере алу және әдебиеттермен жұмыс жасай алу 

ептіліктерінің болуы, тестілеу әдістерін білу керек. 

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: Психологияның әдіснамалық аспектілері. Психологиялық зерттеулердің 

ӛзектілігі. Психология  ғылыми зерттеулердің бӛлімі ретінде. Психология ның объектісі және пәні, Психологияның 

категориялық аппараты. Психология  ғылымының негізгі міндеттері және зерттеу әдістері. Психология  ғылымының жаңа 

міндеттері және зерттеу әдістері. Психология  ақпарат кӛздерінің қысқаша жіктелуі. Психология  ақпараттарын 

жүйелеуден контент-анализ неғұрлым тиімді әдіс ретінде. Психологияның негізгі категорияларының контент-анализі. 

Психологиялық идеялар дамуының тарихи аспектісі қарастырылады. 

   Ҧсынылатын әдебиет: 

1. Аронсон Э. Кӛпке ұмтылған жалғыз: Әлеуметтік психологияға кіріспе. Тәжин М.М.- 11-басылым.- Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы», 2018.- 408 б. 

2.  Шульц Д.П., Шульц С.Э. Қазіргі психология тарихы.  Тәжин М.М. - 11-басылым.- Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 

2018.- 448 б. 

3. Майерс Д.Г., Ж.М. Туенж Әлеуметтік психология. Жауапты шығарушы А.Б.Айтпаева, Б.Орынбетова. 12-басылым. - 

Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 2018.- 648 б.   

4. Жақыпов С.М., Бердібаева С.Қ. Психология: Адамзат ақыл-ойының қазынасы. Алматы: Таймас, 2015  

5. Бапаева М.К. Даму психологиясы. Оқулық. – Алматы, 2014. – 440 б. 

6. Ишанов П.З., Бейсенбекова Г.Б. Психологиялық-педагогикалық диагностика негіздері. Оқу құралы. – Қарағанды, ЖК 

«Ақ Нұр баспасы», 2012. – 206 б. 

7. Сатиева Ш. Даму психологиясы (теориялық және практикалық курс). Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2012. – 232 б. 

8. Сәбет Бап-Баба (Бабаев). Психология негіздері: Оқу-анықтмалық қолданба. Алматы: Нұр-пресс, 2007. – 106 б.  

  Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 



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

болмайды; в) тапсырмалардың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Мамандық бойынша міндетті модульдер 

 

Курстың/пәннің атауы – Тіл білімінің (әдебиеттанудың) жаңа бағыттары 

Пәннің коды- NNYa(L)-5201 

Пәннің типі- БД 

Пән/курс деңгейі - КВ 

Оқу жылы – 1 жыл 

Оқу семестрі – 2 семестр 

Кредиттер саны -3 кредит 

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

Курстың мақсаты: Магистрлерге филология ғылымының бүгінгі келелі мәселелерін талдау, түсіндірумен қатар 

оларды соңғы жылдары жарық кӛрген  монографиялармен, зерттеу мақалалармен таныстыру, мәнді-маңызды еңбектерді 

конспектілеу. Бүгінгі тіл біліміндегі басты ағымдарды түсіндіру. Қазақ әдебиеті мен әдебиеттану іліміндегі басты-басты 

басым бағыттарды даралап және тереңдетіп оқыту, күрделі ғылыми мәселелерді талдау, даму бағыттарын белгілеу.  

Курстың пререквизиттері: «Тіл білімінінің (әдебиеттанудың) жаңа бағыттары» пәнін меңгеру үшін магистранттың 

бакалавриаттан білуі тиіс салалары мен қалыптасқан дағдылары: 

- Тіл білімінің, әдебиеттанудың барлық саласынан  толық теориялық білімі болып;  

- Тілдік қатынас, когнитивтік лингвистика, қазіргі қазақ тілі лексикологиясының этнолингвистика секілді кешенді  

аралық ғылым салаларынан да терең мағлұматтары болып; 

- Конспект, реферат, пікір жаза білу, әдебиеттермен жұмыс істей алу дағдысы қажет, сондай-ақ, тест әдістерін білуі 

шарт.   

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: Магистрлерге арналып  оқылатын Тіл білімінің (әдебиеттанудың) жаңа 

бағыттары атты пән бүгінгі күні тіл білімі мен әдебиеттану ілімінің даму ерекшеліктері мен кӛкейкесті мәселелерін 

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

анықтайды, жалпы қазақ тілі мен қазақ әдебиетінің жай-күйіне баға береді, сол арқылы ұлттық кӛркем ойдың даму деңгейі 

мен бағыттарынан мағлұмат береді. Ғылыми зерттеуге машықтандырады. 

   Ҧсынылатын 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. Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімінің мәселелері. -Алматы: Абзал-ай, 2014 

4. Мұсабаев Ғ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

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

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

7. Момынова Б. Тілдегі жаңа бағыттар мен типтік қатынастар. –  Алматы: Арыс, 2009 

8. Оразалиева Э. Когнитивтік лингвистика: қалыптасуы мен дамуы. Ғылыми монография. – Алматы, 2007 

9. Аманжолов С. Қазақ тілі теориясының негіздері. – Алматы: Ғылым, 2002 

10. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. Пер. с нем. –М., 2000 

         Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 

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

болмайды; в) тапсырмалардың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Курстың/пәннің атауы - Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері 

Пәннің коды – ATDTN-5302 
Пәннің типі -  ПД 

Пән/курс деңгейі - КВ 

Оқу жылы – 1жыл 

Оқу семестрі – 2 семестр 

Кредиттер саны - 2 кредит 

Дәріс берушінің/профессордың аты-жӛні - Картаева Айжан Маратбекқызы - ф.ғ.д. ШҚМУ профессоры.  

Курстың мақсаты: Қазақ әдебиетінің тарихындағы маңызды да күрделі кезең болып табылатын әдебиет тарихын 

дәуірлеу туралы әдебиеттану ғылымындағы ғылыми бағалаулардың жүйесін саралап таныту. Хронологиялық ұстанымды 



сақтай отырып, әдебиеттану ғылымының қол жеткізген бүгінгі табыстары негізінде магистранттарға барынша толық, 

тиянақты білім беру. 

Курстың пререквизиттері: Әдебиет теориясы, әдебиеттануға кіріспе, әдебиет сыны. 

         Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: «Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері» пәнін оқу 

барысында қазіргі әдебиеттанудағы ӛзекті мәселелер болып отырған әдебиеттің даму процесіндегі айрықша орны бар - 

әдебиет тарихын дәуірлеу туралы әдебиеттану ғылымындағы ғылыми бағалаулардың жүйесін саралап таниды. Осы 

мақсатты орындау үшін әдебиеттану ғылымындағы ең басты екі тарауы әдебиет тарихы мен әдебиет теориясы 

қисындарының тұтаса қолданылу ерекшеліктерін жүйелеп таныту міндеті кӛзделеді. Осы күрделі ғылыми мақсат пен 

міндетті орындауда магистранттарға әлемдік және ұлттық әдеби үрдіс (процесс) туралы байыптаулардың тарихи-мәдени 

заңдылықтарына байланысты талдаулар ұсынылады. Әдебиет тарихын дәуірлеуге байланысты жазылған іргелі 

зерттеулердің теориялық-методологиялық ерекшеліктері, әдіс-тәсілдері, олардың әдебиеттану ғылымын дамытудағы 

ықпалы туралы кең кӛлемді мәліметтер беріледі. 

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

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

Ел шежіре, 2018. - 336 б.  

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

288 б.  

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

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

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

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

б. 

10. Әбдиманұлы Ӛ. Шығармалары. Т. 2: Қазақ әдебиетіндегі ұлт-азаттық идея: монография. - Алматы: Қазақ 

энциклопедиясы, 2016. - 424 б. 

  Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 

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

болмайды; в) тапсырмалардың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Курстың/пәннің атауы - Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері 

Пәннің коды – TTDTN-5303 

Пәннің типі -  ПД 

Пән/курс деңгейі – ОК 

Оқу жылы – 1 жыл 

Оқу семестрі – 1 семестр 

Кредиттер саны - 2 кредит 

  Дәріс берушінің/профессордың аты-жӛні - Еңсебаева Күләш  Кенжебекқызы – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

Курстың мақсаты: «Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері» атты курс магистратураның оқу жоспарына 

да оқу процесіне де жаңадан енгізіліп жатқан пән. Сондықтан оған қойылып отырған мақсат-талаптар да, жинақталған 

материалдардың да берері  мол. Магистрант үшін теориялық грамматиканың негізіне үңіліп, ғылым жолына қадам басу.  

Тіл білімінің түрлі салаларын қамти отырып оның ғылыми жағына әрі практикалық жағына кӛңіл бӛлінді. Ғылыми-

теориялық материалды, практикалық материалдармен ұштастыру басты бағытта болды. Тіл материалына, жұмыстың 

құрылымына ғылымилығына, зерттеу әдісіне, библиографияға жан-жақты қарау басты назарда болды.   

 Курстың пререквизиттері: Тіл тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері грамматиканың  ӛзекті саласы 

морфологиядан  сӛз таптары мен сӛз тұлғаларын, олардын  жасалу жолы мен амал-тәсілдерін, синтаксис және стилистика 

саласының қарастырған мәселелерін  білуі керек. 

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: Тіл тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері курсында күрделі сын 

есімнің теориялық негіздері, күрделі сӛздің ғылымдағы анықтамасы, күрделі сӛздерді тануда жалпы тіл білімінде күрделі 

сӛз сынарларының жазылуы, етістіктің бай семантикалық мүмкіндіктері, грамматикалық категорияларының жан-жақтығы, 

стильдік қолданыстағы шеңберінің кеңдігі, лексика-гармматикалық үйлесімділігі айқындалады. 

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

4. Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімінің мәселелері. -Алматы: Абзал-ай, 2014 

5. Мұсабаев Ғ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

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

7. Есбосынов Е. Ескі қыпшақ тілінің лексика грамматикалықерекшеліктері. -Алматы, 2006 

8. Ескеева М.Қ. Қазақ жазуының тарихи негіздері. - Астана, 2002 

9. Аманжолов С. Қазақ тілі теориясының негіздері. – Алматы: Ғылым, 2002 

  Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 

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

болмайды; в) тапсырмалардың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Белгілі бір мамандық ҥшін таңдау модулі 

 

Курстың/пәннің атауы – Терминжасамның теориялық мәселелері 

Пәннің коды - TPT-2301 

Пәннің типіі  -  ПД 

Пән/курс деңгейі -  КВ 

Оқу жылы –  2 жыл 

Оқу семестрі  - 3 семестр 

Кредиттер саны – 3 кредит 

Дәріс берушінің/профессордың аты-жӛні - Еңсебаева Күләш  Кенжебекқызы – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 



Курстың мақсаты: терминология мәселесі халықаралық терминдер мен ұлттық терминдерді дәйкеті үйлестіру 

арқылы  оның басты-басты теориялық мәселелерін баяндап беру. 

Курстың пререквизиттері: Бұл курсты меңгермес бұрын магистрант тіл білімі және оның салалары, жалпы тіл 

білімі, тарихи грамматикадан мағлұматы болу керек. 

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: Бұл пәнде алынған білім    қазіргі қазақ тілінің салалары фонетика, 

лексика, сӛзжасам, морфология, синтаксис,  психолингвистика, когнитивті лингвистика және жалпы тіл білімімен 

байланысты  пәндерді оқу  барысында пайдаланылады.   

   Ҧсынылатын әдебиет: 

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

аударма бюросы, 2018. – 608 б. 

7. Құрманбайұлы Ш. Қазақ терминологиясы. - Алматы: Сардар, 2014 

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

4. Терминологиялық анықтамалық. Бас редактор Қасымбеков М.Б. - Астана: Деловой Мир, 2013 

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

6. Құрманбайұлы Ш. Қазақ терминологиясы дамуының кезеңдік сипаты.- Астана: Елорда, 2002 

7. Айтбаев О. Основы казахской терминологии. - Алматы: Арыс, 2000 

8. Қайдаров Ә. Қазақ терминологиясына жаңаша кӛзқарас. - Алматы: Рауан, 1993 

9. Айтбаев Ӛ. Қазақ терминологиясының дамуы мен қалыптасуы. -Алматы: Ғылым, 1988  

10. Урекенова Р. Образование терминов в казахском языке. - Алма-Ата: Наука, 1980 

 Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 

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

болмайды; в) тапсырмалардың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Курстың/пәннің атауы – Тіл білімінің философия-әдістемелік мәселелері 

Пәннің коды - FMPI -2302 



Пәннің типіі  -  ПД 

Пән/курс деңгейі -  КВ 

Оқу жылы – 2 жыл 

Оқу семестрі  - 3 семестр 

Кредиттер саны – 3 кредит 

Дәріс берушінің/профессордың аты-жӛні - Еңсебаева Күләш  Кенжебекқызы – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

Курстың мақсаты: Тіл білімінің философия-әдістемелік мәселелерінің негізгі тұжырымдары мен топшылауларын, 

соңғы зерттеулердің нәтижелерін, тіл біліміндегі бағыттар және тілдің методологиясын баяндап беру. 

Курстың пререквизиттері: Бұл курсты меңгермес бұрын магистрант тіл білімі және оның салалары, жалпы тіл 

білімі, философия, тарихи грамматикадан мағлұматы болу керек. 

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: Бұл пәнде алынған білім    қазіргі қазақ тілінің салалары фонетика, 

лексика, сӛзжасам, морфология, синтаксис,  психолингвистика, когнитивті лингвистика және жалпы тіл білімімен 

байланысты  пәндерді оқу  барысында пайдаланылады.  

Пәнді оқып үйренудің міндеті мамандарды даярлаудың талаптарына сәйкес, тыңдаушы пәнді оқуда мынандай 

дағдыларды қалыптастыруы керек: 

- тіл  теориясы мен әдістемесін меңгеру; 

- тіл   терминдерін білу; 

- тіл   философиясын білу. 

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

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

2017. - 470 бет. 

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

6. Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

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

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

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



10. Айтбаев Ӛ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Арыс, 2007 

 Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 

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

болмайды; в) тапсырмалардың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Курстың/пәннің атауы – Іскери қазақ тілі  

Пәннің коды - DKz-2203 

Пәннің типіі - БД 

Пән/курс деңгейі - КВ 

Оқу жылы – 2 жыл 

Оқу семестрі – 3 семестр 

Кредиттер саны - 2 кредит 

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

Курстың мақсаты: Жоғары оқу орындарындағы іскери қазақ тілін практикалық тұрғыдан меңгертудің мақсаты: 

білім алушының ӛз кәсіби саласы бойынша тілдік құзыреттіліктерін қалыптастыру.     

- мамандық саласына сәйкес іскери бағыттағы мәтіндерді толық түсініп, олармен жұмыс істей білуге үйрету;     

- қазақ тілінде ӛз саласы бойынша еркін пікір алмасуға дағдыландыру;    

- мамандыққа сай терминологиялық лексиканы тілдесім әрекетінде дұрыс қолдануға үйрету;     

- қазақ тілінің функционалдық стильдерін ӛз кәсібіне сай пайдалана білуге үйрету; 

- шешен сӛйлеу дағдыларын қалыптастыру;    

- пән арқылы отансүйгіштікке тәрбиелеу;   

- пән арқылы жан-жақты тілдік тұлғаны қалыптастыру.  

Курстың пререквизиттері: Қазақ тілін А1, А2 және В1, В2 деңгейінде білу. 

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: Курстың негізгі мазмұны лексикалық және грамматикалық 

материалдардан тұрады. Тақырыптар негізінен бір мақсатты жүйемен сабақ мазмұнының сабақтастығына қарай алынады. 



Әрбір лексикалық тақырып тіл үйренушінің қазақ тілінде ойлау қабілетін дамытуға, сӛздік қорларын молайтуға, еркін 

пікір алмасуына, зияткерлік дамуының кӛрсеткіштерін арттыруға, сӛйлеу мәдениетін дамытуға ықпал етеді.   

Тақырыптарды үйретуде білім алушыларға қазақ тілінің  барлық функционалдық стильдерінен ақпарат беріліп, оны 

ӛз кәсіби саласы бойынша тілдесімнің барлық әрекеттерінде пайдалана білуге дағдыландырылады. Курс соңында тіл 

үйренуші курстың мазмұны бойынша қарастырылған тақырыптарды меңгере отырып, ауызекі сӛйлей білуі, сауатты жаза 

білуі, мамандыққа қатысты терминдерді қажеттілігіне сай қолдана білуі қажет. 

   Ҧсынылатын әдебиет: 

3. Дойчер Гай. Сквозь зеркало языка. - Москва, АКТ. - 2018 

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

аударма бюросы, 2018. – 608 б. 

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

4. Галь Нора. Слово живое и мертвое. - Москва, АКТ. - 2017 

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

6. Алдаш А. Сӛз мәдениеті: жаңа қолданыстар негізінде. Монография. - Алматы: Сардар, 2015. - 320 б. 

7. Асанова Г.С. Іскери қарым-қатынастың табиғаты мен ерекшеліктері (ағылшын және қазақ тілдері материалдары 

бойынша). 6D021000 – Шетел филологиясы Философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған 

диссертация. - Алматы, 2014 

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

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

264 б. 

Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 

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

болмайды; в)т апсырмалардың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Курстың/пәннің атауы - Лингвомәдениеттану 



Пәннің коды - LinKul-2304 

Пәннің типі  - ПД 

Пән/курс деңгейі - КВ 

Оқу жылы – 2 жыл 

Оқу семестрі – 3 семестр 

Кредиттер саны - 3 кредит  

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

Курстың мақсаты: жоғары магистрлік мектеп тыңдаушыларына лингвистика мен мәдениеттану пәндерінің 

тоғысуында пайда болып, халық мәдениетінің тілдегі әсерін, ерекшелігін, жаңаша кӛзқараспен зерттейтін 

лингвомәдениеттану пәнін жоғары деңгейде меңгерту.  

Курстың пререквизиттері: философия, тарих, психология, әдебиеттану, әлеуметтану, мәдениеттану салаларынан 

базалық білімдері болу керек. 

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: Қазіргі қазақ қоғамындағы ұлттық рух жаңғырып, салт-дәстүрлер 

қайта жанданып жатқан кезеңге сай рухани-әлеуметтік құбылысты дұрыс бағалап, бағдарлайтын, негізін түсіндіретін 

заңдылықтар адамның рухани дүниесімен байланысты екенін қазіргі қазақ тіл білімінің антропоӛзектік бағыттағы 

зерттеулері дәлелдеп отыр. Осымен байланысты тілді ұлттық ой-сана, дүниетаным, мәдениет, тарих, этностық рухты 

бейнелейтін таңба ретінде қарастыратын лингвомәдениеттану пәнін оқытудың мәні ерекше.  

Ҧсынылатын әдебиет: 

1. Жанпейісов Е. Қазақ ескіліктері. – Алматы: Қазақ тілі, 2018. – 352 б. 

2. Манкеева Ж.А. Мәдени лексиканың ұлттық сипаты. – Алматы: Ғылым, 2016. – 272 б. 

3. Копыленко М.М. Основы этнолингвистики. – Алматы: Евразия, 2015. – 176 с. 

4. Воробьев В.В. Лингвокультурология. – Москва, 2014 

5. Қайдар Ә. Қазақ тілінің ӛзекті мәселелері. – Алматы: Ана тілі, 2014. – 304 б.  

6. Маслова В.А. Лингвокультурология. – Москва, 2013 

Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 



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

болмайды; в) тапсырмалардың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Курстың/пәннің атауы - Қазақ ономастикасының ӛзекті мәселесі 

Пәннің коды - APO-2305 

Пәннің типі  - ПД 

Пән/курс деңгейі - КВ 

Оқу жылы – 2 жыл 

Оқу семестрі -  3семестр 

Кредиттер саны - 3 кредит 

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

Курстың мақсаты: Ономастика ғылымының теориялық, практикалық және аймақтық мәселелері жайлы білім 

жүйесін қалыптастыру.  

- «Ономастика» саласының зерттелуі мен зерттеуші ғалымдар, ономастиканың ӛзге ғылым салаларымен (тарих, 

география, этнография т.б.) ӛзара байланысы жайында мәлімет беру; 

- Ономастика ғылымының салалары, олардың ӛзіндік ерекшеліктері жайында ұғым қалыптастыру; 

- Шығыс Қазақстан аймағы ономастикалық кеңістігінің ӛзіндік ерекшелігі туралы мағлұмат беру; 

- Жалқы есімдердің лексика-семантикалық, грамматикалық, этнолингвистикалық сипаттарымен таныстыру. 

Курстың пререквизиттері: «Қазақ ономастикасының ӛзекті мәселесі» курсын оқу үшін магистранттардың қазіргі 

қазақ тілінің лексикология, фонетика, сӛзжасам, морфология, синтаксис салаларымен, стилистика пәнімен таныс болуы 

қажет. Ӛлке тарихы, этнографиясы мен географиясы жайлы хабардар болуы маңызды. Сонымен қатар, конспект жасау, 

реферат жаза білу және әдебиеттермен жұмыс істей алу дағдысының болуы, тестілеу әдістерін білуі шарт.  

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: «Шығыс Қазақстанның ономастикалық кеңістігі» атты  арнайы курс пен 

арнайы семинар 5В011700 - «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасында ӛткізіледі. Ономастика кӛне дәірлерден 

қазіргі уақытқа дейінгі тарихи, тарихи географиялық және лингвистикалық мәселелерді кең ауқымда зерттеу нысанасы 

ретінде қарастыратын перспективті, маңызды, даму үстіндегі ғылым саласы. Ономастикалық деректер халықтар 

тарихының тереңдерін тану үшін құнды материал болып табылады. Тіл, тарих, география ғылымдарының ұштасуынан 

ӛрбіген аталмыш сала мәдениет тарихы мен этногенез мәселелерін шешуге ықпалын тигізеді.  

Ҧсынылатын әдебиет: 



1. Мезенко А.М. и др. Белорусское Поозерье: культура - ономастика – социум / Научное издание. - Витебск: Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова, 2017. - 180 с. 

2. Мәдиева Г.Б., Иманбердиева С.Қ., Мадиева Д.Б. Ономастика: зерттеу мәселелері. Монография. - Алматы: Әл-Фараби ат. 

