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6B01703 – Шет тіл: екі шет тілі 

6B01703 – Иностраный язык: два иностранных языка 

6B01703– Foreign language: two foreign languages 
 

№ 

Пәндер 

коды 

Код 

дисциплин 

Codes of 

disciplines 

 

Элективті пәндер атауы 

Наименование дисциплин 

Names of disciplines   
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit 

«Мамандандырылған мектеп мұғалім (шетел тілдерін терендетіп оқытатын және 

бірқатар пәндерді шетел тілінде оқытатын мектептер)», «Техникалық және кәсіби білім 

беру мекемелерінде шетел тілдері мұғалім ретінде кәсіби іскерлігін жүзеге 

асырады»траекториялары бойынша жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: «Учитель двух 

иностранных языков специализированной школы (с углубленным изучением 

иностранных языков и школ с преподаванием ряда предметов на иностранном языке)», 

«Учитель двух иностранных языков средних технических и профессиональных 

образовательных организаций» 

General educational disciplines for educational trajectories:«Teacher of two foreign languages 

specialized school (with in-depth study of foreign languages and schools teaching some 

subjects in a foreign language)», «Two foreign languages teacher secondary technical and 

vocational educational institutions» 

1. 

TKSN 2101 

OBZh 2101 

BLS 2101 

 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Bases of life safety 
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EКN 2101 

OEР 2101 

BEЕ 2101 

 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

 

ETD 2101 

EUR 2101 

ESD 2101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines – 60 кредит/кредитов/credit 

«Мамандандырылған мектеп мұғалім (шетел тілдерін терендетіп оқытатын және 

бірқатар пәндерді шетел тілінде оқытатын мектептер)», «Техникалық және кәсіби білім 

беру мекемелерінде шетел тілдері мұғалім ретінде кәсіби іскерлігін жүзеге 

асырады»траекториялары бойынша базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Учитель двух иностранных 

языков специализированной школы (с углубленным изучением иностранных языков и 

школ с преподаванием ряда предметов на иностранном языке)», «Учитель двух 

иностранных языков средних технических и профессиональных образовательных 

организаций» 
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Basic disciplines for educational trajectories: «Teacher of two foreign languages specialized 

school (with in-depth study of foreign languages and schools teaching some subjects in a 

foreign language)», «Two foreign languages teacher secondary technical and vocational 

educational institutions» 

 

   2. 

BNShT (BE) 1202 

BOIYa (BD) 1202 

BFL (BT) 1202 

Базалық негізгі шет тілі (В1деңгей) 

Базовый основной иностранный язык (уровень 

В1)  

Basic Foreign Language (Level В1) 
5 

ShTPK (BE)1202 

PKIYa (BD) 1202 

PCFL(BT) 1202 

Шет тілінің практикалық курсы (денғей В1) 

Практический курс иностранного языка 

(уровень В1) 

Practical course of the foreign language (level B1) 

3. 

BNShT (BB) 1203 

BOIYa (BO) 1203 

BFL (BO)1203 

Базалық негізгі шет тілі (В2деңгей) 

Базовый основной иностранный язык (уровень 

В2)  

Basic Foreign Language (Level В2) 
5 

ShTPK (B1) 1203 

PKIYa (B1) 1203 

PCFL (B1) 1203 

Шет тілінің практикалық курсы (денғей В2) 

Практический курс иностранного языка 

(уровень В2) 

Practical course of the foreign language (level B2) 

4. 

EShTBK 1204 

BKVIYa 1204 

BCSFL 1204 

Екінші шет тілінің бизнес курсы 

Бизнес-курс второго иностранного языка 

Business-course of the second foreign language 
7 

ShT(E) 1204 

IYa(V) 1204 

FL(S) 1204 

Шетел тілі(екінші) 

Иностранный язык (второй)  

Foreign language (second) 

5. 