ҚазҰУ, 2016. - 163 б. 

3. Әлімхан А.Ә. Шығыс Қазақстанның ономастикалық кеңістігі. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» 

баспасы, 2016. - 136 б. 

4. Калинкин В.М. (отв. ред.) Имя собственное в жизни и литературе // Материалы IX Международных Святогорских 

ономастических и IX Международных Михайловских литературно-ономастических чтений. - К.: Издательский дом 

Дмитрия Бураго, 2015. - 360 с. 

5. Мадиева Г.Б., Супрун В.И. Теория и практика ономастики. (Учебное пособие). - 2-е изд., перераб. и доп. - Алматы: 

Қазақ университеті; Волгоград: Перемена, 2015. - 199 с. 

6. Жанұзақ Т. Тарихи жер-су аттарының түп тӛркіні. - Алматы: Сӛздік-словарь, 2010 

7. Жанұзақ Т., Рысберген Қ. Қазақ ономастикасы. Жетістіктері мен болашағы. – Алматы, 2004 

8. Мадиева Г.Б. Имя собственное в контексте познания. - Алматы: Қазақ университеті, 2004 

9. Жанұзақов Т. Қазақ тіліндегі жалқы есімдер. – Алматы: 1965 

10. Теория и методика ономастических исследовании. - Москва: Наука, 1986 

Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 

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

болмайды; в) тапсырмалардың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Курстың/пәннің атауы - Алтай тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы 

Пәннің коды - ISGAI-1306 

Пәннің типі  - ПД  

Пән/курс деңгейі - КВ 

Оқу жылы – 1 жыл 

https://www.twirpx.com/file/2551589/


Оқу семестрі -  2 семестр 

Кредиттер саны - 3 кредит  

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

Курстың мақсаты: «Алтай тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы» пәнін оқу, біріншіден, ана тіліміздің 

тӛркінін тануға, сол арқылы тіліміздің даму жолын түсінуге, тіл арқылы ата-бабамыздың дүниетанымын бағамдап, мәдени 

мұрасын игеруге кӛмектеседі; екіншіден,  алтай тӛркіндес тілдерді, туыстас түркі тілдерін салыстырмалы-тарихи әдіс 

арқылы оқып-білуге ықпал етеді. 

Курстың пререквизиттері: «Алтай тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы» пәнін оқымас бұрын, 

магистрант «Тіл біліміне кіріспе», «Түркітануға кіріспе», «Түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы», 

«Жалпы тіл білімі» пәндерінен тілдердің генологиялық, типологиялық топтастыруларын, жазудың шығу тарихын және 

«Ежелгі дәуір әдебиеті» пәні бойынша «Білге қаған», «Күлтегін», «Тоныкӛк» сияқты ірі ескерткіштердің мәтінін меңгеріп 

келуі керек. Сонымен бірге, салыстыра қарау үшін, «ҚҚТ (фонетика, грамматика)» пәндерін жақсы білуге тиіс. 

Студент кезінде ӛткен курстардан ғылыми еңбектерді оқып, оған талдау жасай алу, реферат, курс жұмысы, ғылыми 

мақала жаза білу дағдыларын да қалыптастыруы керек.  

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: «Алтай тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы» пәнін 

аяқтағанда, магистрант алтай тілдерін нақты ажыратып, кӛне ескерткіш мәтіндерін әдебиет және тіл жағынан толық 

талдап, кӛне түркі руникалық алфавитін меңгеріп, берілген үзінділерге аударма жасап, таңбаларды ӛз бетінше қолданып, 

түпнұсқадан оқи алу дәрежесіне жетуге тиіс. Түркі тілдерін жақсы меңгерген соң, моңғол, тұңғыс-мәнжүр тілдерімен 

салыстыра қарауға кӛшуге болады. Моңғол, тұңғыс-мәнжүр, жапон, корей тілдерін меңгермесе де, сӛздікке қарап, 

салыстырмалы талдау жасау дәрежесіне жетеді.  

Ҧсынылатын әдебиет: 

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

бюросы, 2018. – 608 б. 

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

7. Мусаев К.М. Контакты тюркских языков с языками мира и алтайская гипотеза. - Москва, 2006 

8. Қазақ грамматикасы. - Астана, 2002 

5. Рамстедт Г.И. Введение в алтайское языкознание. - Москва, 2001 

6. Баскаков Н.А. Алтайская семья языков и ее изучения. - Москва, 2001 

7. Тенишев Э.Р. Основные лингвистические направление в алтаистике. - Москва, 1986 

8. Қайдаров Ә., Оразов М. Түркітануға кіріспе. - Алматы, 1985 



9. Цинциус В.И. Проблемы сравнительно-исторического изучения лексики алтайских языков. - Ленинград, 1979 

10. Котвич В.Л. Исследование по алтайским языкам. - Москва, 1962 

Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 

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

болмайды; в) тапсырмалардың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Курстың/пәннің атауы - Жоғарғы оқу орнында пәнді оқыту әдістемесі 

Пәннің коды – MPDV-1307 

Пәннің типі -  ПД 

Пән/курс деңгейі - КВ 

Оқу жылы – 1 жыл 

Оқу семестрі – 2 семестр 

Кредиттер саны – 3 кредит 

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

Курстың мақсаты: жоғарғы оқу орнында пәнді оқытудың ғылыми-әдістемесін, тіл білімінің әдістемелік 

мәселелерінің негізгі тұжырымдары мен топшылауларын, соңғы зерттеулердің нәтижелерін, әдістеме саласындағыжаңа 

бағыттар және тілдің методологиясын баяндап беру. Пәнді оқып үйренудің міндеті мамандарды даярлаудың талаптарына 

сәйкес, тыңдаушы пәнді оқуда мынандай дағдыларды қалыптастыруы керек: 

-тіл  теориясы мен әдістемесін меңгеру; 

- әдістеме саласындағы жаңалықтарды білу; 

- қазақ тілін оқытуды меңгеру. 

Курстың пререквизиттері: Бұл курсты меңгермес бұрын  магистранттың тіл білімі туралы яғни тіл білімінің 

салалары фонетика, лексика, морфология, синтаксис терминдер туралы мағлұматтары болуы, білуі шарт.  

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: жоғарғы оқу орнында пәнді оқытудың ғылыми-әдістемесі, тіл білімінің 

әдістемелік мәселелерінің негізгі тұжырымдары мен топшылаулары, соңғы зерттеулердің нәтижелері, әдістеме 



саласындағы жаңа бағыттар және тілдің методологиясы, тіл  теориясы мен әдістемесі, әдістеме саласындағы жаңалықтар, 

қазақ тілін оқытуды меңгеру т.б. мәселелер қамтылған. 

   Ҧсынылатын әдебиет: 

1. Светлана Тер-минасова. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 

қоры, 2018. – 320 б. 

2. Қабдолов 3. Әдебиет теориясының негіздері. – Алматы: Мектеп, 2016. - 379 б. 

3. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. - Москва, 2016 

4. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - Москва, 2016 

5. Құрманбаева Г., Дүйсебаева С. Дарыту, дамыту, интеграция. - Алматы, 2016 

6. Сейпутанова А.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Оқулық. - Ӛскемен, 2016 

7. Махмутов М. Мектепте проблемалық оқытуды ұйымдастыру. - Алматы, 2016 

8. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. - Москва, 2015 

9. Қараев Ж., Ешеева Ж. Программалап оқыту және оның компьютерді оқытуға пайдаланумен байланысы. - Алматы, 2015 

10. Подласый И.П. Педагогика. Кн.1. - Москва, 2015 

11. Нұржан Ж. Қазақ тілін оқыту технологиясы. – Алматы: Ғылым, 2003. – 146 б.  

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

  Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 

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

болмайды; в) тапсырмаладың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Курстың/пәннің атауы - Пәнді оқыту әдістемесі 

Пәннің коды – MPD-1301 

Пәннің типі -  ПД 

Пән/курс деңгейі - КВ 

Оқу жылы – 1 жыл 



Оқу семестрі – 2 семестр 

Кредиттер саны – 3 кредит 

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

Курстың мақсаты: пәнді оқытудың ғылыми-әдістемесін, тіл білімінің әдістемелік мәселелерінің негізгі 

тұжырымдары мен топшылауларын, соңғы зерттеулердің нәтижелерін, әдістеме саласындағыжаңа бағыттар және тілдің 

методологиясын баяндап беру. Пәнді оқып үйренудің міндеті мамандарды даярлаудың талаптарына сәйкес, тыңдаушы 

пәнді оқуда мынандай дағдыларды қалыптастыруы керек: 

-тіл  теориясы мен әдістемесін меңгеру; 

- әдістеме саласындағы жаңалықтарды білу; 

- қазақ тілін оқытуды меңгеру. 

Курстың пререквизиттері: Бұл курсты меңгермес бұрын  магистранттың тіл білімі туралы яғни тіл білімінің 

салалары фонетика, лексика, морфология, синтаксис терминдер туралы мағлұматтары болуы, білуі шарт.  

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: пәнді оқытудың ғылыми-әдістемесі, тіл білімінің әдістемелік 

мәселелерінің негізгі тұжырымдары мен топшылаулары, соңғы зерттеулердің нәтижелері, әдістеме саласындағы жаңа 

бағыттар және тілдің методологиясы, тіл  теориясы мен әдістемесі, әдістеме саласындағы жаңалықтар, қазақ тілін оқытуды 

меңгеру т.б. мәселелер қамтылған. 

   Ҧсынылатын әдебиет: 

1. Светлана Тер-минасова. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 

қоры, 2018. – 320 б. 

2. Қабдолов 3. Әдебиет теориясының негіздері. – Алматы: Мектеп, 2016. - 379 б. 

3. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. - Москва, 2016 

4. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - Москва, 2016 

5. Құрманбаева Г., Дүйсебаева С. Дарыту, дамыту, интеграция. - Алматы, 2016 

6. Сейпутанова А.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Оқулық. - Ӛскемен, 2016 

7. Махмутов М. Мектепте проблемалық оқытуды ұйымдастыру. - Алматы, 2016 

8. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. - Москва, 2015 

9. Қараев Ж., Ешеева Ж. Программалап оқыту және оның компьютерді оқытуға пайдаланумен байланысы. - Алматы, 2015 

10. Подласый И.П. Педагогика. Кн.1. - Москва, 2015 

11. Нұржан Ж. Қазақ тілін оқыту технологиясы. – Алматы: Ғылым, 2003. – 146 б.  

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



   Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 

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

болмайды; в) тапсырмаладың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Курстың/пәннің атауы - Әдебиеттанудың ӛзекті мәселелері   

Пәннің коды – APL-1302 

Пәннің типі -  ПД 

Пән/курс деңгейі - КВ 

Оқу жылы – 1 жыл 

Оқу семестрі – 2 семестр 

Кредиттер саны – 3 кредит 

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

Курстың мақсаты: Қазақ әдебиеттану ғылымының қалыптасу, даму эволюцияларын саралай отырып, зерттеу 

міндеттерімен мақсатына жетудегі ғылыми-тәжірибелік шығармашылықты меңгеру, қазақ әдебиеті мен әдебиеттану 

іліміндегі басты-басты басым бағыттарды даралап және тереңдетіп оқыту, күрделі ғылыми мәселелерді талдау, даму 

бағыттарын белгілеу.  

Курстың пререквизиттері: Әдебиеттану, кӛркем мәтінді филологиялық талдау, ғылыми зерттеуді ұйымдастыру 

мен жоспарлау.  

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: Әдебиеттанудың ӛзекті мәселелері пәні бүгінгі күні әдебиеттану ілімінің 

даму ерекшеліктері мен кӛкейкесті мәселелерін таныстырады, ғылыми негізде шешілуге тиісті теориялық зерттеулерді 

саралайды, жаңа қағидалар мен тұжырымдарды анықтайды, жалпы қазақ әдебиеті мен кӛркем әдеби сынның жай-күйіне 

баға береді, сол арқылы ұлттық кӛркем ойдың даму деңгейі мен бағыттарынан мағлұмат береді. Ғылыми зерттеуге 

машықтандырады. 

   Ҧсынылатын әдебиет: 

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



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

Ел шежіре, 2018. - 336 б.  

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

288 б.  

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

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

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

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

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

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

Алматы: Бастау, 2017.- 331 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. Әбдиманұлы Ӛ. Шығармалары. Т. 2: Қазақ әдебиетіндегі ұлт-азаттық идея: монография. - Алматы: Қазақ 

энциклопедиясы, 2016. - 424 б. 

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

б. 

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

14. Нұрғали Р. Шығармалары. Т. 5: Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры: әдеби зерттеулер, эссе және сұхбаттар, 1-ші кітап. - 

Астана: Фолиант, 2013. - 384 б. 

Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 

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

болмайды; в) тапсырмалардың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б. 

 

Курстың/пәннің атауы – Абайтанудың ӛзекті мәселелері 



Пәннің коды - APA-2303 

Пәннің типіі  - ПД  

Пән/курс деңгейі -  КВ 

Оқу жылы –  2 жыл 

Оқу семестрі  -  3 семестр 

Кредиттер саны - 3 кредит  

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

Курстың мақсаты: Жоғары магистрлік мектепте оқылатын бұл пәннің негізгі мақсаты – Абайдың ақындық 

пәлсапасының қалыптасу және рухани ӛсу жолы, танымдық қайнар кӛзі, эстетикалық әлемін ғылыми тұрғыдан таныту. 

Ұлы Абайдың эстетикалық дүниетанымының, кӛзқарасының, эстетикалық қабылдауы мен талғамының қалыптасуына 

әсерін тигізген Ислам әлемімен сабақтастығын жан-жақты қарастыру, олардың құндылықтарын кӛркемдік сипаттары мен 

ӛзіндік ерекшеліктерін анықтау.  

Курстың пререквизиттері: «Абайтанудың ӛзекті мәселелері» пәнін оқу үшін магистранттарға «Абайтану», 

«Әдебиет теориясы», «Әдеби ӛлкетану» курстарын терең меңгеріп келулері қажет. Абайдың ӛлеңдері мен қарасӛздерінің 

мазмұнымен жақсы таныс болулары қажет. Әрі оларға әдеби-теориялық талдау жасау үшін әдебиет теориясынан білімді 

жетік меңгеруі тиіс. Сонымен қатар ғылыми еңбектермен, қажетті әдебиеттермен жұмыс істей алулары шарт. Әсіресе 

ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге бейімділіктері керек.   

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: «Абайтанудың ӛзекті мәселелері» курсының дәрістік және іс-

тәжірибелік (семинарлық) сабақтары  2-модульге бӛлінген. 1- модульде Абай мұрасының рухани нәр алған қазына 

кӛздерімен танысады. Ал 2-модульде Абайдың  дүниетанымы туралы зерттелген ғылыми еңбектерге назар аударылып, 

Абай мұрасының Шығысқа қатысы, ақындық кітапханасы мәселесі қарастырылады.  

   Ҧсынылатын әдебиет: 

5. Картаева А.М., Актасова Р.О. Тәуелсіздік кезеңіндегі абайтану: монография - Ӛскемен: Қазақстан Американдық Еркін 

Университеті, 2016. - 96 б.  

6. Абайтану. Таңдамалы еңбектер Т. X. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 269 б. 

7. Абайтану. Таңдамалы еңбектер Т. ІX. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 291 б. 

8. Ердембеков Б.А. Абайтану: оқу құралы. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2015. - 580 б.  

9. Картаева А.М. Абайтану: оқу құралы. - Алматы: Эверо, 2015. - 272 б.  

10. Картаева А.М. Абайтану және Әуезовтану  дәрістері: оқулық. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2015. - 290 б.  



11. Сәбден Оразалы. Абай және қазақ болашағы. Тарихи ұлы тұлғалар. - Алматы, 2015. - 166 б. 

12. Мырзахметұлы М. Абайтану. 1-кітап. - Астана: Interactiv Kazakhstan, 2014. - 432 б.  

13. Мырзахметұлы М. Абайтану. 2-кітап. - Астана: Interactiv Kazakhstan, 2014. - 524 б.  

14.  Классикалық зерттеулер. Т. 28: Абай және әдеби дәстүр / Бӛжеев М., Ы. Дүйсенбаев, Ә. Дәрбісәлин. - Алматы: 

Әдебиет әлемі, 2014. - 366 б. 

15.  Ердембеков Б.А. Абайдың әдеби ортасы: монография. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 

2014. - 514 б. 

16.  Ерсәлімов Балтабек. Әлемнің  Абайы қазақтың дана ойы. - Семей: Интеллект, 2014. - 358 б. 

17.  Медеуханұлы Ә. Абай аманаты: пьесалар. Ғылыми-танымдық мақалалар. - Семей: Анастасия, 2014. - 219 б.  

  Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 

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

болмайды; в) тапсырмалардың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Курстың/пәннің атауы - Қазақ әдебиетіндегі дәстҥр және жаңашылдық   мәселесі 

Пәннің коды - PTNKL-2204 

Пәннің типі - БД  

Пән/курс деңгейі - КВ  

Оқу жылы – 2 жыл  

Оқу семестрі - 3 семестр 

Кредиттер саны - 2 кредит     

Дәріс берушінің/профессордың аты-жӛні - Картаева Айжан Маратбекқызы - ф.ғ.д., ШҚМУ профессоры 

Курстың мақсаты: Қазақ  әдебиетіндегі фольклордың, кӛне түркі әдебиетінің, жыраулық поэзияның, шығыс 

әдебиетінің әсер-ықпалын, Абайдың ақындық мектебін, М.Әуезов сынды алыптардың кейінгі қаламгерлерге ықпалын 

дәстүр мен жаңашылдық мәселесінің ауқымында қарастыру арқылы таныту.  



Курстың пререквизиттері: Пәнді игеру үшін магистранттардың қазақ, орыс және шетел әдебиеті тарихынан, 

әдебиет теориясы, әдебиет сынынан сондай-ақ философия негіздерінен  терең білімі болуы қажет. Ғылыми – зерттеу 

әдістемесімен, әдіснамасымен жақсы таныс болу керек.   

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: Дәстүр  кӛркемӛнердің тақырып ауқымы, үйреншікті сарын, ӛмірге 

қатынасы, бейнелер аумағы, идеялық бағыты, қалыптасқан кӛркемдік құралдарды ӛз бойына жинақтайды. Кӛркемӛнердің 

жеке түрлерінде дәстүр бойынша суреттеу амалы мен тәсілдері, композициялық құрылымы, шығарманың тұтастық 

принциптері саналады. Ӛнердегі жаңашылдық  дегеніміз тың тақырыпты бұрын қолданылмаған әдіспен кӛркем тіл  

арқылы суреттеу, соны мәселеге батыл шешім табу, шығармалар жазу.  

Ҧсынылатын әдебиет: 

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

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

шежіре, 2018. - 336 б.  

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

б.  

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

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

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

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

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

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

Алматы: Бастау, 2017.- 331 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. Әбдиманұлы Ӛ. Шығармалары. Т. 2: Қазақ әдебиетіндегі ұлт-азаттық идея: монография. - Алматы: Қазақ 

энциклопедиясы, 2016. - 424 б. 

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

б. 

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

14. Нұрғали Р. Шығармалары. Т. 5: Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры: әдеби зерттеулер, эссе және сұхбаттар, 1-ші кітап. - 

Астана: Фолиант, 2013. - 384 б. 



Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 

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

болмайды; в) тапсырмалардың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Курстың/пәннің атауы – Фольклор теориясы мен тарихы 

Пәннің коды – TIF-2305 

Пәннің типі -  ПД 

Пән/курс деңгейі - КВ 

Оқу жылы – 2 жыл 

Оқу семестрі – 3 семестр 

Кредиттер саны - 3 кредит 

Дәріс берушінің/профессордың аты-жӛні – Келгембаева Бақытжан Бекенқызы – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

Курстың мақсаты: Магистрлерге фольклористика ғылымының бүгінгі келелі мәселелерін талдау, түсіндірумен 

қатар оларды соңғы жылдары жарық кӛрген  монографиялармен, зерттеу мақалалармен таныстыру, мәнді-маңызды 

еңбектерді конспектілеу. Бүгінгі халық ауыз әдебиетін зерттеудегі басты қиындықтарды түсіндіру. 

Курстың пререквизиттері: қазақ халық ауыз әдебиеті, әдебиеттануға кіріспе, әдебиет теориясы мен әдебиет 

тарихы. 

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: Магистрлерге арналып  оқылатын «Фольклор теориясы мен тарихы» 

атты пән бүгінгі күні фольклористика ілімінің даму ерекшеліктері мен кӛкейкесті мәселелерін таныстырады, ғылыми 

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

ауыз  әдебиеті жай-күйіне баға береді, сол арқылы ұлттық кӛркем ойдың даму деңгейі мен бағыттарынан мағлұмат береді. 

Ғылыми зерттеуге машықтандырады. 

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

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

5. Байтұрсынұлы А. Алты томдық шығармалар жинағы. Оқу құралы. Т.І. – Алматы: Ел-шежіре, 2013. – 384 б. 

6. Қазақтың 100 поэмасы / құраст. Ж.Аймұхамбет., А.Әлімұлы. Ғылыми түсініктерін жазған Ж.Аймұхамбет. – Алматы: 

Жазушы, 2013. – 376 б. 

7. Тоқсамбаева А. Қазіргі қазақ әдебиеті (1960-2000 жж.). Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2013. – 160 б. 

8. Қазіргі әдебиеттану мен фольклористиканың ӛзекті мәселелері. - Алматы, 2004 

  Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 

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

болмайды; в) тапсырмалардың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б. 

 

Курстың/пәннің атауы - Қазіргі поэзиядағы стиль және бейнелілік 

Пәннің коды - SOSP-2306 

Пәннің типі  -  ПД 

Пән/курс деңгейі -  КВ 

Оқу жылы –  2 жыл 

Оқу семестрі  - 3 семестр 

Кредиттер саны - 3 кредит 

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

Курстың мақсаты: Магистрлерге әдебиеттанудың бүгінгі келелі мәселелерін стилмен байланыстыра отырып жан-жақты 

талдау, түсіндірумен қатар, оларды соңғы жылдары жарық кӛрген монографиялармен, зерттеу мақалалармен таныстыру, 

мәнді, маңызды еңбектерді конспектілеуге, бүгінгі әдебиеттанудағы стильдік ізденістер мен соны жаңалықтарды 

бағамдауға негізделген пікірлермен, негізгі идея, басты ағымдарды түсіндіру, ӛзара салыстыру, алда тұрған ӛзекті 



мәселелерді айқындау, зерттеудің жаңа әдістемелері мен әдіс- тәсілдерін іздестіру болып табылады. Сонымен қатар, 

магистрлерді әдебиттану ғылмының осындай ӛзекті мәселелерінен жан-жақты хабардар етіп қана қоймай, қиын да күрделі 

мәселелер туралы ӛз беттерінше ой қорытып, ізденуге бағыт-бағдар беру болып табылады. 

Стиль әдебиеттану ғылымының маңызды нысандарының бірі. Соңғы жылдары ұлттық әдебиеттануымызда 

жекелеген қаламгерлер шығармашылығын зерттеу кӛптеп қолға алына бастады. Әрбір қаламгерді шығармашыл тұлға 

ретінде даралай зерттеу әдеби процесті бағамдауға септігін тигізері анық. Курстың негізгі мақсаты – қазіргі қазақ 

поэзиясындағы стиль мәселесін ӛзіндік дара қолтаңбасымен кӛрініп, поэзияның дамуына үлкен үлес қосқан ақындар 

шығармашылығы арқылы зерделеу.  

Курстың пререквизиттері: әдебиеттанудың ӛзекті мәселелері, ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау, 

әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері. 

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: Филология факультетінің магистратура сатысында оқытылатын бұл 

курстың мазмұны бұрын бакалавр сатысында оқылған әдебиеттану пәндерін қайталау емес, соларды негізге ала отырып 

әдебиеттің тарихы мен теориясының, әдеби сынның жекелеген салаларына тереңдей еніп, қайшлығы мол әртүрлі 

тұжырымдарды салыстыра қарастыру болып табылады. Бұрын үстірт қана айтылып кеткен әдебиеттанудың кейбір мәселелеріне 

енді бүгінгі ғылыми кӛзқарастар мен пайымдаулар тұрғысынан нақтылай баға беріп, түбегейлі талдап, зерделеудің маңызы 

ерекше. Пәнді оқыту барысында магистрант әдебиет тарихы мен әдебиет теориясынан алған білімдерін одан ары тереңдетіп, 

бүгінгі әдеби процессті, әдебиеттанудағы жаңа ғылыми пайымдауларды меңгеріп, оған ӛздігінше ғылыми сараптама жасауға 

дағдыланады. Бүл бағытта әдебиеттануға қатысты отандық және әлемдік ғалымдардың әдеби-эстетикалық зерттеулерін оқып, 

олардан үйренеді. 

Ҧсынылатын әдебиет: 

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

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

3. Жанр сипаты. - Алматы, 2015 

4. Гегель В.Ф. Эстетика. – Москва, 2015 

5. Әдебиеттану терминдерінің сӛздігі. - Алматы, 2014 

6. Жұмалиев Қ. Стиль - ӛнер ерекшелігі. - Алматы, 2014 

7. Қабдолов З. Сӛз ӛнері. - Алматы, 2014 

8. Савельева Т. Художественный текст и художественный мир. - Алматы, 2013 

9. Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. - Алматы, 2013 

10. Сейпутанова А.Қ. Қазіргі поэзия және стиль. - Астана, 2012 



Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 

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

болмайды; в) тапсырмалардың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Курстың/пәннің атауы - Мифопоэтика 

Пәннің коды - M-2307 

Пәннің типі  - ПД 

Пән/курс деңгейі -  КВ 

Оқу жылы –  2 жыл 

Оқу семестрі  - 3 семестр 

Кредиттер саны - 3 кредит 

Дәріс берушінің/профессордың аты-жӛні - Келгембаева Бақытжан Бекенқызы – ф.ғ.к., ШҚМУ доценті 

Курстың мақсаты: Миф  пен бейнелі ойлау жүйесінің байланысын жеке пән ретінде қарастырудағы негізгі мақсат – 

прозалық және ипоэзиялық туындылардағы мифологизмнің кӛрінісін, мифопоэтикалық ойлау жүйесін бағамдап, 

бағдарлау, сол арқылы адамзаттың кӛркемдік ойлау жүйесінің даму жолын таныту. 

Курстың пререквизиттері: Пәнді игеру үшін магистранттардың қазақ, орыс және шетел әдебиеті тарихынан, 

әдебиет теориясы, әдебиет сынынан сондай-ақ философия негіздерінен терең білімі болуы қажет. Ғылыми – зертеу 

жұмысында тарихи, салыстырмалы зерттеу принциптерін қолдана алып, ғылыми-зерттеу әдістемесімен, әдіснамасымен 

жақсы таныс болу керек. 

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: Пәннің зертеу нысаны, мақсат–міндеттері, оқу үрдісіндегі ӛзіндік орны. 

Миф, мифология ұғымдары. Мифтің танымдық қызметі. Түрлі ғылым салаларындағы мифке берілген анықтамалар. Миф – 

(грекше mifos) – халық творчествасының ертеден қалыптасқан жанрларының бірі екендігі. Миф алғашқы қауым адамының 

дүние туралы, әлемге әмір еткен сыртқы күштер, яғни құдайлар мен рухтардың образдары туралы және табиғаттан тыс 

құбылыстар мен оқиғалар жӛніндегі түсінігі, сонымен қатар, осылар жайындағы қалыптасқан мифтер, яғни кӛркем 

туындылар саналатыны. Мифология және мифтік шығармашылық туралы Дж.Тойнби, Я.Кассриер, К.Леви-Стросс, 



К.Г.Юнг, Э.Тэйлор, И.Г.Гердер, В.Я Пропп, С.А.Токарев, А.Ф.Лосев т.б. ғалымдардың зерттеулері. «Миф» ұғымын ең 

алғашқы афиналық философ Платонның енгізгендігі. А.Ф.Лосев, И.М.Дьяконов, М.И.Стеблин-Каменский пікірлері. 

Ҧсынылатын 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. Жанузакова К.Т. Мифопоэтика мен проза жанры. – Алматы, 2016 

4. Аймұхамбет Ж. Мифтің поэтикадағы қызметі. - Алматы, 2010 

5. Жарылғапов Ж. Қазақ прозасы: ағымдар мен әдістер. - Қарағанды, 2009 

6. Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті: лекциялар курсы. – Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 284 б. 

7. Мифы народов мира. Энциклопедия, 1997 

8. Касымжанов А. Рухани тамырлар // Қазақ.-Алматы, 1994 

9. Тейлор Э. Первобытная культура. - Москва, 1989  

10. Голосовкер Я.Э. Логика мифа. – Москва, 1987 

Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 

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

болмайды; в) тапсырмалардың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

 

Курстың/пәннің атауы – Ғылыми зерттеуді ҧйымдастыру мен жоспарлау 

Пәннің коды – OPNI - 5201 

Пәннің типі  - БД 

Пән/курс деңгейі -  КВ 

Оқу жылы –  1 жыл 



Оқу семестрі  - 1 семестр 

Кредиттер саны – 3 кредит 

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

Курстың мақсаты: Зерттеу тақырыбын таңдап беруге жәрдемдесу және магистрлік диссертацияны жазу барысында 

саты-сатымен орындалатын жұмыстарға бейімдеу.  

 Курстың пререквизиттері: Бұл курсты қабылдамас бұрын магистранттың қазақ тіл білімі салалары фонетика, 

лексика, сӛзжасам мен морфология, синтаксис туралы мағлұматтары болып, шығармашылық бағытта ой-толғау, ӛзіндік 

пікір, ғылыми мақала, аннотация, түйіндеме, сараптама жаза білу, қажетті ғылыми еңбектермен жұмыс істей алу дағдысы 

болу тиіс, сол сияқты сұрақ-сауал (тест) әдістерін білуі шарт.  

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: Қазіргі жағдайда (нарықтық  экономика; білім саласындағы реформа; 

әлемдегі ғаламдану іс-әрекеті, т.т.). Қазақстан мемлекетіндегі жоғары мектеп заман талабына сай кӛпсалалы және 

кӛпсатылы болып табылады. Оның ішіндегі магистратурада университет білім деңгейін енді бір сатыға кӛтере отырып, 

сұранысы бар қажетті мамандарды ғылыми мекемелерге, жоғары оқу орындарына және тағы басқа кәсіби білім 

ошақтарына даярлап беру міндетті.  

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

2. Асқаров Е.С., Балапанов Е.Қ., Қойшыбаев Б.А. Ғылыми зерттеулердің негіздері. (Оқу-әдістемелік құрал). – Алматы, 

2015 

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

362 с., рис. 

4. Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую, диплом. – СПБ, 2014 

5. Қасқабаева Б. Ғылыми жұмыстарды жазуға жадынама. – Алматы, 2008 

6. Жексенбаева Ү.Б. Оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру. – Алматы, 2005 

7. Тотанова А.С. Методика науно-педагогического исследования. – Алматы, 2005 

  Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 



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

болмайды; в) тапсырмалардың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Курстың/пәннің атауы – Тіл білімінің ӛзекті мәселелері 

Пәннің коды – APYA-5202 

Пәннің типі  - БД 

Пән/курс деңгейі - КВ 

Оқу жылы – 1 жыл 

Оқу семестрі – 2 семестр 

Кредиттер саны - 3 кредит 

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

Курстың мақсаты: Тіл білімінің негізгі тұжырымдары мен топшылауларын, соңғы зерттеулердің нәтижелерін, тіл 

біліміндегі бағыттар және тілдің методологиясын баяндап беру. Пәнді оқып үйренудің міндеті мамандарды даярлаудың 

талаптарына сәйкес, тыңдаушы пәнді оқуда мынандай дағдыларды қалыптастыруы керек: 

-тіл  теориясын меңгеру; 

- тіл   терминдерін білу; 

- тіл   философиясын білу. 

Курстың пререквизиттері: Бұл курсты меңгермес бұрын  студенттің тіл білімі туралы яғни тіл білімінің салалары 

фонетика, лексика, морфология, синтаксис   терминдер туралы мағлұматтары болып, конспект, реферат, пікір жаза білу, 

әдебиеттермен жұмыс істей алу дағдысы болуы керек, сондай-ақ, тест әдістерін білуі шарт.  

Деректемелер Курстың/пәннің мазмҧны: Тіл білімінің ӛзекті мәселелері магистрлік мектепте филология 

мамандығында ӛтілетін теориялық пән. Пәннің негізгі мақсаты мен міндеті тіл білімі   негізгі ұғымдары мен терминдерін 

қарастырып, оның басты-басты теориялық мәселелерін жаңа бағыттарды баяндап беру. Сондай-ақ, тіл білімі 

ғылымдарының бүгінгі даму бағытын, ондағы түрлі жаңа салалар мен ағымдардың пайда болу құбылысын және оның тіл 

мен әдебиетке тигізетін әсерін айқындау. 1-модульде тіл туралы іргелі түсініктердің ӛзгеруі және   тіл қызметтерін, тіл 

біліміндегі соңғы бағыттарды, қазіргі қазақ тілінің жайы мен күйін, проблемаларын теориялық жақтан қарастырылады. 2-

модульде  тіл білімінің жаңа аспектілері, саясат, дін мәселелері, салыстырмалы-тарихи типологиялық тұрғыдағы 

мәселелер қамтылған. 

   Ҧсынылатын 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. Кайырбаева Ж.К. Тіл біліміне кіріспе. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, «Берел» баспасы, 2017 

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

5. Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

6.  Мұсабаев Ғ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

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

8. Мұсабаев Ғ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Арыс, 2008 

9. Айтбаев Ӛ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Арыс, 2007 

10. Қазақ грамматикасы. - Астана, 2002 

  Сабақ беру әдістері: ауызша, кӛрнекілік, 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. 

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

болмайды; в) тапсырмалардың ӛз уақытында тапсырылмауы және т.б.  

 

Ғылыми-зерттеу жҧмысының модулі 

 

Курстың/пәннің атауы – Магистранттың ғылыми-зерттеу жҧмысы, магистрлік диссертацияны орындауды 

қосқанда (МҒЗЖ) 
Оқу жылы –  1, 2 жыл 

Оқу семестрі  - 3, 4 семестр (3, 12 апта) 

Кредиттер саны – 3 кредит 

Педагогикалық және зерттеу  іс – тәжірибелерінің мақсаты: 



 Магистранттың 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 кӛрсетуге үйрету; 

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

магистрантты даярлау; 

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

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

 Іс-тәжірибенің мазмҧны: 

1. Магистрант зерттеу, педагогикалық іс – тәжірибелерден ӛтетін мекемемен, кафедрамен және ПОҚ-мен, топ 

жетекшілерінің жұмысымен, ӛткізілетін курс бойынша нормативті құжаттар, ОӘК-мен танысады. 

2. Магистрант зерттеу іс – тәжірибесін ӛту кезінде алдын-ала жоспар құруы қажет. 

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

диссертацияны жазуға дайындалу. 

Ҧсынылатын әдебиет:  
1. Нағымжанова Қ.М. Кәсіби педагогикалық білім беру технологиялары. -Астана, 2017  

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

 

 

 

 

 

 

 



Информационные пакеты по ECTS/  

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ОПИСЕЙ КУРСА 

 Магистратура  

6М011700 «Казахский язык и литература»  

ИНФОРМА

ЦИЯ об 

институте 

       1. Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова, 30 Гв.дивизии, 

34. Ул. Крылова 72, корпус № 9  
Почтовый адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, 30-й Гв. 

Дивизии, 34., индекс 070020. Тел/факс: 8 (7232) 541-411, 540-407. Адрес сайта : http://www.vkgu.kz/ru 

 

         2. Академический календарь: 2 года (очная форма обучения)  

Очная форма обучения на 2018-2019 учебный год 

Осенний семестр 

21 - 25 август Прием магистрантов в университет 

30 август День Конституции Республики Казахстан 

26 - 29 август Регистрация на элективные дисциплины 

1 сентябрь День знаний и открытие нового учебного года 

1 сентябрь – 5 январь 2 - семестр 

3 сентябрь – 15 декабрь Теоретическое обучение 

15 – 20 октябрь Рубежный контроль. №1 - рейтинг 

1 декабрь День Первого Президента Республики Казахстан 

3-15 декабрь Научно-исследовательская работа наряду с теоретическим обучением  

10-15 декабрь Текущий контроль . №2 - рейтинг  

16-17декабрь День Независимости Республики Казахстан 

18 декабрь – 5 январь Экзаменационная сессия 

1 – 2 январь Новый год 

5 январь Завершение 1-го семестра 

7 январь Рождество 

8 – 19 январь Зимние каникулы 

Весенний семестр 

21 январь – 4 май Теоретическое обучение 

4 – 9 март Рубежный контроль. №1 - рейтинг 

8 март Международный женский день 

21 - 23 март Праздник Наурыз  

http://www.vkgu.kz/ru


22 апрель – 4 май Научно-исследовательская работа наряду с теоретическим обучением 

29 апрель – 4 май Текущий контроль. №2 - рейтинг 

1 май День единства народа Казахстана
 

6 – 25 май Экзаменационная сессия 

7 май День защитника Отечества 

9 май День Победы
 

27 май – 27 июль Научно-исследовательская работа 

6 июль День столицы 

29 июль – 10 август Летний семестр 

 

3. Руководство вуза:  

Ректор - к.ю.н, PhD М.Ә.Тӛлеген  

Проректор по стратегическому развитию и научной работе – Ғ.Сералин  

Проректор по учебной и учебно-методической работе - д.б.н. А.Б.Мырзагалиева 

Проректор по социальной и воспитательной работе -  к.п.н. И.В.Ровнякова. 

Директор департамента управления академической политики и образовательных программ - И.С.Стеблецова  

И. о. начальника управления организации и контроля учебного процесса- Н.Ә. Садирбекова  

И.о. начальника отдела методической работы, практики и трудоустройства - Н.К. Рустемова  

И.о. декана факультета истории, филологии и международных отношений. –  к.и.н. А.Ә.Ӛскембай 

Заведующий кафедрой казахской, русской филологии и журналистики – д.ф.н,  А.М.Картаева  

 

4. Общая характеристика вуза 
В настоящее время университет действует без ограничений сроков на основе среднего 

профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования в рамках компетенции 

образовательной деятельности в соответствии с государственной лицензией на высшее образование в рамках 

подготовки специалистов: 

- Дается высшее профессиональное образование по 49 специальностям. При этом срок обучения в 

бакалавриате - 4 года, заочном отделении - 5 лет, получение высшего образования в кратчайшие сроки: на базе 

высшего образования - 2 года, на базе среднего профессионального образования - 3 года. 

- обучение по 33 специальностям магистратуры. 

В университете с 2003-2004 учебного года внедрена кредитная система обучения для студентов 

экономических специальностей; с 2004-2005 учебного года для студентов 1 курса высшего профессионального 

образования всех специальностей.   

 В настоящее время учебный процесс осуществляется на 22 кафедрах 4 - х факультетов, в том числе 27-

специальных, 6-в системе общего образования.  



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):  

Магистратура: «Казахский язык и литература».  

Стоимость обучения за очную форму обучения 396 900 тенге в год. 

 

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу: 

Вступительные экзамены:  

Тестируемый предмет-иностранный язык;  

Комплексный экзамен-методика специальных дисциплин, повышение профессиональной квалификации 

магистрантов с современными технологиями, предпринимательская деятельность в образовании, основы 

профессиональных научных исследований педагогики.  
ИНФОРМАЦ

ИЯ  

о программах 

обучения 

(Каталог 

курсов)  

1. Общая характеристика программ обучения:  

Присуждаемые степени/квалификации:  

-научно-педагогическое направление   

 Магистр педагогических наук по специальности 6М011700 «Казахский язык и литература»   

 Уровней (ступеней) обучения:  
Магистратура 

 Требования по приему на программу:  

Высшее педагогическое образование. 

Пререквизиты - общая педагогика, общая психология. 



 Компетенции магистратуры: 

 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 магистранта; 

      - 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 магистрантам в получении особо важных и устойчивых знаний, восприятии мира как единого 

целого;  

      - формирование у магистрантов 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;  

      - формирование навыков участия в научных мероприятиях различного уровня, продолжение научной 

подготовки в докторантуре; обеспечение образования в области педагогики и психологии в вузе, опыт 

преподавания в вузе.   

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 4 семестре проводится комплексный экзамен.   

- Защита магистерской диссертации в конце 4 семестра проводится публично на заседании Государственной 

аттестационной комиссии.  

Фамилия, имя, отество лекторов по каждой дисциплине: 

1.  Новые направления языкознания (литературоведения) - Бияров Б.Н.- к.ф.н., доцент ВКГУ 

2.   Основы теории периоды эпохи истории литературы - Картаева А.М. - д.ф.н., профессор ВКГУ  

3.  Теоретические основы  периодизации  истории языка - Енсебаева К.К. – к.ф.н., доцент ВКГУ 

4.  Теоретические проблемы терминообразования - Еңсебаева К.К. –  к.ф.н., доцент ВКГУ  



5. Философско-методологические проблемы языкознания -  Енсебаева К.К. – к.ф.н., доцент ВКГУ 

6.  Деловой казахский язык - Алимхан А.А. –  к.ф.н., доцент ВКГУ 

7.  Лингвокультурология  – Айтмукашова А.А. –  к.ф.н., доцент ВКГУ 

8.  Актуальные проблемы ономастики - Алимхан А.А. –  к.ф.н., доцент ВКГУ  

9.  Историко-сравнительная грамматика алтайских языков  – Бияров Б.Н.-  к.ф.н., доцент ВКГУ 

10.  Методика преподавания дисциплин в вузе - Сейпутанова А.К. –  к.ф.н., доцент ВКГУ  

11.  Методика преподавания дисциплины - Сейпутанова А.К. – к.ф.н., доцент ВКГУ 

12.  Актуальные проблемы литературоведения – Картаева А.М. - д.ф.н., профессор ВКГУ  

13.  Актуальные проблемы Абаеведения - Картаева А.М. - д.ф.н., профессор ВКГУ  

14.   Проблемы традиции и новшество казахской литературе -  Картаева А.М. -  д.ф.н., профессор ВКГУ  

15.  Теория и история фольклора – Келгембаева Б.Б. – к.ф.н., доцент ВКГУ 

16.  Стиль и образность современной поэзии - Сейпутанова А.К. –  к.ф.н., доцент ВКГУ 

17. Мифопоэтика – Келгембаева Б.Б.-  Келгембаева Б.Б. – к.ф.н., доцент ВКГУ 

18.  Организация и планирование научных исследований – Бияров Б.Н. –   к.ф.н., доцент ВКГУ 

19.  Актуальные проблемы языкознания - Айтмукашова А.А. - к.ф.н., доцент ВКГУ  

2.   Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

Приложение 2 

Дополнительн

ая 

информация 

для 

магистрантов 

      Дополнительная информация для магистрантов. 

      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 – медицинская помощь магистрантам университета осуществляется в медпункте (в 

соответствии с требованиями СЭС и ГПС), где оказывается первая медицинская помощь, проводятся 

медицинские осмотры, профилактические мероприятия. Имеется договор с Усть – Каменогорской городской 

больницей № 1 на обслуживание студентов, магистрантов и ППС. (нотариально заверенной копии договора 

зарегистрированы). «Центр здравоохранения» со студентами, магистрантами университета постоянно проводит 

круглый стол. Контроль за санитарным состоянием учебных зданий и общежитий осуществляется заведующими 

здравпунктами. Ответственность за соблюдение этих условий несут коменданты, соответствующие объектам.  

        Студенческий офис/офис по делам магистрантов. В качестве составной части университета объединен 

ранее созданный комитет по делам молодежи и Центр культуры-студенческий офис-а также студенческое 

объединение молодежи: молодежное крыло НДП «Нур Отан», «Жас Отан», филиал Республиканской 

молодежной организации «Альянс студентов Казахстана», студенческий отряд, при содействии полиции 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Қыран», студенческий молодежный трудовой отряд. 

          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  

(В приложении 5 указана подробная информация о лабораторной базе университета по специальностям ). 

          Международные программы/Стажировки/Программы обмена – по программе перевода заключено 

более 60 договоров с зарубежными и отечественными учебными заведениями.  