MKKBSh 1205 

BIYaKM 1205 

BFLCI 1205 

Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі 

базалық шет тілі 

Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурной коммуникации 

Basic foreign language in the context of 

intercultural communication 

5 
AShTAK 1205 

 

SUIAO 1205 

 

POFLA 1205 

 

Ауызша шет тіліндегі академиялық қарым-

қатынастың ерекшелігі 

Специфика устного иноязычного 

академического общения 

Peculiarities of oral foreign language academic 

communication  

 

6. 

EShTOI 2206 

ITOVI 2206 

ITSEL 2206 

Екінші шетел тілін оқытудағы инновациялық 

технологиялар  

Инновационные технологии в обучении 

второму иностранному языку 

Innovative technologies in SFLT 5 

KBBT (A)2206 

SOT(A) 2206 

 

MET(E) 2206 

Қазіргі білім беру технологиялары (ағылшын) 

Современные образовательные технологии 

(английский) 

Modern educational technologies (English) 

7. 

KShT 2207 

PIYa 2207 

FLSP 2207 

Кәсіби шет тілі 

Профессиональный иностранный язык 

Foreign Language for Specific Purposes  

5 AMAT(CB) 2207 

YaSC (OCO)  2207 

LSP(BL) 2206 

Арнайы мақсатқа арналған тіл (С1 деңгей) 

Язык для специальных целей (осн., ур.С1) 

Language for special purposes (basic, level C1) 

8. 
ShT(E) (B2) 3208 

IYa (V) (BD) 3208 

Шет тілі (екінші) (В2 деңгей) 

Иностранный язык (второй) (уровеньВ2) 
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FL (S) (B2) 3208 Foreign  language (second) (level B2) 8 

 

 
AKKR 3208 

RAO 3208 

RAC 3208 

Академиялық қарым-қатынастың риторикасы 

Риторика в академическом общении 

Rhetoric in academic communication 

9. 

AMT 3209 

IHT 3209 

IAT 3209 

Әдеби мәтінді түсіну 

Интерпритация художественного текста 

Interpritation of artistic text 

 

 

5 

GMOUA 3209 

EMChNT 3209 

EMRMT 3209 

Ғылыми мәтіндерді оқудың ұтымды әдістері 

Эффективные методы чтения научных текстов 

Effective methods of reading matched texts 

 

MM 3209 

MM 3209 

MM 3209 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

10. 

NShTPF 3210 

PFOIYa 3210 

PPBFL 3210 

Негізгі шет тілінің практикалық фонетикасы 

Практическая фонетика основного 

иностранного языка 

Practical phonetics of basic foreign language 

 

5 GSZhT 3210 

ZhRNS 3210 

GVSS 3210 

Ғылыми стильдің жанр түрлері 

Жанровые разновидности научного стиля 

Genge variety of scientific style 

MM 3210 

MM 3210 

MM 3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

11. 

UShT 3211 

TIYa3211 

TFL 3211 

Үшінші шет тілі 

Третий иностранный язык 

The Third Foreign Language 
5 

MM 3211 

MM 3211 

MM 3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

12. 

NShTPG 3212 

PGOIYa 3212 

PGBFL 3212 

Негізгі шет тілінің практикалық грамматикасы 

Практическая грамматика основного 

иностранного языка 

Practical grammar of basic foreign language 5 

GMG 3212 

GNT  3212 

GST 3212 

Ғылыми мәтіннің грамматикасы 

Грамматика научного текста 

Grammar of scientific text 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Мамандандырылған мектеп мұғалім (шетел тілдерін терендетіп оқытатын және 

бірқатар пәндерді шетел тілінде оқытатын мектептер)», «Техникалық және кәсіби білім 

беру мекемелерінде шетел тілдері мұғалім ретінде кәсіби іскерлігін жүзеге асырады» 

траекториялары бойынша кәсіптік пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям:  «Учитель двух 

иностранных языков специализированной школы (с углубленным изучением 

иностранных языков и школ с преподаванием ряда предметов на иностранном языке)», 

«Учитель двух иностранных языков средних технических и профессиональных 

образовательных организаций» 

Main disciplines for educational trajectories: «Teacher of two foreign languages specialized 

school (with in-depth study of foreign languages and schools teaching some subjects in a 

foreign language)», «Two foreign languages teacher secondary technical and vocational 

educational institutions» 
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13. 