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»  



Приложение 1  

Система программы приема в 2017 году (структура)  
Цикл 

дисциплин  

Компонент

ы 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество кредитов семестр 

по ECTS 

Семестр 

БД 

BS 

ОК 

MC 
IYa(p) -5202 

Шет тілі (кәсіптік)  

Иностранный язык (профессиональный)  

Foreign language (professional) 

5 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Psi -5204 

Психология 

Психология 

Psychology 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
IFN -5201 

Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Ped -5203 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

3 1 

 

Система программы приема в 2016 году (структура)  
 

Цикл 

дисциплин  

Компоненты Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество кредитов семестр 

по ECTS 

Семестр 

БД 

BS 

ОК 

MC 

IYa(p) -5202 Шет тілі (кәсіптік)  

Иностранный язык (профессиональный)  

Foreign language (professional) 

5 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 

Psi -5204 Психология 

Психология 

Psychology 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 

IFN -5201 Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 

Ped -5203 Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

3 1 



Приложение 2  

Описание отдельных дисциплин (курсов, юниты) 

 

Общеобязательные модули  

 

Название дисциплины/курса - История и философия науки  

Код дисциплины - IFN-5201 

Тип дисциплины - БД 

Уровень дисциплины/курса - ОК 

Год обучения - 1 год  

Семестр обучения - 1семестр  

Количество кредитов - 2 кредита  

Ф.и.о. лектора/профессора- Игисинова Нураш Бекпауовна - кандидат философских наук 

Цель курса: главной целью преподавания дисциплины «История и философия науки» является формирование 

диалектического материалистического мировоззрения магистрантов, обеспечение концептуальной системой, необходимой 

для познания общих закономерностей мира; ориентация на определение роли человека в мире.  

Пререквизиты курса: изучение истории, истории культуры и искусства, знаний необходимых для освоения 

дисциплины. Иметь способность работать с литературой; уметь писать конспект, анализировать, составлять список 

литературы. Магистранты должны уметь написать реферат, доклад, конспект из оригинального варианта.  

Содержание курса/дисциплины: Формирование и происхождение философии, жизнь как общественное сознание, 

роль в обществе, взаимосвязь науки, искусства и культуры, развитие философских идей, их превращение в духовную 

пищу человечества, задачи философии. История философии, актуальные проблемы казахской философии. Теоретические 

и методические основы познания мира. Онтология, гносеология и диалектика. Философия общества. Философские 

проблемы экономической сферы общества. Социальная структура, политическая организация общества. Духовная жизнь 

общества, актуальные проблемы общественного сознания. Культура и цивилизация. Проблема человека в философии. 

Современные глобальные проблемы и предположения.  

    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. Кішібеков Д.Т. Ғылым тарихы және философиясы. Оқу құралы. – 2-бас. толықт. – Алматы: ҚазҰТУ, 2014. –  282 б.  

5. Нысанбаев Ә. Ғылым тарихы және философиясы. Оқулық. - Алматы: Эверо, 2013. - 164 б.  

6. Артемьев. А.И.,  Мырзалы С.Қ. Ғылым тарихы және философиясы. Оқу құралы. – Алматы: Бастау, 2013.- 432 б. 

7. Әлікенова К.Н. Ғылым тарихы және философиясы. Оқу құралы. - Талдықорған: ЖМУ, 2012. - 256 б. 

8. Алтаев Ж.А., Ғабитов Т.Х. Ғылым тарихы мен философиясы. Оқулық. - Алматы: Эверо, 2011. - 470 бет. 

  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 - Иностранный язык (профессиональный)  

Код дисциплины- IYa(p) - 5202  

Тип дисциплины - БД 

Уровень дисциплины/курса - ОК 

Год обучения - 1 год  

Семестр обучения - 1семестр  

Количество кредитов - 2 кредита  

Ф.и.о. лектора/профессора – Федосова Светлана Александровна – к.ф.н., доцент 

Цель курса: по результатам обучения студент должен знать:  

1) Подготовка, интерес, опрос к доставке данных, информированию собеседника; 

2) В рамках диалога: обмен мнениями на основе подготовленной речи;        

3) В разговорной речи монолога: простыми фразами описание о место жительства, распорядок дня, создание краткой 

информации о себе, о своих действиях и интересах;  



4) В  письменных отношениях: простыми фразами  должен уметь описать о родных, окружающих людях, их 

работах, домах (квартирах) и т. д.  

5) Понимание целей, повседневных слов, простых коротких указаний преподавателя.  

Пререквизиты курса: 1 сем - иностранный язык (бакалавриат); 2 сем-иностранный язык Уровень А1   

Содержание курса/дисциплины: A1 изучение прагматических текстов, регулирующих повседневную жизнь людей 

в стране изучаемого языка, подготовка и способность к информированию слушателя; представление; оценка с помощью 

мнений дать характеристику; проявление интереса; коррекция саморегуляции при предупреждении; подготовка к 

описанию событий в ряде последовательных форм фиксации событий в рамках основных тем; содержание книги.  

А2 простые тексты, связанные с А2; подготовка к написанию кратких докладов, содержащих конкретную 

информацию повседневного характера и объяснения необходимых действий; умение понимать простую информацию, 

касающуюся профессиональной жизни, информацию, передаваемую по радио и телеканалам (интервью, краткие лекции, 

репортажи). 

Компетенции: коммуникативность: - социальное взаимодействие: языковой. 

 Создание различных типов речевой деятельности (рассказ, изложение, представление информации). Применение 

грамматических форм и структур в функциональном аспекте. Развитие активной, обобщенной, обширной, то есть 

всесторонности научно-профессионального языка.  

Рекомендуемая литература: 

1. Grammar Express. Marjorie Fuchs and Margaret Bonner (Beginners - Low Intermadiate). - Longman, 2016 

2. Clive Oxenden, New English File, pre-intermediate, Oxford, 2010 

3. Murphy R. English Grammar in Use, Intermediate, Oxford, 2010 

4. Jack C. Richards. New Interchange. Cambridge Univercity Press, 2010 

5. Looking at Britain / K / Cram Andersen & Paul Bay. Page 166 

6. Starightforward (A1-A2, А2, B1). Philip Kerr. Macmillan. Firstly Publishing,  

2007. 

7. Grammar Express. Basic. Marjorie Fuchs and Margaret Bonner (Beginners -Low Intermadiate). - Longman, 2006 

8. New Inside Out. Sue Kay and Vaughan Jones (beginner - upper intermediate) - Macmillan, 2008 

9. Дроздова T.Ю.Everyday English: учебное пособие для студентов гуманитарных вузов с углубленным изучением 

английского языка. - Издание шестое. - СПб.: Антология, 2003. - 656 с. 

  Методы преподавания: устный, наглядный, практический  

          Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен  



          Язык обучения: английский  

         Условий (требований), необходимые для обучения по специальности (ступени):  
          Правила: а) посещение занятий обязательно; б) активное посещение практических 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 - Педагогика  

Код дисциплины - Ped-5203 

Тип дисциплины - БД 

Уровень дисциплины/курса - ОК 

Год обучения - 1 год  

Семестр обучения - 1семестр  

Количество кредитов - 2 кредита  

Ф.и.о. лектора/профессора – Дюсенбаева Ардак Толеуовна – кандидат пед. наук  

Цель курса: ознакомление магистрантов с научно-методологическими основами педагогической науки, 

формирование их правильного мировоззрения на основе внимания к закономерностям развития жизни, раскрытие 

сущности педагогических процессов.  

Пререквизиты курса: для освоения изучаемой дисциплины магистрант должен знать основы философии, основы 

истории, психологии, методику преподавания казахского языка и методику преподавания казахской литературы. Кроме 

того, необходимо овладеть приемами анализа, дифференциации, сравнения, осмысления и формулировки.  

Содержание курса/дисциплины: Предмет и методологические основы педагогики. Понятие предмета педагогики. 

Основные категории педагогики-воспитание, образование, обучение. Изучает закономерности развития личности человека 

в целом, так как они входят в состав гуманитарных дисциплин. Формирование знаний об этапах, принципах и 

особенностях развития личности ребенка позволяет магистрантам определять свою траекторию развития. В процессе 

изучения дисциплины педагогики магистранты формируют знания, умения и навыки о закономерностях развития 

личности ребенка, планировании, управлении и организации единого педагогического процесса в школе. Она позволит в 

будущем реализовать свои специальности.  

Рекомендуемая литература: 

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



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

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

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

4. Бабаев С.Б., Оңалбек Ж.К. Жалпы педагогика. - Алматы, 2006. – 228 б. 

5. Әбиев Ж. Педагогика. - Алматы, 2004 

6. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика: Университеттер студенттеріне арналған оқу құралы. - Алматы, 2004. - 420 б. 

7. Хмель Н.Д. Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс.- Алматы, 2002 

  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 - Психология  

Код дисциплины - Psi-5204 

Тип дисциплины - БД 

Уровень дисциплины/курса - ОК 

Год обучения - 1 год  

Семестр обучения - 1семестр  

Количество кредитов - 2 кредита  

Ф.и.о. лектора/профессора - Ауренова Мадина Даулеткановна – кандидат псих. наук 

Цель курса: Развитие у магистрантов психологического мышления на основе полученных знаний и 

исследовательских навыков в курсе психологии, обучение их самопознанию, саморазвитию. Повышение психологической 

компетентности будущих специалистов, формирование у них положительной мотивации использования психологических 

знаний в жизни и практической деятельности. 

 - развитие психологической компетентности магистрантов; 

 - совершенствование методов и приемов самопознания;  



- повышение профессиональной субъективной активности магистрантов в процессе обучения психологии. 

Пререквизиты курса: физиология, при которой должны быть ознакомлены со структурой головного мозга и 

функцией центральной нервной системы. Должен уметь составлять конспект, реферат, дать аннотацию и работать с 

литературой, знать методы тестирования. 

Содержание курса/дисциплины: методологические аспекты психологии. Актуальность психологических 

исследований. Психология как часть научных исследований. Объект и предмет психологии, категориальный аппарат 

психологии. Основные задачи и методы исследования психологической науки. Новые задачи и методы исследования 

психологической науки. Психология краткая классификация источников информации. Контент-анализ как наиболее 

эффективный способ систематизации психологической информации. Контент-анализ основных категорий психологии. 

Рассматриваются исторические аспекты развития психологических идей.  

Рекомендуемая литература: 

1. Аронсон Э. Кӛпке ұмтылған жалғыз: Әлеуметтік психологияға кіріспе. Тәжин М.М.- 11-басылым.- Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы», 2018.- 408 б. 

2.  Шульц Д.П., Шульц С.Э. Қазіргі психология тарихы.  Тәжин М.М. - 11-басылым.- Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 

2018.- 448 б. 

3. Майерс Д.Г., Ж.М. Туенж Әлеуметтік психология. Жауапты шығарушы А.Б.Айтпаева, Б.Орынбетова. 12-басылым. - 

Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 2018.- 648 б.   

4. Жақыпов С.М., Бердібаева С.Қ. Психология: Адамзат ақыл-ойының қазынасы. Алматы: Таймас, 2015  

5. Бапаева М.К. Даму психологиясы. Оқулық. – Алматы, 2014. – 440 б. 

6. Ишанов П.З., Бейсенбекова Г.Б. Психологиялық-педагогикалық диагностика негіздері. Оқу құралы. – Қарағанды, ЖК 

«Ақ Нұр баспасы», 2012. – 206 б. 

7. Сатиева Ш. Даму психологиясы (теориялық және практикалық курс). Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2012. – 232 б. 

8. Сәбет Бап-Баба (Бабаев). Психология негіздері: Оқу-анықтмалық қолданба. Алматы: Нұр-пресс, 2007. – 106 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.  

 

Обязательные модули по специальности 

 

Название дисциплины/курса - Новые направления языкознания (литературоведения)  

Код дисциплины - NNYa(L)-5201 

Тип дисциплины - БД 

Уровень дисциплины/курса - КВ 

Год обучения - 1 год  

Семестр обучения - 2 семестр  

Количество кредитов - 3 кредита  

Ф.и.о. лектора/профессора – Бияров Бердибек Нуралдинович - к.ф.н., доцент ВКГУ 

Цель курса: ознакомление магистров с современными проблемами филологической науки, а также ознакомление с 

изданными в последние годы монографиями, исследовательскими статьями, конспектирование значительных трудов. 

Разъяснение основных течений в современном языковом образовании. Основные направления развития казахской 

литературы и литературоведения: углубленное изучение основных приоритетных направлений, анализ сложных научных 

проблем, определение направлений развития.  

Пререквизиты курса: для освоения дисциплины «Новые направления языкознания (литературоведения)» 

сформулированные навыки и области, которые магистрант должен знать в бакалавриате:  

- Иметь полное теоретическое образование во всех областях языкознания, литературоведения; 

 - Более глубокие знания в области межкультурной коммуникации, когнитивной лингвистики, этнолингвистика в 

лексикологии современного казахского языка;  

- Иметь умение работать с литературой,  уметь написать конспект, реферат, рецензию,  а также знать методы 

тестирования.   

Содержание курса/дисциплины: Изучение новых направлений языкознания (литературоведения) для магистров на 

сегодняшний день представляет собой актуальные проблемы и особенности развития языкознания и литературоведения, 

анализирует теоретические исследования, подлежащие решению на научной основе, определяет новые принципы и 

выводы, оценивает состояние казахского языка и казахской литературы в целом, а также дает информацию об уровне и 

направлениях развития национальной художественной мысли. Научит научному исследованию. 



   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. Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімінің мәселелері. -Алматы: Абзал-ай, 2014 

4. Мұсабаев Ғ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

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

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

7. Момынова Б. Тілдегі жаңа бағыттар мен типтік қатынастар. –  Алматы: Арыс, 2009 

8. Оразалиева Э. Когнитивтік лингвистика: қалыптасуы мен дамуы. Ғылыми монография. – Алматы, 2007 

9. Аманжолов С. Қазақ тілі теориясының негіздері. – Алматы: Ғылым, 2002 

10. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. Пер. с нем. –М., 2000 

  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 - Основы теории периоды эпохи истории литературы 

Код дисциплины – ATDTN-5302 
Тип дисциплины -  ПД 

Уровень дисциплины/курса - КВ 

Год обучения – 1год 

Учебный семестр – 2 семестр 

Количество кредитов - 2 кредита 

Ф.и.о. лектора/профессора - Картаева Айжан Маратбековна, д.ф.н., профессор ВКГУ 



Цель курса: анализировать систему научных оценок в литературоведческой науке о эпохе истории литературы, 

являющейся важнейшим и сложным этапом в истории казахской литературы. Сохранение хронологической позиции, на 

основе достижений литературоведческой науки, дать магистрантам наиболее полное и исчерпывающее образование. 

Пререквизиты курса: Теория литературы, введение в литературоведение, литературная критика. 

Содержание курса/дисциплины: В процессе изучения дисциплины «Основы теории периоды эпохи истории 

литературы» особое место в процессе развития литературы, которая является актуальной проблемой современного 

литературоведения - анализирует систему научных оценок в литературоведческой науке о периодизации истории 

литературы. Для выполнения этой цели предусматривается задача систематизировать особенности применения логики 

истории литературы и теории литературы в двух главных разделах литературоведческой науки. Для выполнения этой 

сложной научной цели и задачи магистрантам предлагается анализ историко-культурных закономерностей обогащения о 

мировом и национальном литературном процессе. Дается обширная информация о теоретико-методологических 

особенностях, методах и методах фундаментальных исследований, связанных с эпохой истории литературы, их влиянии 

на развитие литературоведческой науки.          

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

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

шежіре, 2018. - 336 б.  

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

б.  

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

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

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

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

б. 

10. Әбдиманұлы Ӛ. Шығармалары. 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 - Теоретические основы периодизации истории языка 

Код дисциплины – TTDTN-5303 

Тип дисциплины -  ПД 

Уровень дисциплины/курса – ОК 

Год обучения – 1 год 

Учебный семестр – 1 семестр 

Количество кредитов - 2 кредита 

Ф.и.о. лектора/профессора - Енсебаева Куляш  Кенжебековна – к.ф.н., доцент ВКГУ 

Цель курса: Курс «Теоретические основы периодизации истории языка» включен в учебный план и в учебный 

процесс магистратуры впервые. Поэтому данный курс дает возможность глубоко изучить все цели и задачи данного курса. 

Для магистранта  это получение навыков и путь к исследовательской деятельности. Данный курс охватывет различные 

области лингвистики, а также уделяется внимание ее научной стороне и практическим аспектам. Основным направлением 

является объединение научно-теоретических и практических материалов. Основное внимание уделяляется  материалам и 

содержанию языка, структуре научности работы, науке, методам исследования и библиографии. 

Пререквизиты курса: Должны знать теоретические основы истории языка, части речи в морфологии, грамматику и 

способы их формирования а также знать синтаксис и стилистику. 

Содержание курса/дисциплины: Определяются теоретические основы истории языка, лингвистической истории,  

богатыми семантическими глаголами, грамматическими категориями, широтой использования стилей, совместимостью 

лексики и грамматики. 

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

4. Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімінің мәселелері. -Алматы: Абзал-ай, 2014 

5. Мұсабаев Ғ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

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

7. Есбосынов Е. Ескі қыпшақ тілінің лексика грамматикалықерекшеліктері. -Алматы, 2006 

8. Ескеева М.Қ. Қазақ жазуының тарихи негіздері. - Астана, 2002 

9. Аманжолов С. Қазақ тілі теориясының негіздері. – Алматы: Ғылым, 2002 

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 – Теоретические проблемы терминообразования 

Код дисциплины - TPT-2301 

Тип дисциплины -  ПД 

Уровень дисциплины/курса -  КВ 

Год обучения –  2 года 

Учебный семестр - 3 семестр 

Количество кредитов – 3 кредита 

Ф.и.о. лектора/профессора - Енсебаева Куляш  Кенжебековна – к.ф.н., доцент ВКГУ 

Цель курса: магистрант должен знать курс языкознания, общее языкознание, историческую грамматику. 

Пререквизиты курса: Перед освоением данного курса магистрант должен обладать знаниями языкознания и его 

областей, общего языкознания, исторической грамматики 



Содержание курса/дисциплины: Знания, полученные по данной дисциплине, используются при изучении 

дисциплин, связанных с фонетикой, лексикой, словообразованием, морфологией, синтаксисом, психолингвистикой, 

когнитивной лингвистикой. 

   Рекомендуемая литература: 

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

аударма бюросы, 2018. – 608 б. 

2. Құрманбайұлы Ш. Қазақ терминологиясы. - Алматы: Сардар, 2014 

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

4. Терминологиялық анықтамалық. Бас редактор Қасымбеков М.Б. - Астана: Деловой Мир, 2013 

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

6. Құрманбайұлы Ш. Қазақ терминологиясы дамуының кезеңдік сипаты.- Астана: Елорда, 2002 

7. Айтбаев О. Основы казахской терминологии. - Алматы: Арыс, 2000 

8. Қайдаров Ә. Қазақ терминологиясына жаңаша кӛзқарас. - Алматы: Рауан, 1993 

9. Айтбаев Ӛ. Қазақ терминологиясының дамуы мен қалыптасуы. -Алматы: Ғылым, 1988  

10. Урекенова Р. Образование терминов в казахском языке. - Алма-Ата: Наука, 1980 

 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 – Философско-методические проблемы языкознания 

Код дисциплины - FMPI -2302 

Тип дисциплины -  ПД 

Уровень дисциплины/курса -  КВ 

Год обучения – 2 года 

Учебный семестр - 3 семестр 



Количество кредитов – 3 кредита 

Ф.и.о. лектора/профессора - Енсебаева Куляш  Кенжебековна – к.ф.н., доцент ВКГУ 

Цель курса: Докладывать основные выводы и предположения философско-методических проблем языкознания, 

результаты последних исследований, направления в языкознании и методологию языка. 

Пререквизиты курса: Перед освоением данного курса магистрант должен обладать знаниями в области 

языкознания, общего языкознания, философии, исторической грамматики. 

Содержание курса/дисциплины: Знания, полученные по данной дисциплине, используются при изучении 

дисциплин, связанных с фонетикой, лексикой, словообразованием, морфологией, синтаксиса, психолингвистикой, 

когнитивной лингвистикой. 

Задачи изучения дисциплины в соответствии с требованиями подготовки специалистов, слушатель должен 

сформировать следующие навыки изучения дисциплины: 

- знание теории и методики языка; 

- знание языковых терминов; 

- знание философии языка. 

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

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

2017. - 470 бет. 

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

6. Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

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

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

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

10. Айтбаев Ӛ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Арыс, 2007 

 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 – Деловой казахский язык 

Код дисциплины – DKz-2203 

Тип дисциплины -  БД 

Уровень дисциплины/курса– КВ 

Год обучения – 2 года 

Учебный семестр – 3 семестр 

Количество кредитов - 2 кредита 

Ф.и.о. лектора/профессора – Алимхан Айгуль Асетовна – к.ф.н., доцент ВКГУ 

Цель курса: Целью практического изучения делового казахского языка в высшей школе является формирование 

языковой компетенции обучающихся в его профессиональной сфере. 

- Полностью понимать и работать с текстами по специальности; 

- научить правильному использованию терминологической лексики в коммуникативной деятельности; 

- уметь свободно излагать свои мысли на казахском языке по своей специальности; 

- умение  пользоваться функциональными стилями казахского языка в соответствии со своей профессией; 

- формирование речевых навыков; 

- воспитание патриотизма; 

- формирование всесторонней языковой личности. 

Пререквизиты курса: Казахский язык, Уровни А1, А2 и В1, В2. 

Содержание курса/дисциплины: Основным содержанием курса является лексические и грамматические 

материалы. Темы в основном основаны на преемственности содержания урока с одинаковой целевой системой. Каждая 

лексическая тема способствует развитию языковых навыков на казахском языке, развитию словарного запаса, свободному 

обмену идеями, повышению интеллектуального развития магистранта, развитию речевой культуры. 



Для магистрантов  предоставляется информация обо всех функциональных стилях казахского языка и их 

использование во всех аспектах своей профессии. В конце курса магистрант  должен уметь свободно говорить, грамотно 

писать и уметь применять термины в соответствии с содержанием языкового курса. 

   Рекомендуемая литература: 

1. Дойчер Гай. Сквозь зеркало языка. - Москва, АКТ. - 2018 

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

аударма бюросы, 2018. – 608 б. 

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

4. Галь Нора. Слово живое и мертвое. - Москва, АКТ. - 2017 

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

6. Алдаш А. Сӛз мәдениеті: жаңа қолданыстар негізінде. Монография. - Алматы: Сардар, 2015. - 320 б. 

7. Асанова Г.С. Іскери қарым-қатынастың табиғаты мен ерекшеліктері (ағылшын және қазақ тілдері материалдары 

бойынша). 6D021000 – Шетел филологиясы Философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған 

диссертация. - Алматы, 2014 

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

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

264 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 – Лингвокультурология 

Код дисциплины - LinKul-2304 

Тип дисциплины -  ПД 

Уровень дисциплины курса -  КВ 



Год обучения –  2 года 

Учебный семестр – 3 семестр 

Количество кредитов – 3 кредита 

Ф.и.о. лектора/профессора - Айтмукашова Аида Айтмуқашовна – к.ф.н., доцент ВКГУ 

Цель курса:  для слушателей Высшей магистерской школы необходимо на высоком уровне освоить 

лингвокультурологическую дисциплину, особенности народной культуры, современные подходы к изучению лингвистики 

и культурологии. 

Пререквизиты курса: философия, история, психология, литературоведение, социология, культурология.  

Содержание курса/дисциплины: В период возрождения национального духа в современном казахском обществе, 

период возрождения традиций и обычаев, закономерностей, которые оценивают и ориентируют духовно-социальное 

явление общества, объясняют основы духовного мира человека, являются исследованиями антропогенной направленности 

современного казахского языкознания. В связи с этим особое значение имеет изучение предмета лингвокультурологии, 

рассматривающего язык как символ национального сознания, мировоззрения, культуры, истории, этнического духа.       

Рекомендуемая литература: 

1. Жанпейісов Е. Қазақ ескіліктері. – Алматы: Қазақ тілі, 2018. – 352 б. 

2. Манкеева Ж.А. Мәдени лексиканың ұлттық сипаты. – Алматы: Ғылым, 2016. – 272 б. 

3. Копыленко М.М. Основы этнолингвистики. – Алматы: Евразия, 2015. – 176 с. 

4. Воробьев В.В. Лингвокультурология. – Москва, 2014 

5. Қайдар Ә. Қазақ тілінің ӛзекті мәселелері. – Алматы: Ана тілі, 2014. – 304 б.  

6. Маслова В.А. Лингвокультурология. – Москва, 2013 

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 – Актуальные проблемы ономастики  



Код дисциплины - APO-2305 

Тип дисциплины -  ПД 

Уровень дисциплины/курса -  КВ 

Год обучения –  2 года 

Учебный семестр – 3 семестр 

Количество кредитов – 3 кредита 

Ф.и.о. лектора/профессора - Алимхан Айгуль Асетовна – к.ф.н., доцент ВКГУ 

Цель курса:  Формирование системы образования о теоретических, практических и региональных проблемах 

ономастической науки. 

 - дать сведения об «Ономастике» и ученых-исследователях, о взаимоотношениях с другими отраслями ономастики 

(история, география, этнография и др.); 

- Формирование представления о сферах ономастической науки, их специфических особенностях; 

         - Дать информацию о специфике ономастического пространства Восточного Казахстана; 

         - Познакомить с лексико-семантическими, грамматическими, этнолингвистическими характеристиками собственных 

имен. 

Пререквизиты курса: Для изучения курса «Актуальные проблемы ономастики» магистранты должны быть 

ознакомлены с лексикологией, фонетикой, словообразованием, морфологией, синтаксисом современного казахского 

языка, стилистикой. Кроме того, иметь навыки составления конспектов, написания рефератов и работы с литературой, 

знать методы тестирования.  

Содержание курса/дисциплины: Специальный курс и семинар «Ономастическое пространство Восточного 

Казахстана» проводится по образовательной программе на специальности  5В011700 – «Казахский язык и литература». 

Ономастика перспективная, важная, развивающаяся сфера науки, рассматривающая как предмет широкого изучения 

исторических, исторических географических и лингвистических проблем с древнейших времен до настоящего времени. 

Ономастические данные являются ценным материалом для познания глубины истории народов. Данная сфера, связанная с 

изучением языка, истории, географических наук, способствует решению проблем истории культуры и этногенеза.  

Рекомендуемая литература: 

1. Мезенко А.М. и др. Белорусское Поозерье: культура - ономастика – социум / Научное издание. - Витебск: Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова, 2017. - 180 с. 

2. Мәдиева Г.Б., Иманбердиева С.Қ., Мадиева Д.Б. Ономастика: зерттеу мәселелері. Монография. - Алматы: Әл-Фараби ат. 

ҚазҰУ, 2016. - 163 б. 



3. Әлімхан А.Ә. Шығыс Қазақстанның ономастикалық кеңістігі. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» 

баспасы, 2016. - 136 б. 

4. Калинкин В.М. (отв. ред.) Имя собственное в жизни и литературе // Материалы IX Международных Святогорских 

ономастических и IX Международных Михайловских литературно-ономастических чтений. - К.: Издательский дом 

Дмитрия Бураго, 2015. - 360 с. 

5. Мадиева Г.Б., Супрун В.И. Теория и практика ономастики. (Учебное пособие). - 2-е изд., перераб. и доп. - Алматы: 

Қазақ университеті; Волгоград: Перемена, 2015. - 199 с. 

6. Жанұзақ Т. Тарихи жер-су аттарының түп тӛркіні. - Алматы: Сӛздік-словарь, 2010 

7. Жанұзақ Т., Рысберген Қ. Қазақ ономастикасы. Жетістіктері мен болашағы. – Алматы, 2004 

8. Мадиева Г.Б. Имя собственное в контексте познания. - Алматы: Қазақ университеті, 2004 

9. Жанұзақов Т. Қазақ тіліндегі жалқы есімдер. – Алматы: 1965 

10. Теория и методика ономастических исследовании. - Москва: Наука, 1986. 

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 – Историческо-сравнительная грамматика алтайских языков  

Код дисциплины – ISGAI-1306 

Тип дисциплины -  ПД 

Уровень дисциплины/курса– КВ 

Год обучения – 1 год 

Учебный семестр – 2 семестр 

Количество кредитов - 3 кредита 

Ф.и.о. лектора/профессора - Бияров Бердибек Нуралдинович – к.ф.н., доцент ВКГУ 

https://www.twirpx.com/file/2551589/


Цель курса: Изучение «Историческо-сравнительная грамматика алтайских языков», прежде всего, помогает 

распознавать родной язык, узнать путь становления казахского языка, оценить язык предков и узнать его культурное 

наследие; Во-вторых, помогает изучить языки алтайских народов, сравнительно-исторические методы тюркских языков. 

Пререквизиты курса: магистрант обязан знать генологические, типологические группы следующих  курсов 

«Введение в языкознание», «Введение в тюркологию», «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков», 

«Общее языкознание», а также историю письма «Білге қаған», «Күлтегін», «Тоныкӛк». Кроме того, для сравнения 

необходимо хорошо знать дисциплины «ДВО (фонетика, грамматика)». Магистрант должен уметь читать и анализировать 

научные труды, писать  рефераты, курсовые работы, научные статьи. 

Содержание курса/дисциплины: По окончании дисциплины  «Историческо-сравнительная грамматика алтайских 

языков» магистрант должен четко различать алтайский язык, уметь анализировать тексты древнетюркских памятников по 

литературе и языку, освоить древнетюркский рунический алфавит, переводить фрагменты, самостоятельно использовать 

символы, уметь читать их в оригинале. После успешного изучения тюркских языков можно перейти к сопоставлению с 

монгольским, тунгус-манжурским языками. Несмотря на незнание монгольского, тунгус-манжурского, японского, 

корейского языков можно использовать словари и достичь степени сравнительного анализа. 

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. Мусаев К.М. Контакты тюркских языков с языками мира и алтайская гипотеза. - Москва, 2006 

4. Қазақ грамматикасы. - Астана, 2002 

5. Рамстедт Г.И. Введение в алтайское языкознание. - Москва, 2001 

6. Баскаков Н.А. Алтайская семья языков и ее изучения. - Москва, 2001 

7. Тенишев Э.Р. Основные лингвистические направление в алтаистике. - Москва, 1986 

8. Қайдаров Ә., Оразов М. Түркітануға кіріспе. - Алматы, 1985 

9. Цинциус В.И. Проблемы сравнительно-исторического изучения лексики алтайских языков. - Ленинград, 1979 

10. Котвич В.Л. Исследование по алтайским языкам. - Москва, 1962 

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 преподавания дисциплины в вузе 

Код дисциплины – MPDV-1307 

Тип дисциплины -  ПД 

Уровень дисциплины/курса -  КВ 

Год обучения – 1 год 

Учебный семестр – 2 семестр 

Количество кредитов – 3 кредита 

Ф.и.о. лектора/профессора - Сейпутанова Айымгуль Қамзановна – к.ф.н., доцент ВКГУ 

Цель курса: докладывать научно-методологию преподавания дисциплины в вузе, основные выводы и 

предположения методических проблем языкознания, результаты последних исследований, новые направления в области 

методики и методологии языка. Задачи изучения дисциплины в соответствии с требованиями подготовки специалистов, 

слушатель должен сформировать следующие навыки изучения дисциплины: 

- освоение теории и методики языка; 

- знание новшеств в области методики; 

- владение казахским языком обучения. 

Пререквизиты курса: Перед освоением данного курса магистрант должен иметь представление о языковых знаниях, 

таких как фонетика, лексика, морфология, синтаксис.  

Содержание курса/дисциплины: данная дисциплина охватывает научно-методическую методику преподавания 

предмета в вузе, основные выводы и предположения методических проблем языкознания, результаты последних 

исследований, новые направления в методологии и методике в области языка, теорию языка и методики, новости в 

области методики, владения казахским языком обучения  и другие вопросы. 

   Рекомендуемая литература: 

1. Светлана Тер-минасова. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 

қоры, 2018. – 320 б. 

2. Қабдолов 3. Әдебиет теориясының негіздері. – Алматы: Мектеп, 2016. - 379 б. 



3. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. - Москва, 2016 

4. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - Москва, 2016 

5. Құрманбаева Г., Дүйсебаева С. Дарыту, дамыту, интеграция. - Алматы, 2016 

6. Сейпутанова А.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Оқулық. - Ӛскемен, 2016 

7. Махмутов М. Мектепте проблемалық оқытуды ұйымдастыру. - Алматы, 2016 

8. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. - Москва, 2015 

9. Қараев Ж., Ешеева Ж. Программалап оқыту және оның компьютерді оқытуға пайдаланумен байланысы. - Алматы, 2015 

10. Подласый И.П. Педагогика. Кн.1. - Москва, 2015 

11. Нұржан Ж. Қазақ тілін оқыту технологиясы. – Алматы: Ғылым, 2003. – 146 б.  

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

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 преподавания дисциплины 

Код дисциплины – MPD-1301 

Тип дисциплины -  ПД 

Уровень дисциплины/курса - КВ 

Год обучения – 1 год 

Учебный семестр – 2 семестр 

Количество кредитов – 3 кредита 

Ф.и.о. лектора/профессора - Сейпутанова Айымгуль Камзановна – к.ф.н., доцент ВКГУ 

Цель курса: определить научно-методологию преподавания дисциплины, основные выводы и предположения 

методических проблем языкознания, результаты последних исследований, новые направления в области методики и 



методологии языка. Задачи изучения дисциплины в соответствии с требованиями подготовки специалистов, слушатель 

должен сформировать следующие навыки изучения дисциплины: 

- освоение теории и методики языка; 

- знание новшеств в области методики; 

- владение казахским языком обучения. 

Пререквизиты курса: Перед освоением данного курса магистрант должен иметь представление о языковых знаниях, 

таких как фонетика, лексика, морфология, синтаксис. 

Содержание курса/дисциплины: данная дисциплина охватывает научно-методическую методику преподавания 

предмета, основные выводы и предположения методических проблем языкознания, результаты последних исследований, 

новые направления в методологии и методике в области языка, теорию языка и методики, новости в области методики, 

владения казахским языком обучения  и другие вопросы.   Рекомендуемая литература: 

1. Светлана Тер-минасова. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 

қоры, 2018. – 320 б. 

2. Қабдолов 3. Әдебиет теориясының негіздері. – Алматы: Мектеп, 2016. - 379 б. 

3. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. - Москва, 2016 

4. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - Москва, 2016 

5. Құрманбаева Г., Дүйсебаева С. Дарыту, дамыту, интеграция. - Алматы, 2016 

6. Сейпутанова А.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Оқулық. - Ӛскемен, 2016 

7. Махмутов М. Мектепте проблемалық оқытуды ұйымдастыру. - Алматы, 2016 

8. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. - Москва, 2015 

9. Қараев Ж., Ешеева Ж. Программалап оқыту және оның компьютерді оқытуға пайдаланумен байланысы. - Алматы, 2015 

10. Подласый И.П. Педагогика. Кн.1. - Москва, 2015 

11. Нұржан Ж. Қазақ тілін оқыту технологиясы. – Алматы: Ғылым, 2003. – 146 б.  

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

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 - Актуальные проблемы литературоведения 

Код дисциплины – APL-1302 

Тип дисциплины -  ПД 

Уровень дисциплины/курса - КВ 

Год обучения – 1 год 

Учебный семестр – 2 семестр 

Количество кредитов – 3 кредита 

Ф.и.о. лектора/профессора – Картаева Айжан Маратбековна  – д.ф.н., профессор ВКГУ 

Цель курса: Анализируя эволюцию становления и развития казахской литературоведческой науки, овладеть 

научно-практическим творчеством в достижении целей и задач исследования, углубить и индивидуализировать основные 

приоритетные направления в казахской литературе и литературоведении, анализировать научные проблемы, определить 

направления развития литературоведения. 

Пререквизиты курса: Литературоведение, филологический анализ художественного текста, организация и 

планирование научных исследований. 

Содержание курса/дисциплины: Актуальные проблемы литературоведения на сегодняшний день знакомит с 

актуальными проблемами и особенностями развития литературоведения, анализирует теоретические исследования, 

подлежащие решению на научной основе, определяет новые принципы и выводы, оценивает состояние казахской 

литературы и художественной литературы в целом, что дает представление об уровне и направлениях развития 

национальной художественной мысли. Приучает научному исследованию. 

   Рекомендуемая литература: 

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

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

шежіре, 2018. - 336 б.  

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

б.  

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

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



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

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

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

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

Алматы: Бастау, 2017.- 331 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. Әбдиманұлы Ӛ. Шығармалары. Т. 2: Қазақ әдебиетіндегі ұлт-азаттық идея: монография. - Алматы: Қазақ 

энциклопедиясы, 2016. - 424 б. 

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

б. 

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

14. Нұрғали Р. Шығармалары. Т. 5: Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры: әдеби зерттеулер, эссе және сұхбаттар, 1-ші кітап. - 

Астана: Фолиант, 2013. - 384 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 – Актуальные проблемы Абаеведения 

Код дисциплины - APA-2303 

Тип дисциплины - ПД  

Уровень дисциплины/курса - КВ 

Год обучения –  2 года 

Учебный семестр -  3 семестр 

Количество кредитов – 3 кредита 



Ф.и.о. лектора/профессора – Картаева Айжан Маратбековна  – д.ф.н., профессор ВКГУ 

Цель курса:  Основная цель данной дисциплины, изучаемой в высшей магистерской школе - формирование 

поэтической философии Абая и пути духовного роста, познавательного источника, научного познания эстетического 

мира. Формирование эстетического мировоззрения, взгляда, эстетического восприятия великого Абая, преемственность с 

Исламским миром, которые повлияли на определение художественных ценностей. 

Пререквизиты курса: Для изучения дисциплины «Актуальные проблемы Абаеведения» магистранты должны 

углубленно освоить курсы «Абаеведение», «Теория литературы», «Литературное краеведение». 

Магистрант должен знать содержание стихов и сочинении Абая. К тому же чтобы делать литературно-

теоретический анализ, необходимо овладеть знаниями по теории литературы. Необходимо уметь  работать с научными 

трудами, необходимой литературой. Особенно нужны склонности к проведению научных исследований. 

Содержание курса/дисциплины: Лекционные и практические (семинарские) занятия курса «Актуальные проблемы 

Абаевоведения» разделены на 2 модуля: В 1-м модуле  знакомятся с источниками духовного наследия Абая. Во 2-м 

модуле  уделеяется внимание исследованиям научных трудов мировоззрения Абая, рассматриваются отношение наследия 

Абая к Востоку, вопросы библиотеки поэта. 

   Рекомендуемая литература: 

1. Картаева А.М., Актасова Р.О. Тәуелсіздік кезеңіндегі абайтану: монография - Ӛскемен: Қазақстан Американдық Еркін 

Университеті, 2016. - 96 б.  

2. Абайтану. Таңдамалы еңбектер Т. X. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 269 б. 

3. Абайтану. Таңдамалы еңбектер Т. ІX. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 291 б. 

4. Ердембеков Б.А. Абайтану: оқу құралы. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2015. - 580 б.  

9. Картаева А.М. Абайтану: оқу құралы. - Алматы: Эверо, 2015. - 272 б.  

10. Картаева А.М. Абайтану және Әуезовтану  дәрістері: оқулық. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2015. - 290 б.  

11. Сәбден Оразалы. Абай және қазақ болашағы. Тарихи ұлы тұлғалар. - Алматы, 2015. - 166 б. 

12. Мырзахметұлы М. Абайтану. 1-кітап. - Астана: Interactiv Kazakhstan, 2014. - 432 б.  

13. Мырзахметұлы М. Абайтану. 2-кітап. - Астана: Interactiv Kazakhstan, 2014. - 524 б.  

14.  Классикалық зерттеулер. Т. 28: Абай және әдеби дәстүр / Бӛжеев М., Ы. Дүйсенбаев, Ә. Дәрбісәлин. - Алматы: 

Әдебиет әлемі, 2014. - 366 б. 

15.  Ердембеков Б.А. Абайдың әдеби ортасы: монография. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 

2014. - 514 б. 



16.  Ерсәлімов Балтабек. Әлемнің  Абайы қазақтың дана ойы. - Семей: Интеллект, 2014. - 358 б. 

17.  Медеуханұлы Ә. Абай аманаты: пьесалар. Ғылыми-танымдық мақалалар. - Семей: Анастасия, 2014. - 219 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 - Проблемы традиции и новшество казахской литературе 

Код дисциплины - PTNKL-2204 

Тип дисциплины - БД  

Уровень дисциплины/курса - КВ  

Год обучения – 2 года  

Учебный семестр - 3 семестр 

Количество кредитов - 2 кредита     

Ф.и.о. лектора/профессора – Картаева Айжан Маратбековна – д.ф.н., профессор ВКГУ  

Цель курса:  показать влияние фольклора в казахской литературе, древнетюркской литературы, поэзии жырау, 

восточной литературы, поэтической  школы Абая, а также показать влияние М.Ауэзова и других великих писателей на 

традиции и новаторство в казахской литературе.  

Пререквизиты курса: Для освоения дисциплины магистранты должны иметь глубокие знания по истории 

казахской, русской и зарубежной литературы, теории литературы, литературной критики, а также по основам философии. 

Быть хорошо знакомым с методологией, методологией научно – исследовательской работы. 

Содержание курса/дисциплины: Традиция собирает в себе масштабы искусства, отношение к жизни, область 

изображений, идейную направленность, сложившиеся художественные образы. В отдельных видах искусства по традиции 

считаются приемы и способы описания, композиционная структура, принципы целостности произведения. Новизна в 

искусстве заключается в том, чтобы изобразить эту тему ранее не использовавшимся методом художественного чтения, 

найти решения по этой проблеме, написать сочинения. 



Рекомендуемая литература: 

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

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

шежіре, 2018. - 336 б.  

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

б.  

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

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

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

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

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

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

Алматы: Бастау, 2017.- 331 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. Әбдиманұлы Ӛ. Шығармалары. Т. 2: Қазақ әдебиетіндегі ұлт-азаттық идея: монография. - Алматы: Қазақ 

энциклопедиясы, 2016. - 424 б. 

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

б. 

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

14. Нұрғали Р. Шығармалары. Т. 5: Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры: әдеби зерттеулер, эссе және сұхбаттар, 1-ші кітап. - 

Астана: Фолиант, 2013. - 384 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 – Теория и история фольклора 

Код дисциплины - TIF-2305 

Тип дисциплины - ПД  

Уровень дисциплины/курса - КВ  

Год обучения – 2 года  

Учебный семестр - 3 семестр 

Количество кредитов - 3 кредита     

Ф.и.о. лектора/профессора – Келгембаева Бакытжан Бекеновна – к.ф.н., доцент ВКГУ 

Цель курса:   Наряду с анализом, объяснением актуальных проблем фольклористической науки, магистров 

необходимо ознакомить с изданными в последние годы монографиями, исследовательскими статьями, конспектирование 

значительных трудов. Разъяснение основных трудностей в изучении современной народной устной литературы. 

Пререквизиты курса: казахская устная литература, введение в литературоведение, теория литературы и история 

литературы. 

Содержание курса/дисциплины: предмет «Теория и история фольклора» знакомит нас с актуальными проблемами 

и особенностями развития фольклористики на сегодняшний день, анализирует теоретические исследования, которые 

должны решаться на научной основе, определяет новые принципы и выводы, оценивает состояние казахской устной 

литературы в целом, дает представление об уровне и направлениях развития национальной художественной мысли. 

Научит научному исследованию. 

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

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

5. Байтұрсынұлы А. Алты томдық шығармалар жинағы. Оқу құралы. Т.І. – Алматы: Ел-шежіре, 2013. – 384 б. 

6. Қазақтың 100 поэмасы / құраст. Ж.Аймұхамбет., А.Әлімұлы. Ғылыми түсініктерін жазған Ж.Аймұхамбет. – Алматы: 

Жазушы, 2013. – 376 б. 

7. Тоқсамбаева А. Қазіргі қазақ әдебиеті (1960-2000 жж.). Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2013. – 160 б. 