AMAT (CB-CЕ) 

4313 

YaSC(CO-CD) 

4315 

LSP (CО-CТ) 4313 

Арнайы мақсатқа арналған тіл (С1-С2 деңгей) 

 

Язык для специальных целей (основной, 

уровень С1-С2) 

Language for special purposes (basic, level C1-C2) 

 
5 

EShTBK 4313 

BKVIYa 4313 

BKSFL 4313 

Екінші шет тілінің бизнес курсы 

Бизнес-курс второго иностранного языка 

Business-course of the second foreign language 

14. 

ShTTK 4314 

TKIYa 4314 

TKFL 4314 

Шет тілінің  теориялық курсы 

Теоретический курс иностранного языка 

Theoretical course of foreign language 

 5 

GMTS 4314 

SANT 4314 

SAST 4314 

Ғылыми мәтіндерді тыңдау стратегиясы 

Стратегия аудирования научных текстов 

Strategies of auding scientific texts 

15. 

 

ShTOA 4315 

MPIYa 4315 

MTFL 4315 

Шетел тілдерін  оқыту әдістемесі 

Методика преподавания иностранных языков 

Methods of teaching foreign languages 

 5 

Sti 4315 

Sti 4315 

Sty 4315 

Стилистика 

Стилистика 

Stylistics 

16. 

ZhAT 4316 

PAR 4316 

AW 4316 

Жазбаша академиялық тіл 

Письменная академическая речь 

Academic writing 

 

6 

ShTZhAK 4316 

SUIAO 4316 

PWFLA 4316 

Шет тілінде жазбаша академиялық қарым-

қатынастың ерекшелігі 

Специфика письменного иноязычного 

академического общения 

Peculiarities of written foreign language academic 

communication 

17. 

ShTEA 4317 

LSIYa 4317 

LSLC 4317 

Шет тіл елінің әдебиеті 

Литература страны изучаемого языка 

Literature of studied language country 

 5 

ET (NT) 4317 

Str (OIYa) 4317 

CS (ML) 4317 

Елтану (негізгі тіл) 

Страноведение (основной язык) 

Country Study (main language) 

18. 

EShTPC 4318 

PKVIYa 4318 

PKSFL 4318 

Екінші шет тілінің практикалық курсы 

Практический курс второго иностранного языка 

Practical course of the second foreign language 

5 AOSMU 4318 

NKSRP 4318 

NCPSB 4318 

 

Академиялық ортадағы сөйлеу мәдениетінің 

ұлттық ерекшеліктері 

Национально-культурная специфика речевого 

поведения в академической среде 

National cultural peculiarities of speech behavior in 

academic society 

19. 

GZM 4319 

MNI 4319 

TMSR 4319 

Ғылыми зерттеудің методолгиясы 

Методология научного исследования 

The methodology of scientific research 
 

 

5 

 
GMTS 4319 

SANT 4319 

SAST 4319 

Ғылыми мәтіндерді тыңдау стратегиясы 

Стратегия аудирования научных текстов 

Strategies of auding scientific texts 
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Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Life Safety Basics 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету негіздері. 

Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы төтенше 

жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру жағдайында 

адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жоюдың бірыңғай 

мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар және олардың 

зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен қызметті 

көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание человека в автономных 

условиях существования. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Современные средства массового поражения и их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности жизнедеятельности в 

организациях образования, мероприятия по действиям в экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 
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4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания формативного 

оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания образования; 

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in emergency 

situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; state system 

of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-made 

nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense capability. 

Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging factors, 

measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field of legal 

and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of ecology and 

safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of modern 

information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the subject 

“Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with the 

concept of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика , валеология, тарихы . 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses : biology, chemistry , mathematics, physics , valueology history . 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 

 

 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

 Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 
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салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың теориялық 

және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін пайдалана 

отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретическихоснов экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с 

основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных и 

финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате обучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, осмысления и 

анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic science, 

applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a holistic 

view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and instrumental 

support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of economic 

knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to make 

optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the student 

will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization of 

business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, understanding 

and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 
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7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта мектеп 

бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, «Человек. 

Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, history, 

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Үйренетін  тіл елінің мемлекеттік саяси құрылымы 

 Госполитсрой стран изучаемого языка 

State political system of the countries of the studied language 

 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

Пән мақсаты: қалыптастыру экологиялық дүниетанымды алу туралы терең, жүйелі 

білім мен түсініктер негіздері туралы қоғамның тұрақты дамуы және табиғат, теориялық 

және практикалық білімдерін заманауи тәсілдері табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану 

және қорғау ҚО. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Білу ұғымдарды "Экология және Тұрақты даму". 

Антропогендік ластануы қоршаған ортаның негізгі компоненттері. Табиғат пен қоғамның 

тұрақты дамуы. Болашақтың энергиясы мен жасыл экономика. Қазақстан 

Республикасының экологиялық саясаты. Жаһандық тұрақты даму мақсатындағы 

әріптестік.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) табиғат пен қоғамның өзара әрекеттесуінің негізгі заңдылықтарын, экожүйелер 

мен биосфераның даму негіздерін, өндіріс пен қоршаған ортаның зиянды және қауіпті 

факторларының адам денсаулығына әсерін біледі; тұжырымдама, стратегия, тұрақты даму 

проблемалары және оларды ғаламдық, аймақтық және жергілікті деңгейде шешудің 

практикалық тәсілдері; 

2) қоршаған ортаны қорғау туралы заңдардың негiздерiн қолдануға; қауіпсіз 

өндірістік процестерді ұйымдастыру принциптері. 

3) қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалайды, 

4) өндірістің қоршаған ортаға техногендік әсерін бағалау 

5) экожүйенің және тұтастай биосфераның компоненттерін зерттеу дағдыларына ие; 

экологиялық мәселелерге байланысты тақырыптарда логикалық пікірталас жүргізу. 

 

Цель дисциплины: формирование экологического мировоззрения, получение 

глубоких системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам рационального 

использования природных ресурсов и охраны ОС.  

Краткое описание курса: Знание понятий «Экология» и «Устойчивое развитие». 

Антропогенное загрязнение основных компонентов окружающей среды. Устойчивое 

развитие природы и общества. Энергетика будущего и зеленая экономика. Экологическая 

политика Республики Казахстан. Глобальное партнерство для устойчивого развития. 

          В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) владеть основными закономерностями взаимодействия природы и общества, 

основами функционирования экосистем и развития биосферы, влияние вредных и 

опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; концепцией, 

стратегией, проблемами устойчивого развития и практическими подходами к их решению 

на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) применять основы законодательства по охране окружающей среды; принципы 

организации безопасных производственных процессов. 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, 

4) проводить оценку техногенного воздействия производства на окружающую среду 
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5) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач.  

 

The purposeof discipline: forming of ecological world view, receipt of thorough system 

knowledge and ideas about bases of steady development of society and nature, theoretical and 

practical knowledge on modern approaches of the rational use of natural resources and guard of 

OS. 

Brief description of course: Knowledge of concepts "Ecology" and "Steady development". 

Anthropogenic contamination of basic components of environment. Steady development of nature 

and society. Energy of the future and green economy. Ecological politics of Republic of 

Kazakhstan. Globalpartnershipforsteadydevelopment. 