8. Қазіргі әдебиеттану мен фольклористиканың ӛзекті мәселелері. - Алматы, 2004 



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 - Стиль и образность современной поэзии 

Код дисциплины - SOSP-2306 

Тип дисциплины -  ПД 

Уровень дисциплины/ урса -  КВ 

Год обучения –  2 год 

Учебный семестр - 3 семестр 

Количество кредитов - - 3 кредита 

Ф.и.о. лектора/профессора - Сейпутанова Айымгуль Қамзановна – к.ф.н., доцент ВКГУ 

Цель курса: Наряду с разносторонним анализом, объяснением актуальных проблем литературоведения магистрам 

стилом, их ознакомлением с изданными в последние годы монографиями, исследовательскими публикациями, 

комментариями, основанными на конспектировании существенных и важных трудов, стилистических изысканий в 

современном литературоведении и оценке их новизны, основными идеями, пояснениями основных течений, 

взаимосвержении, определении стоящих актуальных проблем, поиске новых методик и методов исследования. Кроме 

того, магистрантам необходимо не только всесторонне информировать магистров о таких актуальных вопросах 

литературоведения, но и самостоятельно осмыслить и ориентироваться на поиск и поиск сложных проблем. Стиль 

является одной из важнейших форм литературоведческой науки. В последние годы в национальной литературе начали 

активно изучать творчество отдельных писателей. В качестве творческой личности каждого пера есть возможность 

оценить литературный процесс. Основная цель курса-изучение проблем стиля современной казахской поэзии через 

творчество поэтов, внесших большой вклад в развитие поэзии. 

Пререквизиты курса: актуальные проблемы литературоведения, организация и планирование научных 

исследований, теоретические основы истории литературы. 



Содержание курса/дисциплины: Содержание данного курса, изучаемого филологическим факультете 

магистратуры, является не повторением ранее изученных литературоведческих дисциплин бакалавриата, а углубленным 

изучением в отдельных областях истории и теории литературы, литературной критики. Дается оценка новым научным 

взглядам, анализируются особенности современного исследования. В процессе изучения дисциплины магистрант должен 

овладеть знаниями истории литературы и теории литературы, современными литературными процессами, новыми 

научными суждениями в литературоведении, навыками самостоятельной научной экспертизы. 

В этом направлении изучаются литературно-эстетические исследования отечественных и мировых ученых по 

литературоведению. 

Рекомендуемая литература: 

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

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

3. Жанр сипаты. - Алматы, 2015 

4. Гегель В.Ф. Эстетика. – Москва, 2015 

5. Әдебиеттану терминдерінің сӛздігі. - Алматы, 2014 

6. Жұмалиев Қ. Стиль - ӛнер ерекшелігі. - Алматы, 2014 

7. Қабдолов З. Сӛз ӛнері. - Алматы, 2014 

8. Савельева Т. Художественный текст и художественный мир. - Алматы, 2013 

9. Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. - Алматы, 2013 

10. Сейпутанова А.Қ. Қазіргі поэзия және стиль. - Астана, 2012 

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 - Мифопоэтика 

Код дисциплины - M-2307 



Тип дисциплины - ПД 

Уровень дисциплины/курса -  КВ 

Год обучения –  2 года 

Учебный семестр - 3 семестр 

Количество кредитов - 3 кредита 

Ф.и.о. лектора/профессора - Келгембаева Бақытжан Бекеновна – к.ф.н., доцент ВКГУ 

Цель курса:  Основная цель изучения взаимосвязи мифа и системы образного мышления как отдельного предмета – 

ориентировать и оценивать проявление мифологии в прозаических и ипоэзионных произведениях, систему 

мифопоэтического мышления, а тем самым демонстрировать пути развития системы художественного мышления 

человечества. 

Пререквизиты курса: Для освоения дисциплины магистранты должны иметь глубокие знания по истории 

казахской, русской и зарубежной литературы, теории литературы, литературной критики, а также по основам философии. 

В научно – исследовательской работе необходимо использовать принципы исторического, сравнительного исследования, 

хорошо знакомиться с методологией, методологией научно - исследовательской работы. 

Содержание курса/дисциплины: Форма изучения дисциплины, цель и задачи, самостоятельное место в учебном 

процессе. Понятие Миф, мифология. Познавательная деятельность мифа. Определение мифа в различных областях науки. 

Миф – (от греч.mifos) - один из древнейших жанров народного творчества. Миф представляет собой представления 

первобытного человека о мире, о внешних усилиях, существовавших в мире, об образах богов и духов, о явлениях и 

событиях вне природы, а также сложившиеся мифы о них, то есть художественные произведения. О мифологии и 

мифическом творчестве Дж.Аянби, Я.Кассриер, К. Леви-Стросс, К.Г. Астана Юнг, Э. Тэйлор, И.Г. Астана Гердер, В.Я 

Пропп, С.А.Токарев, С.Ф.Г. Лосева исследования ученых. Понятие «Миф» было введено первым афинским философом 

Платоном.  Отзывы А.Ф. Лосева, И.М. Дьяконова, М.И. Стеблин-Каменского.  

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. Жанузакова К.Т. Мифопоэтика мен проза жанры. – Алматы, 2016 

4. Аймұхамбет Ж. Мифтің поэтикадағы қызметі. - Алматы, 2010 

5. Жарылғапов Ж. Қазақ прозасы: ағымдар мен әдістер. - Қарағанды, 2009 

6. Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті: лекциялар курсы. – Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 284 б. 



7. Мифы народов мира. Энциклопедия, 1997 

8. Касымжанов А. Рухани тамырлар // Қазақ.-Алматы, 1994 

9. Тейлор Э. Первобытная культура. - Москва, 1989  

10. Голосовкер Я.Э. Логика мифа. – Москва, 1987 

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, выходящие за рамки квалификации 

 

Наименование дисциплины/курса – Организация и планирование научных исследований 

Код дисциплины – OPNI - 5201 

Тип дисциплины - БД 

Уровень дисциплины/курса -  КВ 

Год обучения –  1 год 

Учебный семестр - 1 семестр 

Количество кредитов – 3 кредита 

Ф.и.о. лектора/профессора -  Бияров Бердибек Нуралдинович – к.ф.н., доцент ВКГУ 

Цель курса: Содействие в выборе темы исследования и адаптация к работам, выполняемым при написании 

магистерской диссертации. 

 Пререквизиты курса: В результате изучения данного курса магистрант должен иметь представление о фонетике, 

лексике, словообразовании, морфологии, синтаксис в области казахского языкознания. 

Содержание курса/дисциплины: В современных условиях (рыночная экономика; реформа в сфере образования; 

глобальная деятельность в мире и т. д.) и т. д.). Высшая школа в Казахстане является многопрофильной и 

многоступенчатой, отвечающей современным требованиям. 



В том числе в магистратуре университет должен повышать уровень образования на одну ступень, подготовить 

востребованных специалистов в научные учреждения, высшие учебные заведения и другие организации 

профессионального образования. 

Рекомендуемая литература: 

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

2. Асқаров Е.С., Балапанов Е.Қ., Қойшыбаев Б.А. Ғылыми зерттеулердің негіздері. (Оқу-әдістемелік құрал). – Алматы, 

2015 

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

362 с., рис. 

4. Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую, диплом. – СПБ, 2014 

5. Қасқабаева Б. Ғылыми жұмыстарды жазуға жадынама. – Алматы, 2008 

6. Жексенбаева Ү.Б. Оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру. – Алматы, 2005 

7. Тотанова А.С. Методика науно-педагогического исследования. – Алматы, 2005 

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 – Актуальные проблемы языкознания 

Код дисциплины – APYA-5202 

Тип дисциплины - БД 

Уровень дисциплины/курса - КВ 

Год обучения – 1 год 

Учебный семестр – 2 семестр 

Количество кредитов - 3 кредита 

Ф.и.о. лектора/профессора - Айтмукашова Аида Айтмукашовна – к.ф.н., доцент ВКГУ 



 Цель курса:  Докладывать основные выводы и предположения языкознания, результаты последних исследований, 

направления в языкознании и методологию языка.Задачи изучения дисциплины в соответствии с требованиями 

подготовки специалистов, слушатель должен сформировать следующие навыки изучения дисциплины: 

- овладение теорией языка; 

- знание языковых терминов; 

- знание философии языка. 

Пререквизиты курса: При изучении данного курса магистрант должен иметь представление о языковых знаниях: 

фонетике, лексике, морфологии, синтаксис терминов, уметь составлять конспект, реферат, рецензию, работать с 

литературой, а также знать методы тестирования. 

Содержание курса/дисциплины: Актуальные проблемы языкознания теоретическая дисциплина, проходящая в 

магистерской школе по специальности филология. Основная цель и задачи дисциплины - изучение основных понятий и 

терминов языкознания, изложение основных теоретических задач и основных направлений. А также определить 

направления современного развития языковых наук, явления возникновения новых сфер и течений в них, влияние на язык 

и литературу.  В 1 модуле  теоретически рассматриваются проблемы, состояние и состояние современного казахского 

языка, основные направления языковой деятельности и изменения фундаментальных представлений о языке.  2 модуль  

содержит новые аспекты языкознания, вопросы политики, религии, сравнительно-исторические типологические 

проблемы. 

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. Кайырбаева Ж.К. Тіл біліміне кіріспе. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, «Берел» баспасы, 2017 

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

5. Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

6.  Мұсабаев Ғ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

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

8. Мұсабаев Ғ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Арыс, 2008 

9. Айтбаев Ӛ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Арыс, 2007 

10. Қазақ грамматикасы. - Астана, 2002 

  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 магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации (НИРМ) 

Год обучения –  1, 2 год 

Учебный семестр - 3, 4 семестр (3, 12 неделя) 

Количество кредитов – 3 кредита 

Цель педагогической и исследовательской практики: 

Углубление и закрепление теоретических знаний магистранта, полученных вузом, учить демонстрировать эти 

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

особенностей и индивидуальных особенностей учащихся;  

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

познавательной деятельности магистрантов; 

- научить осуществлять организационную и исследовательскую деятельность как научного руководителя; 

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

Содержание практики: 

1. Магистрант знакомится с кафедрой и  ППС, где проходит педагогическцю, исследовательскую практику, с   

работой руководителей групп, с нормативными документами по проводимому курсу, с УМКД. 

2. Магистрант должен составить предварительный план прохождения исследовательской практики. 

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

подготовка к написанию диссертации.   

Рекомендуемая литература: 



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

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

 Master's 

6М011700 «Kazakh language and literature» 

Information 

onthe 

institution 

        1. East Kazakhstan State University named after Sarsen Amanzholov, 30th Guards Division, 34.  St. 

Krylova 72, building number 9 
Mailing address: Republic of Kazakhstan, East Kazakhstan region, the city of Ust-Kamenogorsk, 30th Guards 

Division, 34.,  index  070020.  Tel / Fax: 8 (7232) 541-411, 540-407.  Website address : http://www.vkgu.kz/ru 

 

        2. Academic calendar: 2 years (Full-time education)  

Full-time education for the 2018-2019 academic year 

Fall Semester 

21 - 25 August Admission of undergraduates 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 

2 September  – 5  January 2 - semester 

3 September  – 15  December Theoretical training 

15 – 20  October Boundary control. №1 - rating 

1  December Day of the First President of the Republic of Kazakhstan 

3-15  December Research work along with theoretical training 

10-15  December Current control. №2 - rating 

16-17  December Independence Day of the Republic of Kazakhstan 

18  December  – 5  January Exam Session 

1 – 2  January New Year 

5 January Completion of the 1st semester 

7  January Christmas 

8 – 19  January Winter vacation 

Spring semester 

21  January  – 4  May Theoretical training 

4 – 9  March Boundary control. №1 - rating 

8  March International Women's Day 

http://www.vkgu.kz/ru


21 - 23  March Holiday Nauryz 

22  April  – 4  May Research work along with theoretical training 

29  April  – 4  May Current control. №2 - rating 

1  May Day of Unity of the People of Kazakhstan 

6 – 25  May Exam Session 

7  May Defender of the Fatherland Day 

9  May Victory Day 

27 May – 27  July Research work 

6  July Capital day 

29  July – 10  August Summer Term 

 

3. Academic authorities:  

Rector - Ph.D., M.Ә.T.legen 

Vice Rector for Strategic Development and Research – G.Seralin 

Vice-rector for educational and methodical work - Ph.D. A.B.Myrzagaliyeva 

Vice-rector for social and educational work - Ph.D. I.V.Rovnyakova. 

Director of the Department of Management of Academic Policy and Educational Programs - I.S. Stebletsova 

Acting head of the department of organization and control of the educational process- N.Ә. Sadirbekova 

Acting head of the methodical work, practice and employment department - N.К. Rustemova 

Acting Dean of the Faculty of History, Philology and International Relations. - Ph.D. A.Ә.Ӛskembay 

Head of the Department of Kazakh, Russian philology and journalism - Doctor of Philology, A.M. Kartaeva 

 

4. General description of the institution (including type and status) 

Currently, the university operates without time limits on the basis of secondary vocational, higher and 

postgraduate vocational education within the competence of educational activities in accordance with the state license 

for higher education in the framework of training specialists: 

- Higher vocational education in 49 specialties. At the same time, the term of study at the undergraduate 

program is 4 years, in the correspondence department - 5 years, obtaining higher education as soon as possible: on the 

basis of higher education - 2 years, on the basis of secondary professional education - 3 years. 

- training in 33 specialties of magistracy. 

Since 2003-2004, the university has introduced a credit system of education for students of economic 

specialties; from 2004-2005 academic year for students of the 1st year of higher professional education of all 

specialties. 

 Currently, the educational process is carried out in 22 departments of 4 faculties, including 27 special, 6 in the 



system of general education. 

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: 

Graduate: «Kazakh language and literature” 

Tuition for full-time tuition is 396,900 tenge per year. 

 

6. Admission/registration procedures: 

Entry exams: 

The subject being tested is a foreign language; 

Comprehensive exam-techniques of special disciplines, professional development of undergraduates with modern 

technologies, entrepreneurial activities in education, the basics of professional research pedagogy. 

Information 

on 

degreeprogr

ammes 

Generaldesc

1. Qualification awarded:  

Degrees / qualifications awarded: 

- scientific and pedagogical direction 

 Master of Pedagogical Sciences in the specialty 6M011700 "Kazakh language and literature" 

 Levels (steps) of study: 

Master's 



ription:  Admission requirements:  

Higher pedagogical education. 

Prerequisites - general pedagogy, general psychology. 

 Master's competencies: 

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 the chosen specialty of the 

undergraduate;   

     - 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; 

      - assistance to undergraduates in obtaining particularly important and sustainable knowledge, the perception of the 

world as a whole; 

      - the formation of the ability of graduate students to self-improvement and the acquisition of 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; 

      - the formation of skills to participate in scientific events at various levels, the continuation of scientific training in 

doctoral studies; providing education in the field of pedagogy and psychology at the university, the experience of 

teaching at the university. 

Course structure diagram with credits (per year)  
Appendix 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 4th semester.    

-  The defense of the master's thesis at the end of the 4 semester is held publicly at a meeting of the State Attestation 

Commission.  

Surname, name, patronymic of lecturers for each discipline: 

1.   New directions of Linguistics (literary science) -  Biyarov B.N - Candidate of Philological Sciences, Associate 

Professor of EKSU 



2.  Fundamentals of theory: periods of the era of literary, history - Kartaeva A.M. -  Doctor of Philology, Associate 

Professor of EKSU 

3.  Theoretical basis of the periodization of the history of language - Esebayeva K.K. –  Candidate of Philological 

Sciences, Associate Professor of EKSU 

4.  Theoretical problems term formation - Esebayeva K.K. –  Candidate of Philological Sciences, Associate Professor 

of EKSU 

5. Philosophical and Methodological Problems of Linguistics -  Esebayeva K.K. – Candidate of Philological Sciences, 

Associate Professor of EKSU 

6.  Business Kazakh language - Alimkhan A.A. –   Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of EKSU 

7.  Linguistics  – Aytmukashova A.A. –   Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of EKSU 

8.  Current problems of onomatology - Alimkhan A.A. –   Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of 

EKSU 

9.  Historical and comparative grammar of the Altaic languages – Biyarov B.N. -   Candidate of Philological Sciences, 

Associate Professor of EKSU 

10.  Methods of teaching at the university - Seyputanova A.K. –   Candidate of Philological Sciences, Associate 

Professor of EKSU 

11.  The method of teaching the subject - Seyputanova A.K. – Candidate of Philological Sciences, Associate 

Professor of EKSU 

12.  Actual problems of literary studies – Kartaeva A.M. -  Doctor of Philology, Associate Professor of EKSU 

13.  Topical issues of Abay studies - Kartaeva A.M. - Doctor of Philology, Associate Professor of EKSU 

14.   The problems of tradition and innovation of Kazakh Literature -  Kartaeva A.M. -  Doctor of Philology, Associate 

Professor of EKSU 

15.  Theory and history of folklore – Kelgembaeva B.B. – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of 

EKSU 

16.  The style and imagery in contemporary poetry - Seyputanova A.K. –  Candidate of Philological Sciences, 

Associate Professor of EKSU 

17. Myth poetry – Келгембаева Б.Б.-  Kelgembaeva B.B. – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor 

of EKSU 

18.  Organization and planning of scientific research  – Biyarov B.N. –   Candidate of Philological Sciences, Associate 

Professor of EKSU 

19.  Actual Problems of Linguistics - Aytmukashova A.A. - Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of 

EKSU 

2.    Description of individual disciplines (courses, units): 
Appendix 2 

General       Additional information for undergraduates. 



information 

for students 

and 

undergradua

tes 

      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 facilities – Medical assistance to undergraduates at the university is carried out in the first-aid post (in 

accordance with the requirements of the SES and GPS), where first aid is provided, medical examinations and 

preventive measures are carried out. There is an agreement with Ust-Kamenogorsk City Hospital No. 1 on servicing 

students, undergraduates and teaching staff. (notarized copies of the contract are registered). "Health Center" with 

students, undergraduates of the University constantly holds a round table. Control over the sanitary condition of 

educational buildings and dormitories is carried out by the heads of health centers. Responsibility for compliance with 

these conditions are the commandants, the relevant objects. 

         Student affairs office. As an integral part of the university, the previously established committee on youth 

affairs and the Center for Culture-Student Office as well as the Student Youth Association are united: the youth wing 

of the NDP “Nur Otan”, “Zhas Otan”, a branch of the Republican youth organization “Alliance of Students of 

Kazakhstan”, a student team, with the assistance of the police "Kyran", student youth labor squad. 

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 

(Appendix 5 contains detailed information on the laboratory base of the university by specialties).  

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"; 



 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 1 

Reception program system in 2017 (structure) 

 
Cycle of disciplines Components Discipline 

Code 

Name of the discipline Number of credits per 

semester by ECTS 

Semester 

БД 

BS 

ОК 

MC 
IYa(p) -5202 

Шет тілі (кәсіптік)  

Иностранный язык 

(профессиональный)  

Foreign language (professional) 

5 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Psi -5204 

Психология 

Психология 

Psychology 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
IFN -5201 

Ғылым тарихы мен 

философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of 

science 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Ped -5203 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

3 1 

 

 

 

 

- 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" 



Reception program system in 2016 (structure) 

 
Cycle of disciplines Components Discipline 

Code 

Name of the discipline Number of credits 

per semester by 

ECTS 

Semester 

БД 

BS 

ОК 

MC 

IYa(p) -5202 Шет тілі (кәсіптік)  

Иностранный язык 

(профессиональный)  

Foreign language (professional) 

5 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 

Psi -5204 Психология 

Психология 

Psychology 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 

IFN -5201 Ғылым тарихы мен 

философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 

Ped -5203 Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendix 2 

Description of individual disciplines (courses, units) 

Generally Required Modules 

 

Course title - History and philosophy of science  

Course code - IFN-5201 

Type of course – BS 

Level of course – MC 

Year of study – 1 year 

Semester/trimester – 1st semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

2 credits 

Name of lecturer - Igisinova Nurash Bekpauovna - candidate of philosophical sciences 

Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences): the main purpose of 

teaching the discipline "History and Philosophy of Science" is the formation of the dialectic materialistic worldview of 

undergraduates, the provision of a conceptual system necessary for the knowledge of the general laws of the world; focus on 

defining the role of man in the world. 

Prerequisites: study of history, history of culture and art, knowledge necessary for the development of the discipline. Have 

the ability to work with literature; be able to write a summary, analyze, compile a list of references. Undergraduates should be able 

to write a paper, report, outline from the original version. 

Course contents: the formation and origin of philosophy, life as a public consciousness, the role in society, the relationship 

of science, art and culture, the development of philosophical ideas, their transformation into the spiritual food of humanity, the 

tasks of philosophy. History of philosophy, current problems of Kazakh philosophy. Theoretical and methodological foundations of 

knowledge of the world. Ontology, gnoseology and dialectics. Philosophy of society. Philosophical problems of the economic 

sphere of society. Social structure, political organization of society. The spiritual life of society, the actual problems of social 

consciousness. Culture and civilization. The problem of man in philosophy. Current global problems and assumptions. 

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. Кішібеков Д.Т. Ғылым тарихы және философиясы. Оқу құралы. – 2-бас. толықт. – Алматы: ҚазҰТУ, 2014. –  282 б.  

5. Нысанбаев Ә. Ғылым тарихы және философиясы. Оқулық. - Алматы: Эверо, 2013. - 164 б.  

6. Артемьев. А.И.,  Мырзалы С.Қ. Ғылым тарихы және философиясы. Оқу құралы. – Алматы: Бастау, 2013.- 432 б. 

7. Әлікенова К.Н. Ғылым тарихы және философиясы. Оқу құралы. - Талдықорған: ЖМУ, 2012. - 256 б. 

8. Алтаев Ж.А., Ғабитов Т.Х. Ғылым тарихы мен философиясы. Оқулық. - Алматы: Эверо, 2011. - 470 бет. 