          As a result of studying the discipline, the student will: 

1) own the basic laws of the interaction of nature and society, the fundamentals of the 

functioning of ecosystems and the development of the biosphere, the influence of harmful and 

dangerous factors of production and the environment on human health; concept, strategy, 

problems of sustainable development and practical approaches to their solution at global, regional 

and local levels; 

2) аpply the basics of environmental protection legislation; principles of organizing safe 

production processes. 

3) evaluate the ecological state of the environment, 

4) to assess the technogenic impact of production on the environment 

5) have the skills to study the components of ecosystems and the biosphere as a whole; 

conducting a logical discussion on topics related to environmental issues. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Химия, биология, физика, география және математика (мектеп бағдарлама 

көлемінде) 

Химия, биология, физика, география и математика (в объеме школьной программы) 

Chemistry, biology, physics, geography and mathematics (in the volume of the school 

program) 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Аранайы мақсатқа арналған тіл (С1 деңгейі) 

Язык для специальных целей (уровень С1) 

Language for special purposes (level C1) 

 

 

Базалық негізгі шет тілі (В1 деңгей) 

Базовый основной иностранный язык (уровень В1) 

Basic foreign language (B1 level) 

Курстың мақсаты – бағдарламамен оқулықтарға енгізілген грамматикалық және 

лексикалық тақырыптар бойынша тілді практикалық түрде меңгеруді қамтамасыз ету 

болып табылады. Сөйлеу дағдыларын (ауызша және жазбаша) қалыптастыру барысында 

тілдік нысандарды меңгеру көзделген. 

Пәннің мазмұны: тілдік дағдыларын тиісті деңгейде тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, 

ғылыми және әлеуметтік-саяси мәселелер жөніндегі тілдік материалды оқу. 

Курс тақырыптары бойынша лексиканы қалыптастыру; ақпаратты қабылдау және 

өткен тақырыптар бойынша сұрақтарға жауап бере алу;  жаңа лексиканы толықтырып, 

оларды сөйлеуде қолдана білу; берілген тақырыптар бойынша диалогтар құрастыру; өз 

бетінше шет тілінде әдебиеттерді оқу. 

"Базалық негізгі шет тілі (В1 деңгей)" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) басқа тілде сөйлеуде жаттығулар мен тәжірибені қамтамасыз етумен 

оқушылардың өзара іс-қимылын ұйымдастыру қабілетін көрсету. 

2) оқушылардың тілдік мүмкіндіктеріне өзінің өзге тілді тілін бейімдей отырып, жаңа 

материалды түсіндіру кезінде қарым-қатынас жасаудың өзге тілді ортасын қарастыру. 

3) құрылымымен құндылықтың арақатынасы; оны омонимді формалардан ажырату; 

4) мағынасы жағынан синонимі бар нақты нысандарды (егер бар болса) анықтау; 

5) практикалық грамматика бойынша мұқият пысықталған және жүйеленген ақпарат 

негізінде сөйлеу дағдыларына ие болу керек 
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Цель курса-обеспечение практического владения языком по грамматическим и 

лексическим темам, включенным в учебники программой. В процессе формирования 

речевых навыков (устной и письменной) предусмотрено овладение речевыми формами. 

Содержание дисциплины: изучение языковых навыков на должном уровне языкового 

материала по бытовым, социально-культурным, научным и социально-политическим 

вопросам. 

Сформировать лексику по темам курса; принимать информацию и отвечать на 

вопросы по пройденным темам; дополнять новую лексику и использовать их в речи; 

составлять диалоги по заданным темам; самостоятельно читать литературу на иностранном 

языке. 

  В результате изучения дисциплины " базовый основной иностранный язык (уровень 

В2)" обучающийся будет: 

1)  проявлять способность организации взаимодействия учащихся с обеспечением 

тренировок и опыта в речевом общении на другом языке. 

2) рассмотреть иноязычную среду общения при толковании нового материала, 

адаптируя к языковым возможностям учащихся свой другой язык. 