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 – Foreign language (professional) 

Course code - IYa(p) - 5202 

Type of course – BS 

Level of course – MC 

Year of study – 1 year 

Semester/trimester – 1st semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

2 credits 

Name of lecturer - Fedosova Svetlana Aleksandrovna - Ph.D., associate professor 

Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences): According to the results 

of training, the student should know: 

1) Preparation, interest, survey for data delivery, informing the interlocutor; 

2) Within the framework of the dialogue: an exchange of views based on the prepared speech; 

3) In colloquial speech of the monologue: simple phrases about the place of residence, daily routine, creation of brief 

information about yourself, about your actions and interests; 



4) In a written relationship: simple phrases should be able to describe about relatives, people around them, their works, 

houses (apartments), etc. 

5) Understanding the goals, everyday words, simple short instructions of the teacher. 

Prerequisites: 1 sem - a foreign language (undergraduate); 2 sem-foreign language Level A1 

Course contents: A1 study of pragmatic texts regulating the daily lives of people in the country of the language being 

studied, preparation and ability to inform the listener; presentation; evaluation using opinions to characterize; expression of interest; 

correction self warning; preparation for the description of events in a number of successive forms of recording events in the 

framework of the main topics; book's contents. 

A2 simple texts related to A2; preparing to write short reports containing specific information of a daily nature and 

explaining the necessary actions; the ability to understand simple information relating to professional life, information transmitted 

by radio and television channels (interviews, brief lectures, reports). 

Competencies: communication skills: - social interaction: language. 

Creation of various types of speech activity (story, presentation, presentation of information). The use of grammatical forms 

and structures in a functional aspect. The development of an active, generalized, extensive, that is, the comprehensiveness of 

scientific and professional language. 

Recommended reading: 

1. Grammar Express. Marjorie Fuchs and Margaret Bonner (Beginners - Low Intermadiate). - Longman, 2016 

2. Clive Oxenden, New English File, pre-intermediate, Oxford, 2010 

3. Murphy R. English Grammar in Use, Intermediate, Oxford, 2010 

4. Jack C. Richards. New Interchange. Cambridge Univercity Press, 2010 

5. Looking at Britain / K / Cram Andersen & Paul Bay. Page 166 

6. Starightforward (A1-A2, А2, B1). Philip Kerr. Macmillan. Firstly Publishing,  

2007. 

7. Grammar Express. Basic. Marjorie Fuchs and Margaret Bonner (Beginners -Low Intermadiate). - Longman, 2006 

8. New Inside Out. Sue Kay and Vaughan Jones (beginner - upper intermediate) - Macmillan, 2008 

9. Дроздова T.Ю.Everyday English: учебное пособие для студентов гуманитарных вузов с углубленным изучением 

английского языка. - Издание шестое. - СПб.: Антология, 2003. - 656 с. 

Teaching methods: oral, visual, practical 

Assessment methods: rating, exam 

Language of instruction: english 



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 - Pedagogics 

Course code - Ped-5203 

Type of course – BS 

Level of course – MC 

Year of study – 1 year 

Semester/trimester – 1st semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

2 credits 

Name of lecturer - Dyusenbaeva Ardak Toleuovna - candidate of pedagogical sciences 

Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences): Acquaintance of 

undergraduates with the scientific and methodological foundations of pedagogical science, the formation of their correct outlook 

based on attention to the laws of life development, the disclosure of the essence of pedagogical processes. 

Prerequisites: In order to master the discipline being studied, the undergraduate must know the basics of philosophy, the 

basics of history, psychology, the methodology for studying the Kazakh language and the methodology for studying Kazakh 

literature. In addition, it is necessary to master the techniques of analysis, differentiation, comparison, reflection and formulation. 

Course contents: Subject and methodological foundations of pedagogy. The concept of the subject of pedagogy. The main 

categories of pedagogy are education, education, training. Studies the patterns of development of the personality of a person as a 

whole, as they are part of the humanities. Formation of knowledge about the stages, principles and characteristics of the 

development of the child’s personality allows undergraduates to determine their development trajectory. In the process of studying 

the discipline of pedagogy, undergraduates form knowledge and skills about the patterns of development of the child’s personality, 

planning, managing and organizing a single pedagogical process at school. It will allow in the future to realize their specialties. 

Recommended reading: 

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

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

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

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



4. Бабаев С.Б., Оңалбек Ж.К. Жалпы педагогика. - Алматы, 2006. – 228 б. 

5. Әбиев Ж. Педагогика. - Алматы, 2004 

6. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика: Университеттер студенттеріне арналған оқу құралы. - Алматы, 2004. - 420 б. 

7. Хмель Н.Д. Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс.- Алматы, 2002 

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 - Psychology 

Course code - Psi-5204 

Type of course – BS 

Level of course – MC 

Year of study – 1 year 

Semester/trimester – 1st semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

2 credits 

Name of lecturer - Aurenova Madina Dauletkanovna - candidate of psychological sciences 

Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences): The development of 

psychological thinking in undergraduates on the basis of acquired knowledge and research skills in the course of psychology, 

teaching them self-knowledge and self-development. Improving the psychological competence of future professionals, the 

formation of their positive motivation for the use of psychological knowledge in life and practice. 

- development of psychological competence of undergraduates; 

- improving the methods and techniques of self-knowledge; 

- increase of professional subjective activity of undergraduates in the process of teaching psychology. 

Prerequisites: physiology, in which must be acquainted with the structure of the brain and the function of the central 

nervous system. Must be able to make a summary, abstract, give an abstract and work with literature, know the methods of testing. 



Course contents: Methodological aspects of psychology. The relevance of psychological research. Psychology as part of 

scientific research. The object and subject of psychology, the categorical apparatus of psychology. The main tasks and methods of 

the study of psychological science. New tasks and research methods of psychological science. Psychology is a brief classification of 

sources of information. Content analysis as the most effective way to systematize psychological information. Content analysis of 

the main categories of psychology. The historical aspects of the development of psychological ideas are considered. 

Recommended reading: 

1. Аронсон Э. Кӛпке ұмтылған жалғыз: Әлеуметтік психологияға кіріспе. Тәжин М.М.- 11-басылым.- Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы», 2018.- 408 б. 

2.  Шульц Д.П., Шульц С.Э. Қазіргі психология тарихы.  Тәжин М.М. - 11-басылым.- Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 

2018.- 448 б. 

3. Майерс Д.Г., Ж.М. Туенж Әлеуметтік психология. Жауапты шығарушы А.Б.Айтпаева, Б.Орынбетова. 12-басылым. - 

Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 2018.- 648 б.   

4. Жақыпов С.М., Бердібаева С.Қ. Психология: Адамзат ақыл-ойының қазынасы. Алматы: Таймас, 2015  

5. Бапаева М.К. Даму психологиясы. Оқулық. – Алматы, 2014. – 440 б. 

6. Ишанов П.З., Бейсенбекова Г.Б. Психологиялық-педагогикалық диагностика негіздері. Оқу құралы. – Қарағанды, ЖК 

«Ақ Нұр баспасы», 2012. – 206 б. 

7. Сатиева Ш. Даму психологиясы (теориялық және практикалық курс). Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2012. – 232 б. 

8. Сәбет Бап-Баба (Бабаев). Психология негіздері: Оқу-анықтмалық қолданба. Алматы: Нұр-пресс, 2007. – 106 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. 

 

Compulsory modules in the specialty 

 

Course title - New directions of Linguistics (literary science) 

Course code - NNYa(L)-5201 

Type of course – BS 



Level of course – SC 

Year of study – 1 year 

Semester/trimester – 2 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

3 credits 

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): acquaintance of masters 

with modern problems of philological science, as well as acquaintance with monographs published in recent years, research 

articles, note-taking of significant works. Clarification of the main trends in modern language education. The main directions of 

development of Kazakh literature and literary criticism: in-depth study of the main priorities, the analysis of complex scientific 

problems, the identification of areas of development. 

Prerequisites: for the development of the discipline "New directions of linguistics (literary science)" formulated skills and 

areas that the undergraduate should know in the undergraduate degree: 

- Have a full theoretical education in all areas of linguistics, literary studies; 

- Deeper knowledge in the field of intercultural communication, cognitive linguistics, ethnolinguistics in the lexicology of 

the modern Kazakh language; 

- Have the ability to work with literature, be able to write a synopsis, abstract, review, as well as know the methods of 

testing. 

Course contents: The study of new directions of linguistics (literary studies) for masters today is a pressing problem and 

features of the development of linguistics and literary studies, analyzes theoretical studies to be decided on a scientific basis, defines 

new principles and conclusions, assesses the state of the Kazakh language and Kazakh literature in general, and also gives 

information on the level and directions of development of the national artistic thought. Teach scientific research. 

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. Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімінің мәселелері. -Алматы: Абзал-ай, 2014 

4. Мұсабаев Ғ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

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

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



7. Момынова Б. Тілдегі жаңа бағыттар мен типтік қатынастар. –  Алматы: Арыс, 2009 

8. Оразалиева Э. Когнитивтік лингвистика: қалыптасуы мен дамуы. Ғылыми монография. – Алматы, 2007 

9. Аманжолов С. Қазақ тілі теориясының негіздері. – Алматы: Ғылым, 2002 

10. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. Пер. с нем. –М., 2000 

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 - Fundamentals of theory: periods of the era of literary, history  

Course code - ATDTN-5302 

Type of course – PS 

Level of course – SC 

Year of study – 1 year 

Semester/trimester – 2 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

2 credits 

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): To analyze the system 

of scientific assessments in literary scholarship about the epoch of the history of literature, which is the most important and difficult 

stage in the history of Kazakh literature. Preserving the chronological position, on the basis of the achievements of literary science, 

to give undergraduates the most complete and comprehensive education. 

Prerequisites: Theory of literature, introduction to literature, literary criticism. 

Course contents: In the process of studying the discipline "Fundamentals of the theory: periods of the era of literary, 

history», a special place in the process of literature development, which is the actual problem of modern literary studies, analyzes 

the system of scientific assessments in the literary scholarship about the periodization of literary history. To accomplish this goal, 

the task is to systematize the features of the application of the logic of literary history and literary theory in the two main sections of 

literary science. To fulfill this complex scientific goal and task, undergraduates are offered an analysis of the historical and cultural 



patterns of enrichment about the world and national literary process. Extensive information is presented on theoretical and 

methodological features, methods and methods of basic research related to the era of literary history, their influence on the 

development of literary scholarship. 

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

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

шежіре, 2018. - 336 б.  

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

б.  

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

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

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

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

б. 

10. Әбдиманұлы Ӛ. Шығармалары. 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 - Theoretical basis of the periodization of the history of language  

Course code - TTDTN-5303 

Type of course – PS 

Level of course – MC 



Year of study – 1 year 

Semester/trimester – 1st semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

2 credits 

Name of lecturer - Ensebaeva Kulyash Kenzhebekovna - candidate of philological sciences, associate professor of EKSU  

Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences): The course "Theoretical 

basis of the periodization of the history of language" is included in the curriculum and in the educational process of the magistracy 

for the first time. Therefore, this course provides an opportunity to study in depth all the goals and objectives of this course. For the 

undergraduate this is the acquisition of skills and the path to research. This course covers various areas of linguistics, and also 

focuses on its scientific side and practical aspects. The main focus is the integration of scientific-theoretical and practical materials. 

The focus is on the materials and content of the language, the structure of the scientific work, science, research methods and 

bibliography. 

Prerequisites: must know the theoretical foundations of the history of language, parts of speech in morphology, grammar 

and methods of their formation as well as know the syntax and style. 

Course contents: the theoretical foundations of the history of language, linguistic history, rich semantic verbs, grammatical 

categories, breadth of style usage, compatibility of vocabulary and grammar are determined. 

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

4. Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімінің мәселелері. -Алматы: Абзал-ай, 2014 

5. Мұсабаев Ғ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

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

7. Есбосынов Е. Ескі қыпшақ тілінің лексика грамматикалықерекшеліктері. -Алматы, 2006 

8. Ескеева М.Қ. Қазақ жазуының тарихи негіздері. - Астана, 2002 

9. Аманжолов С. Қазақ тілі теориясының негіздері. – Алматы: Ғылым, 2002 

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 - Theoretical problems term formation 

Course code - TPT-2301 

Type of course – PS 

Level of course – SC 

Year of study – 2 years 

Semester/trimester – 3 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

3 credits 

Name of lecturer - Ensebaeva Kulyash Kenzhebekovna - candidate of philological sciences, associate professor of EKSU  

Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences): Undergraduate must 

know the course of linguistics, general linguistics, historical grammar.  

Prerequisites: Before mastering this course, a graduate student should have knowledge of linguistics and its areas, general 

linguistics, historical grammar. 

Course contents: Knowledge obtained in this discipline is used in the study of disciplines related to phonetics, vocabulary, 

word formation, morphology, syntax, psycholinguistics, and cognitive linguistics. 

Recommended reading: 

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

аударма бюросы, 2018. – 608 б. 

2. Құрманбайұлы Ш. Қазақ терминологиясы. - Алматы: Сардар, 2014 

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

4. Терминологиялық анықтамалық. Бас редактор Қасымбеков М.Б. - Астана: Деловой Мир, 2013 

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

6. Құрманбайұлы Ш. Қазақ терминологиясы дамуының кезеңдік сипаты.- Астана: Елорда, 2002 

7. Айтбаев О. Основы казахской терминологии. - Алматы: Арыс, 2000 



8. Қайдаров Ә. Қазақ терминологиясына жаңаша кӛзқарас. - Алматы: Рауан, 1993 

9. Айтбаев Ӛ. Қазақ терминологиясының дамуы мен қалыптасуы. -Алматы: Ғылым, 1988  

10. Урекенова Р. Образование терминов в казахском языке. - Алма-Ата: Наука, 1980 

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 - Philosophical and Methodological Problems of Linguistics 

Course code - FMPI -2302 

Type of course – PS 

Level of course – SC 

Year of study – 2 years 

Semester/trimester – 3 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

3 credits 

Name of lecturer - Ensebaeva Kulyash Kenzhebekovna - candidate of philological sciences, associate professor of EKSU  

Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences): Report the main 

conclusions and assumptions of the philosophical and methodological problems of linguistics, the results of recent research, 

directions in linguistics and the methodology of the language. 

Prerequisites: Before mastering this course, a graduate student should have knowledge in the field of linguistics, general 

linguistics, philosophy, historical grammar. 

Course contents: Knowledge obtained in this discipline is used in the study of disciplines related to phonetics, vocabulary, 

word formation, morphology, syntax, psycholinguistics, cognitive linguistics. 

The tasks of studying the discipline in accordance with the requirements of training, the listener must form the following 

skills for studying the discipline: 

- knowledge of the theory and methodology of the language; 

- knowledge of language terms; 



- knowledge of the philosophy of language. 

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

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

2017. - 470 бет. 

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

6. Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

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

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

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

10. Айтбаев Ӛ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Арыс, 2007 

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 - Business Kazakh language 

Course code - DKz-2203T 

Type of course – BS 

Level of course – SC 

Year of study – 2 years 

Semester/trimester – 3 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

2 credits 

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): The purpose of 

practical study of the business Kazakh language in higher education is the formation of the language competence of students in its 

professional field. 

- Fully understand and work with specialty texts; 

- to teach the correct use of terminological vocabulary in communication activities; 

- be able to freely express their thoughts in the Kazakh language in their specialty; 

- the ability to use the functional styles of the Kazakh language in accordance with their profession; 

- the formation of speech skills; 

- fostering patriotism; 

- the formation of a comprehensive linguistic personality. 

Prerequisites: Kazakh language, Levels A1, A2 and B1, B2. 

Course contents: The main course content is lexical and grammar materials. Topics are mainly based on the continuity of 

the content of the lesson with the same target system. Each lexical topic contributes to the development of language skills in the 

Kazakh language, the development of vocabulary, the free exchange of ideas, the enhancement of the intellectual development of 

the undergraduate student, the development of speech culture. 

For undergraduates, information is provided on all functional styles of the Kazakh language and their use in all aspects of 

their profession. At the end of the course the undergraduate should be able to speak fluently, correctly write and be able to apply the 

terms in accordance with the content of the language course. 

Recommended reading: 

1. Дойчер Гай. Сквозь зеркало языка. - Москва, АКТ. - 2018 

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

аударма бюросы, 2018. – 608 б. 

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

4. Галь Нора. Слово живое и мертвое. - Москва, АКТ. - 2017 

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

6. Алдаш А. Сӛз мәдениеті: жаңа қолданыстар негізінде. Монография. - Алматы: Сардар, 2015. - 320 б. 

7. Асанова Г.С. Іскери қарым-қатынастың табиғаты мен ерекшеліктері (ағылшын және қазақ тілдері материалдары 

бойынша). 6D021000 – Шетел филологиясы Философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған 

диссертация. - Алматы, 2014 

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



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

264 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 – Linguistics 

Course code - LinKul-2304 
Type of course – PS 

Level of course – SC 

Year of study – 2 years 

Semester/trimester – 3 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

3 credits 

Name of lecturer - Aytmukashova Aida Aytmukashkyzy - candidate of philological sciences, associate professor of EKSU  

Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences): for students of the 

Higher Master's School, it is necessary to master linguo-culturological discipline, peculiarities of folk culture, modern approaches 

to the study of linguistics and culturology at a high level. 

Prerequisites: philosophy, history, psychology, literary studies, sociology, cultural studies. 

Course contents: During the period of revival of the national spirit in modern Kazakh society, the period of revival of 

traditions and customs, patterns that evaluate and orient the spiritual and social phenomenon of society, explain the basics of the 

human spiritual world, are studies of the anthropogenic orientation of modern Kazakh linguistics. In this regard, the study of the 

subject of linguistic culturology, which considers language as a symbol of national consciousness, worldview, culture, history, and 

ethnic spirit, is of particular importance. 

Recommended reading: 

1. Жанпейісов Е. Қазақ ескіліктері. – Алматы: Қазақ тілі, 2018. – 352 б. 

2. Манкеева Ж.А. Мәдени лексиканың ұлттық сипаты. – Алматы: Ғылым, 2016. – 272 б. 



3. Копыленко М.М. Основы этнолингвистики. – Алматы: Евразия, 2015. – 176 с. 

4. Воробьев В.В. Лингвокультурология. – Москва, 2014 

5. Қайдар Ә. Қазақ тілінің ӛзекті мәселелері. – Алматы: Ана тілі, 2014. – 304 б.  

6. Маслова В.А. Лингвокультурология. – Москва, 2013 

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 – Current problems of onomatology 

Course code - APO-2305 
Type of course – PS 

Level of course – SC 

Year of study – 2 years 

Semester/trimester – 3 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

3 credits 

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): Formation of the 

educational system on theoretical, practical and regional problems of onomastic science. 

- to give information about Onomastics and research scientists, about relations with other branches of onomastics (history, 

geography, ethnography, etc.); 

- Formation of ideas about the areas of onomastic science, their specific features; 

- To give information about the specifics of onomastic space of East Kazakhstan; 

- To acquaint with the lexico-semantic, grammatical, ethno-linguistic characteristics of proper names. 

Prerequisites: To study the course “Current problems of onomatology”, undergraduates should be familiar with lexicology, 

phonetics, word formation, morphology, syntax of the modern Kazakh language, and stylistics. In addition, have the skills of 

drafting abstracts, writing essays and working with literature, know testing methods. 



Course contents: A special course and seminar "Onomastic space of Eastern Kazakhstan" is conducted according to the 

educational program for the specialty 5B011700 - "Kazakh language and literature." Onomastics is a promising, important, 

developing field of science, considering as a subject of extensive study of historical, historical geographical and linguistic problems 

from ancient times to the present. Onomastic data are valuable material for understanding the depth of the history of nations. This 

area, related to the study of language, history, geographical sciences, contributes to solving the problems of cultural history and 

ethnogenesis. 

Recommended reading: 

1. Мезенко А.М. и др. Белорусское Поозерье: культура - ономастика – социум / Научное издание. - Витебск: Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова, 2017. - 180 с. 

2. Мәдиева Г.Б., Иманбердиева С.Қ., Мадиева Д.Б. Ономастика: зерттеу мәселелері. Монография. - Алматы: Әл-Фараби ат. 

ҚазҰУ, 2016. - 163 б. 

3. Әлімхан А.Ә. Шығыс Қазақстанның ономастикалық кеңістігі. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» 

баспасы, 2016. - 136 б. 

4. Калинкин В.М. (отв. ред.) Имя собственное в жизни и литературе // Материалы IX Международных Святогорских 

ономастических и IX Международных Михайловских литературно-ономастических чтений. - К.: Издательский дом 

Дмитрия Бураго, 2015. - 360 с. 

5. Мадиева Г.Б., Супрун В.И. Теория и практика ономастики. (Учебное пособие). - 2-е изд., перераб. и доп. - Алматы: 

Қазақ университеті; Волгоград: Перемена, 2015. - 199 с. 

6. Жанұзақ Т. Тарихи жер-су аттарының түп тӛркіні. - Алматы: Сӛздік-словарь, 2010 

7. Жанұзақ Т., Рысберген Қ. Қазақ ономастикасы. Жетістіктері мен болашағы. – Алматы, 2004 

8. Мадиева Г.Б. Имя собственное в контексте познания. - Алматы: Қазақ университеті, 2004 

9. Жанұзақов Т. Қазақ тіліндегі жалқы есімдер. – Алматы: 1965 

10. Теория и методика ономастических исследовании. - Москва: Наука, 1986. 

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. 

 

https://www.twirpx.com/file/2551589/


Course title – Historical and comparative grammar of the Altaic languages 

Course code - ISGAI-1306 
Type of course – PS 

Level of course – SC 

Year of study – 1 year 

Semester/trimester – 2 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

3 credits 

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): Studying the 

“Historical and comparative grammar of the Altaic languages”, first of all, helps to recognize the native language, learn the way of 

the formation of the Kazakh language, assess the language of the ancestors and learn its cultural heritage; Secondly, it helps to 

study the languages of the Altai peoples, comparative historical methods of the Turkic languages. 

Prerequisites: The undergraduate must know the genological, typological groups of the following courses: “Introduction to 

linguistics”, “Introduction to Turkology”, “Comparative historical grammar of Turkic languages”, “General linguistics”, as well as 

the history of the letter "Bilge Kagan", "Kultegin", "Tonykk". In addition, for comparison, it is necessary to know well the 

discipline "DVO (phonetics, grammar)". The master student should be able to read and analyze scientific works, write essays, term 

papers, scientific articles. 

Course contents: At the end of the discipline “Historical and comparative grammar of the Altaic languages” the 

undergraduate must clearly distinguish between the Altai language, be able to analyze texts of ancient Turkic monuments in 

literature and language, master the ancient Turkic runic alphabet, translate fragments, independently use symbols, be able to read 

them in the original. After successfully studying the Turkic languages, you can go on to a comparison with the Mongolian, Tungus-

Manzhur languages. Despite ignorance of the Mongolian, Tungus-Manzhursky, Japanese, Korean languages, dictionaries can be 

used and a degree of comparative analysis can be achieved. 

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. Мусаев К.М. Контакты тюркских языков с языками мира и алтайская гипотеза. - Москва, 2006 

4. Қазақ грамматикасы. - Астана, 2002 



5. Рамстедт Г.И. Введение в алтайское языкознание. - Москва, 2001 

6. Баскаков Н.А. Алтайская семья языков и ее изучения. - Москва, 2001 

7. Тенишев Э.Р. Основные лингвистические направление в алтаистике. - Москва, 1986 

8. Қайдаров Ә., Оразов М. Түркітануға кіріспе. - Алматы, 1985 

9. Цинциус В.И. Проблемы сравнительно-исторического изучения лексики алтайских языков. - Ленинград, 1979 

10. Котвич В.Л. Исследование по алтайским языкам. - Москва, 1962 

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 – Methods of teaching at the university 

Course code - MPDV-1307 
Type of course – PS 

Level of course – SC 

Year of study – 1 year 

Semester/trimester – 2 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

3 credits 

Name of lecturer - Seyputanova Aiymgul Khamzanovna - candidate of philological sciences, associate professor of EKSU  

Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences): report the scientific 

methodology of teaching disciplines at the university, the main conclusions and assumptions of the methodological problems of 

linguistics, the results of recent studies, new directions in the field of methods and methodologies of the language. 

The tasks of studying the discipline in accordance with the requirements of training, the listener must form the following 

skills for studying the discipline: 

- mastering the theory and methodology of the language; 

- knowledge of innovations in the field of methodology; 

- knowledge of the Kazakh language of instruction. 



Prerequisites: Before mastering this course, a graduate student should have an idea of language knowledge, such as 

phonetics, vocabulary, morphology, syntax. 

Course contents: This discipline covers the scientific and methodological methodology of teaching the subject at the 

university, the main conclusions and assumptions of methodological problems of linguistics, the results of recent research, new 

directions in methodology and methods in the field of language, theory of language and methodology, news in the field of 

methodology, knowledge of the Kazakh language of instruction and others questions. 

Recommended reading: 

1. Светлана Тер-минасова. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 

қоры, 2018. – 320 б. 

2. Қабдолов 3. Әдебиет теориясының негіздері. – Алматы: Мектеп, 2016. - 379 б. 

3. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. - Москва, 2016 

4. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - Москва, 2016 

5. Құрманбаева Г., Дүйсебаева С. Дарыту, дамыту, интеграция. - Алматы, 2016 

6. Сейпутанова А.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Оқулық. - Ӛскемен, 2016 

7. Махмутов М. Мектепте проблемалық оқытуды ұйымдастыру. - Алматы, 2016 

8. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. - Москва, 2015 

9. Қараев Ж., Ешеева Ж. Программалап оқыту және оның компьютерді оқытуға пайдаланумен байланысы. - Алматы, 2015 

10. Подласый И.П. Педагогика. Кн.1. - Москва, 2015 

11. Нұржан Ж. Қазақ тілін оқыту технологиясы. – Алматы: Ғылым, 2003. – 146 б.  

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

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 method of teaching the subject 

Course code - MPD-1301 
Type of course – PS 



Level of course – SC 

Year of study – 1 year 

Semester/trimester – 2 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

3 credits 

Name of lecturer - Seyputanova Aiymgul Khamzanovna - candidate of philological sciences, associate professor of EKSU  

Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences): to determine the 

scientific methodology of teaching the discipline, the main conclusions and assumptions of the methodological problems of 

linguistics, the results of recent research, new directions in the field of methods and methodology of language. 

The tasks of studying the discipline in accordance with the requirements of training, the listener must form the following 

skills for studying the discipline: 

- mastering the theory and methodology of the language; 

- knowledge of innovations in the field of methodology; 

- knowledge of the Kazakh language of instruction. 

Prerequisites: Before mastering this course, a graduate student should have an idea of language knowledge, such as 

phonetics, vocabulary, morphology, syntax. 

Course contents: This discipline covers the scientific and methodological methodology of teaching the subject, the main 

conclusions and assumptions of methodological problems of linguistics, the results of recent research, new directions in 

methodology and methods in the field of language, theory of language and methodology, news in the field of methodology, 

knowledge of the Kazakh language of instruction and other issues. 

Recommended reading: 

1. Светлана Тер-минасова. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 

қоры, 2018. – 320 б. 

2. Қабдолов 3. Әдебиет теориясының негіздері. – Алматы: Мектеп, 2016. - 379 б. 

3. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. - Москва, 2016 

4. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - Москва, 2016 

5. Құрманбаева Г., Дүйсебаева С. Дарыту, дамыту, интеграция. - Алматы, 2016 

6. Сейпутанова А.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі: Оқулық. - Ӛскемен, 2016 

7. Махмутов М. Мектепте проблемалық оқытуды ұйымдастыру. - Алматы, 2016 

8. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. - Москва, 2015 



9. Қараев Ж., Ешеева Ж. Программалап оқыту және оның компьютерді оқытуға пайдаланумен байланысы. - Алматы, 2015 

10. Подласый И.П. Педагогика. Кн.1. - Москва, 2015 

11. Нұржан Ж. Қазақ тілін оқыту технологиясы. – Алматы: Ғылым, 2003. – 146 б.  

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

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 – Actual problems of literary studies 

Course code - APL-1302 
Type of course – PS 

Level of course – SC 

Year of study – 1 year 

Semester/trimester – 2 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

3 credits 

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): Analyzing the evolution 

of the formation and development of Kazakh literary scholarship, master the scientific and practical creativity in achieving the 

goals and objectives of the study, deepen and individualize the main priority areas in the Kazakh literature and literary criticism, 

analyze scientific problems, determine the direction of development of literary criticism. 

Prerequisites: Literary criticism, philological analysis of artistic, Organization and planning of scientific research. 

Course contents: Actual problems of literary studies today acquaint with current problems and features of the development 

of literary studies, analyze theoretical studies to be solved on a scientific basis, determine new principles and conclusions, evaluate 

the state of Kazakh literature and literature in general, which gives an idea of the level and directions of development of the 

national artistic thought. Teaches scientific research. 

Recommended reading: 



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

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

шежіре, 2018. - 336 б.  

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

б.  

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

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

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

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

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

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

Алматы: Бастау, 2017.- 331 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. Әбдиманұлы Ӛ. Шығармалары. Т. 2: Қазақ әдебиетіндегі ұлт-азаттық идея: монография. - Алматы: Қазақ 

энциклопедиясы, 2016. - 424 б. 

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

б. 

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

14. Нұрғали Р. Шығармалары. Т. 5: Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры: әдеби зерттеулер, эссе және сұхбаттар, 1-ші кітап. - 

Астана: Фолиант, 2013. - 384 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 – Topical issues of Abay studies 

Course code - APA-2303 



Type of course – PS 

Level of course – SC 

Year of study – 2 years 

Semester/trimester – 3 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

3 credits 

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): The main goal of this 

discipline, studied in the higher master's school, is the formation of Abai's poetic philosophy and the path of spiritual growth, a 

cognitive source, and scientific knowledge of the aesthetic world. Formation of the aesthetic world view, perspective, aesthetic 

perception of the great Abai, continuity with the Islamic world, which influenced the definition of artistic values. 

Prerequisites: To study the discipline "Topical issues of Abay studies" undergraduates must in-depth master the courses 

"Abaean Studies", "Literary Theory", "Literary regional studies". 

The master student must know the content of the poems and compositions of Abai. In addition, in order to make a literary 

and theoretical analysis, it is necessary to master knowledge of the theory of literature. You must be able to work with scientific 

works, the necessary literature. Especially needed propensity to conduct research. 

Course contents: Lecture and practical (seminar) lessons of the course "Topical issues of Abay studies" are divided into 2 

modules: In the 1st module they get acquainted with the sources of the spiritual heritage of Abai. In the 2nd module, attention is 

paid to research of the scientific works of Abai’s worldview, the relation of Abay’s heritage to the East, and the library’s questions 

of the poet are considered. 

Recommended reading: 

1. Картаева А.М., Актасова Р.О. Тәуелсіздік кезеңіндегі абайтану: монография - Ӛскемен: Қазақстан Американдық Еркін 

Университеті, 2016. - 96 б.  

2. Абайтану. Таңдамалы еңбектер Т. X. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 269 б. 

3. Абайтану. Таңдамалы еңбектер Т. ІX. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 291 б. 

4. Ердембеков Б.А. Абайтану: оқу құралы. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2015. - 580 б.  

5. Картаева А.М. Абайтану: оқу құралы. - Алматы: Эверо, 2015. - 272 б.  

6. Картаева А.М. Абайтану және Әуезовтану  дәрістері: оқулық. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2015. - 290 б.  

7. Сәбден Оразалы. Абай және қазақ болашағы. Тарихи ұлы тұлғалар. - Алматы, 2015. - 166 б. 



8. Мырзахметұлы М. Абайтану. 1-кітап. - Астана: Interactiv Kazakhstan, 2014. - 432 б.  

9. Мырзахметұлы М. Абайтану. 2-кітап. - Астана: Interactiv Kazakhstan, 2014. - 524 б.  

10.  Классикалық зерттеулер. Т. 28: Абай және әдеби дәстүр / Бӛжеев М., Ы. Дүйсенбаев, Ә. Дәрбісәлин. - Алматы: 

Әдебиет әлемі, 2014. - 366 б. 

11.  Ердембеков Б.А. Абайдың әдеби ортасы: монография. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 

2014. - 514 б. 

12.  Ерсәлімов Балтабек. Әлемнің  Абайы қазақтың дана ойы. - Семей: Интеллект, 2014. - 358 б. 

13.  Медеуханұлы Ә. Абай аманаты: пьесалар. Ғылыми-танымдық мақалалар. - Семей: Анастасия, 2014. - 219 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 problems of tradition and innovation of Kazakh Literature 

Course code - PTNKL-2204 
Type of course – BS 

Level of course – SC 

Year of study – 2 years 

Semester/trimester – 3 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

2 credits 

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): show the influence of 

folklore in Kazakh literature, ancient Turkic literature, poetry of Zhyrau, Eastern literature, Abai's poetic school, and also show the 

influence of  M. Auezov and other great writers on traditions and innovations in Kazakh literature. 

Prerequisites: In order to master the discipline, undergraduates must have a deep knowledge of the history of Kazakh, 

Russian and foreign literature, literary theory, literary criticism, and the basics of philosophy. Be familiar with the methodology, 

methodology of research work. 



Course contents: The tradition collects in itself the scale of art, attitude to life, the field of images, ideological orientation, 

established artistic images. In some types of art, according to tradition, the techniques and methods of description, the 

compositional structure, the principles of the integrity of the work are considered. The novelty in art is to portray this topic with a 

previously unused method of artistic reading, find solutions to this problem, and write essays. 

Recommended reading: 

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

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

шежіре, 2018. - 336 б.  

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

б.  

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

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

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

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

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

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

Алматы: Бастау, 2017.- 331 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. Әбдиманұлы Ӛ. Шығармалары. Т. 2: Қазақ әдебиетіндегі ұлт-азаттық идея: монография. - Алматы: Қазақ 

энциклопедиясы, 2016. - 424 б. 

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

б. 

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

14. Нұрғали Р. Шығармалары. Т. 5: Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры: әдеби зерттеулер, эссе және сұхбаттар, 1-ші кітап. - 

Астана: Фолиант, 2013. - 384 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 – Theory and history of folklore 

Course code - TIF-2305 
Type of course – PS 

Level of course – SC 

Year of study – 2 years 

Semester/trimester – 3 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

3 credits 

Name of lecturer - Kelgembaeva Bakytzhan Bekenovna - candidate of philological sciences, associate professor of EKSU 

Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences): Along with the 

analysis, explanation of the actual problems of folkloristic science, masters must be familiarized with the monographs published in 

recent years, research articles, note-taking of significant works. Explaining the main difficulties in the study of modern folk oral 

literature. 

Prerequisites: Kazakh oral literature, introduction to literature, literary theory and literary history. 

Course contents: the subject “Theory and history of folklore” introduces us to current problems and peculiarities of folklore 

development today, analyzes theoretical studies that should be decided on a scientific basis, determines new principles and 

conclusions, assesses the state of Kazakh oral literature in general, gives an idea of the level and directions of development of 

national artistic thought. Teach scientific research. 

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

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

5. Байтұрсынұлы А. Алты томдық шығармалар жинағы. Оқу құралы. Т.І. – Алматы: Ел-шежіре, 2013. – 384 б. 

6. Қазақтың 100 поэмасы / құраст. Ж.Аймұхамбет., А.Әлімұлы. Ғылыми түсініктерін жазған Ж.Аймұхамбет. – Алматы: 

Жазушы, 2013. – 376 б. 



7. Тоқсамбаева А. Қазіргі қазақ әдебиеті (1960-2000 жж.). Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2013. – 160 б. 

8. Қазіргі әдебиеттану мен фольклористиканың ӛзекті мәселелері. - Алматы, 2004 

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 style and imagery in contemporary poetry 

Course code - SOSP-2306 
Type of course – PS 

Level of course – SC 

Year of study – 2 years 

Semester/trimester – 3 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

3 credits 

Name of lecturer - Seyputanova Aiymgul Khamzanovna - candidate of philological sciences, associate professor of EKSU 

Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences): Along with a 

diversified analysis, explanation of current problems of literary studies to masters with the style, their familiarization with 

monographs published in recent years, research publications, comments based on note-outs of significant and important works, 

stylistic research in modern literary criticism and evaluation of their novelty, basic ideas, explanations of basic trends , interrupting, 

identifying current problems, finding new methods and methods of research. In addition, undergraduates need not only 

comprehensively inform the masters about such topical issues of literary studies, but also independently comprehend and focus on 

the search and search for complex problems. Style is one of the most important forms of literary science. In recent years, in the 

national literature began to actively explore the work of individual writers. As a creative person, each pen has the opportunity to 

evaluate the literary process. The main goal of the course is to study the problems of the modern Kazakh poetry style through the 

work of poets who have made a great contribution to the development of poetry. 

Prerequisites: Actual problems of literary studies, Organization and planning of scientific research, theoretical foundations 

of literary history. 



Course contents: The content of this course, studied by the Faculty of Philology of the Magistracy, is not a repetition of the 

previously studied literary disciplines of undergraduate studies, but an in-depth study in certain areas of history and the theory of 

literature and literary criticism. An assessment of new scientific views is given, the features of modern research are analyzed. In the 

process of studying the discipline the undergraduate must master the knowledge of literary history and literary theory, modern 

literary processes, new scientific judgments in literary criticism, and the skills of independent scientific expertise. 

In this direction, the study of literary and aesthetic research of domestic and international scientists on literary criticism is 

being studied. 

Recommended reading: 

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

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

3. Жанр сипаты. - Алматы, 2015 

4. Гегель В.Ф. Эстетика. – Москва, 2015 

5. Әдебиеттану терминдерінің сӛздігі. - Алматы, 2014 

6. Жұмалиев Қ. Стиль - ӛнер ерекшелігі. - Алматы, 2014 

7. Қабдолов З. Сӛз ӛнері. - Алматы, 2014 

8. Савельева Т. Художественный текст и художественный мир. - Алматы, 2013 

9. Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. - Алматы, 2013 

10. Сейпутанова А.Қ. Қазіргі поэзия және стиль. - Астана, 2012 

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 – Myth poetry 

Course code - M-2307 
Type of course – PS 

Level of course – SC 

Year of study – 2 years 



Semester/trimester – 3 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

3 credits 

Name of lecturer - Kelgembaeva Bakytzhan Bekenovna - candidate of philological sciences, associate professor of EKSU 

Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences): The main purpose of 

studying the relationship of myth and the system of figurative thinking as a separate subject is to orient and evaluate the 

manifestation of mythology in prose and poetry works, the system of mythopoetic thinking, and thereby demonstrate the 

development of the artistic thinking system of humanity. 

Prerequisites: In order to master the discipline, undergraduates must have a deep knowledge of the history of Kazakh, 

Russian and foreign literature, literary theory, literary criticism, and the basics of philosophy. In research work it is necessary to use 

the principles of historical, comparative research, to become well acquainted with the methodology, methodology of research work. 

Course contents: The form of studying the discipline, the purpose and tasks, an independent place in the educational 

process. The concept of myth, mythology. Cognitive activity of the myth. The definition of myth in various fields of science. Myth 

- (from the Greek. Mifos) - one of the oldest genres of folk art. The myth represents the primitive man's ideas about the world, 

about external efforts that existed in the world, about images of gods and spirits, about phenomena and events outside of nature, as 

well as established myths about them, that is, artistic works. On the mythology and mythical works of J. Ayanbi, J. Kassrier, C. 

Levi-Strauss, K. G. Astana Jung, E. Taylor, I.G. Astana Herder, V.Ya. Propp, S.A. Tokarev, S.F.G. Losev research scientists. The 

concept of "Myth" was introduced by the first Athenian philosopher Plato. A.F. reviews Losev, I.M. Dyakonova, M.I. Steblin-

Kamensky. 

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. Жанузакова К.Т. Мифопоэтика мен проза жанры. – Алматы, 2016 

4. Аймұхамбет Ж. Мифтің поэтикадағы қызметі. - Алматы, 2010 

5. Жарылғапов Ж. Қазақ прозасы: ағымдар мен әдістер. - Қарағанды, 2009 

6. Дәдебаев Ж.Д. Қазіргі қазақ әдебиеті: лекциялар курсы. – Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 284 б. 

7. Мифы народов мира. Энциклопедия, 1997 

8. Касымжанов А. Рухани тамырлар // Қазақ.-Алматы, 1994 

9. Тейлор Э. Первобытная культура. - Москва, 1989  



10. Голосовкер Я.Э. Логика мифа. – Москва, 1987 

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, beyond qualification 

 

Course title – Organization and planning of scientific research 

Course code - OPNI - 5201 
Type of course – BS 

Level of course – SC 

Year of study – 1 year 

Semester/trimester – 1st semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

3 credits 

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): Assistance in choosing 

a research topic and adaptation to the work performed when writing a master's thesis. 

Prerequisites: As a result of studying this course, the undergraduate should have an idea of phonetics, vocabulary, word 

formation, morphology, syntax in the field of Kazakh linguistics. 

Course contents: In modern conditions (market economy; reform in the field of education; global activity in the world, etc.), 

etc.). The higher school in Kazakhstan is multi-disciplinary and multi-level, meeting modern requirements. 

Including in the magistracy, the university should raise the level of education by one level, prepare the demanded specialists 

in scientific institutions, higher educational institutions and other organizations of professional education. 

Recommended reading: 

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



2. Асқаров Е.С., Балапанов Е.Қ., Қойшыбаев Б.А. Ғылыми зерттеулердің негіздері. (Оқу-әдістемелік құрал). – Алматы, 

2015 

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

362 с., рис. 

4. Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую, диплом. – СПБ, 2014 

5. Қасқабаева Б. Ғылыми жұмыстарды жазуға жадынама. – Алматы, 2008 

6. Жексенбаева Ү.Б. Оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру. – Алматы, 2005 

7. Тотанова А.С. Методика науно-педагогического исследования. – Алматы, 2005 

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 – Actual Problems of Linguistics  

Course code - APYA-5202 
Type of course – BS 

Level of course – SC 

Year of study – 1 year 

Semester/trimester – 2 semester 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

3 credits 

Name of lecturer - Aitmkashova Aida Aitmkashkyzy - candidate of philological sciences, associate professor of EKSU 

Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences): Report the main 

conclusions and assumptions of linguistics, the results of recent research, directions in linguistics and the methodology of the 

language. The tasks of studying the discipline in accordance with the requirements of training specialists, the listener must form the 

following skills of studying the discipline: 

- mastering the theory of language; 

- knowledge of language terms; 



- knowledge of the philosophy of language 

Prerequisites: When studying this course, the undergraduate student should have an idea of language knowledge: phonetics, 

vocabulary, morphology, syntax of terms, be able to make a summary, abstract, review, work with literature, as well as know 

testing methods. 

Course contents: Actual problems of linguistics theoretical discipline, held in the master's school in the specialty of 

philology. The main goal and objectives of the discipline - the study of basic concepts and terms of linguistics, the presentation of 

the main theoretical problems and basic directions. And also to determine the direction of the modern development of linguistic 

sciences, the phenomena of the emergence of new spheres and trends in them, the impact on language and literature.  In module 1, 

the problems, the state and the state of the modern Kazakh language, the main directions of language activity and changes in the 

fundamental ideas about language are theoretically considered. Module 2 contains new aspects of linguistics, issues of politics, 

religion, comparative historical typological problems. 

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. Кайырбаева Ж.К. Тіл біліміне кіріспе. - Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, «Берел» баспасы, 2017 

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

5. Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

6.  Мұсабаев Ғ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-ай, 2014 

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

8. Мұсабаев Ғ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Арыс, 2008 

9. Айтбаев Ӛ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Арыс, 2007 

10. Қазақ грамматикасы. - Астана, 2002 

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 – The research work of a of a candidate for a Master’s degree, including the implementation of master’s 

thesis 

Year of study – 1, 2 years 

Semester/trimester – 3, 4 semester (3, 12 week) 

Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) - 

3 credits 

The purpose of teaching and research practice: Deepening and consolidating the theoretical knowledge of the 

undergraduate, received by the university, teach to demonstrate this knowledge in the pedagogical, research practice, educational 

work, taking into account age characteristics and individual characteristics of students; 

- preparing the undergraduate to write scientific work using various methods to enhance the cognitive activity of 

undergraduates; 

- 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. The undergraduate acquaintance with the department and faculty, where he is teaching, research practice, with the work of 

team leaders, with the normative documents on the course, with EMCD. 

2. The master student 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 

dissertation. 

Recommended reading: 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