3)  соотносить структуру со значением; дифференцировать ее от омонимичных форм;  

4) идентифицировать отличные формы, синонимичные по значению (если таковые 

имеются); 

5) обладать навыками владения речью на базе тщательно отработанных и 

систематизированных сведений по практической грамматике 

 

The aim of the course is to provide practical knowledge of the language on grammatical 

and lexical topics included in the textbooks of the program. In the process of formation of speech 

skills (oral and written) provides mastery of speech forms. 

Content of discipline: the study of language skills at the proper level of language material 

on domestic, socio-cultural, scientific and socio-political issues. 

At the end of the course, students should know: the introduction of grammatical material 

into the system and the formation of a dictionary after mastering the source material. 

To form vocabulary on the topics of the course; to receive information and answer questions 

on the topics covered; to Supplement new vocabulary and use them in speech; to make dialogues 

on the given topics; to read literature in a foreign language independently. 

As a result of studying the discipline "basic foreign language (level B2)" student: 

1) organization of interaction of students with the provision of training and experience in 

speech communication in another language. 

2) consider the foreign language environment of communication in the interpretation of 

new material, adapting to the language capabilities of students their other language. 

3) correlate structure with value; differentiate it from homonymous forms; 

4) to identify distinct forms that are synonymous in meaning (if any); 

5) have the skills to speak based on carefully worked out and systematized information on 

practical grammar. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Шет тілі; Базалық негізгі шет тілі (В2 деңгей)  

Иностранный язык; базовый основной иностранный язык (ур. В2) 

Foreign Language; Basic Foreign Language (Level В2) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Арнайы мақсатқа арналған тіл (С1 деңгей); Негізгі шет тілінің практикалық 

грамматикасы; Әдеби мәтінді түсіну; Жазбаша академиялық тіл; Кәсіби-бағытталған шет 

тілі (С 1 деңгей) 

Язык для спец. целей (осн.,ур.С 1); Практическая грамматика основного 

иностранного языка; Интерпретация художественного текста; Письменная академическая 

речь; Профессионально-ориентированный иностранный язык (уровень С1) 

Language for special purposes (basic, level C1); Practical grammar of basic foreign 

language; Interpretation of artistic text; Academic writing; Professionally-oriented foreign 

language (level C1). 
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Шет тілінің практикалық курсы (деңгей В1) 

Практический курс иностранного языка (уровень В1) 

Practical course of the foreign language (level B1)  

Курстың мақсаты - шет тілі мұғалімдерін лингвистикалық қамтамасыз ету, 

коммуникативтік және кәсіби бейімделу дағдыларын кешенді түрде даярлау. Шет тілінің 

практикалық курсы (денғей В1) студенттердің ауызша және жазбаша шетел тілін силлабус 

бойынша игеру және одан әрі қарым-қатынаста негізгі қабілеттерін арттыруға, шет тілін B1 

озық шекті деңгейге жалпы еуропалық жүйе бойынша қол жеткізуге мүмкіндік беруге 

бағытталған пән. 

Пәннің мазмұны тілдік дағдыларын тиісті деңгейде тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, 

ғылыми және әлеуметтік-саяси мәселелер жөніндегі тілдік материалды оқу. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) шет тілін оқытуда пәнаралық білім мен практикалық іскерлікті қолдану. 

2) ел мен ел туралы қоғамдық-саяси-мәдени, тарихи, әдеби және мәдени ақпарат 

туралы қарым-қатынас жасау қабілетінің даму заңдылықтарын саралау. 

3) қарым-қатынас құралы ретінде шетел тілін пайдалану және сөйлеу қызметінің 

барлық түрлерін иеленуге, ауызша іске асыру және тиісті деңгейде ресми және 

бейресми қарым-қатынас жағдайларда байланыс нысандарын жазбаша жеткізу. 

4) мағынасы жағынан синонимі бар нақты нысандарды (егер бар болса) анықтау; 

5)  практикалық грамматика бойынша мұқият пысықталған және жүйеленген ақпарат 

негізінде сөйлеу дағдыларына ие болу керек. 

 

Цель курса-лингвистическое обеспечение учителей иностранного языка, 

комплексная подготовка навыков коммуникативной и профессиональной адаптации. 

Практический курс иностранного языка (В1) дисциплина, направленная на освоение 

студентами устного и письменного иностранного языка по силлабусу и дальнейшее 

развитие основных способностей в общении, позволяющая достичь опережающего 

порогового уровня B1 по общеевропейской системе. 

           Содержание дисциплины изучение языковых навыков на должном уровне 

языкового материала по бытовым, социально-культурным, научным и социально-

политическим вопросам. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) использовать междисциплинарных знаний и практических умений в обучении 

иностранному языку. 

2) анализировать закономерностей развития способности общаться об общественно-

политической, исторической, литературной и культурной информации о стране и стране. 

3) использование иностранного языка как средства общения и владение всеми видами 

речевой деятельности, устная реализация и письменная доставка форм связи в надлежащем 

форм официального и неформального общения. 

4) идентифицировать отличные формы, синонимичные по значению (если таковые 

имеются); 

5)обладать навыками владения речью на базе тщательно отработанных и 

систематизированных сведений по практической грамматике. 

 

The purpose of the course-linguistic support of foreign language teachers, comprehensive 

training of skills of communicative and professional adaptation. Practical foreign language course 

(B2) discipline aimed at the development of students of oral and written foreign language syllabus 

and the further development of basic abilities in communication, allowing to reach the advanced 

threshold level B2 on the European system. 

 The content of the discipline the study of language skills at the appropriate level of 

language material on domestic, socio-cultural, scientific and socio-political issues. 

As a result of studying the course the student: 

1. the use of interdisciplinary knowledge and practical skills in teaching a foreign language. 

2.analyze the patterns of development of the ability to communicate about socio-political, 

historical, literary and cultural information about the country and the country. 
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3. the use of a foreign language as a means of communication and possession of all kinds of speech 

activities, oral implementation and written delivery of forms of communication in the appropriate 

forms of formal and informal communication. 

4.  to identify distinct forms that are synonymous in meaning (if any); 

5.  have the skills to speak based on carefully worked out and systematized information on 

practical grammar. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Шет тілінің практикалық курсы (деңгей В2) 

Практический курс иностранного языка (уровень В2) 

Practical course of the foreign language (level B2) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Негізгі шет тілінің практикалық курсы (денғей С1); Ауызша шет тіліндегі 

академиялық қарым-қатынастың ерекшелігі; Академиялық қарым-қатынастың 

риторикасы; Кәсіби-бағытталған шет тілі (С1 деңгей) 

Практический курс основного иностранного языка (уровень С1); Специфика устного 

иноязычного академического общения; Риторика в академическом общении; 

Профессионально-ориентированный иностранный язык (уровень С1) 

Practical course of the basic foreign language (level С1); Peculiarities of oral foreign 

language academic communication; Rhitoric in academic communication; Professionally-

oriented foreign language (level C1) 

 

 

Базалық негізгі шет тілі (В2деңгей) 

Базовый основной иностранный язык (уровень В2) 

Basic Foreign Language (Level В2) 

Курстың мақсаты ағылшын тілді үйренуде, атап айтқанда лексика, фонетика, 

грамматика, негізгі ауызша және жазбаша тілден базалық білім алу.Базалықнегізгішеттілі 

(В2деңгей) бұл шет тілін B2 шекті деңгейге жалпы еуропалық жүйе бойынша қол жеткізуге 

мүмкіндік беретін негізгі шет тілі курсы. 

Пәннің мазмұны тілдік дағдыларын тиісті деңгейде тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, 

ғылыми және әлеуметтік-саяси мәселелер жөніндегі тілдік материалды меңгеру. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) грамматикалық және лексикалық материалды көрсету 

2) ақпаратты құлақ арқылы қабылдау және тақырып бойынша сұрақтарға жауап беру; 

3) берілген тақырыптар бойынша диалог құра алады;  

4) шет тіліндегі әдебиетті өз бетінше талдау жасау. 

5) сөйлеу, тыңдау, жазу, оқу дағдыларына ие. 

 

Цель курса-изучение английского языка, в частности, лексики, фонетики, грамматики, 

основного устного и письменного языка. Базовый основной иностранный язык (уровень 

В2) - это основной иностранный язык, который позволяет достичь порогового уровня B2 

по общеевропейской системе.  

Содержание дисциплины освоение языковых навыков на должном уровне языкового 

материала по бытовым, социально-культурным, научным и социально-политическим 

вопросам.  

В результате изучения курса обучающийся будет:  

1) демонстрировать грамматический и лексический материал 

2) воспринимать информацию на слух и уметь отвечать на вопросы по пройденным 

темам; 

3) составлять диалоги по заданным темам; 

4) анализировать литературу на иностранном языке. 

5) обладать навыками говорения, аудирования, письма, чтения. 

 

The aim of the course is to teach English, in particular vocabulary, phonetics, grammar, 

basic spoken and written language. A basic primary foreign language (level B2) is the primary 

foreign language that achieves the B1 threshold of the pan - European system.  

The content of the discipline the development of language skills at the appropriate level of 

language material on domestic, socio-cultural, scientific and socio-political issues. 
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 As a result of studying the course the student:  

1) demonstrate grammar and lexical material 

2) to perceive information by ear and be able to answer questions on topics covered; 

3) compose dialogues on given topics; 

4) independently read literature in a foreign language. 

5) have the skills of speaking, listening, writing, reading. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

мектеп курсындағы шет тілі 

школьный курс иностранного языка 

school course of foreign language 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Базалық негізгі шет тілі (В1 деңгей); Негізгі шет тілінің практикалық грамматикасы; 

Лексикология; Кәсіби-бағытталған шет тілі (С 1 деңгей) 

Базовый основной иностранный язык (уровень В1); Практическая грамматика 

основного иностранного языка; Лексикология; Профессионально-ориентированный 

иностранный язык (уровень С1) 

Basic Foreign Language (Level В1); Practical grammar of basic foreign language; 

Lexicology; Professionally-oriented foreign language (level C1) 

 

 

Шет тілінің практикалық курсы (денғей В2) 

Практический курс иностранного языка (уровень В2) 

Practical course of the foreign language (level B2)  

Курстың мақсаты - шет тілі мұғалімдерін лингвистикалық қамтамасыз ету, 

коммуникативтік және кәсіби бейімделу дағдыларын кешенді түрде даярлау. 

Шеттілініңпрактикалықкурсы (денғей В1) студенттердің ауызша және жазбаша шетел тілін 

силлабус бойынша игеру және одан әрі қарым-қатынаста негізгі қабілеттерін арттыруға, 

шет тілін B1 шекті деңгейге жалпы еуропалық жүйе бойынша қол жеткізуге мүмкіндік 

беруге бағытталған пән. 

Пәннің мазмұны - тілдік дағдыларын тиісті деңгейде тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, 

ғылыми және әлеуметтік-саяси мәселелер жөніндегі тілдік материалды оқу.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: Ел мен ел туралы қоғамдық-саяси-мәдени, 

тарихи, әдеби және мәдени ақпаратты қарым-қатынас құралы ретінде шетел тілін 

пайдалану және сөйлеу қызметінің барлық түрлерін иеленуге, ауызша іске асыру және 

тиісті деңгейде ресми және бейресми қарым-қатынас жағдайларда байланыс нысандарын 

жазбаша жеткізу дағдылары бар болуы керек. 

1) жазбаша және ауызша қарым-қатынаста мағынаны бұрмаламай, жалпы сипаттағы 

қарым-қатынасты қамтамасыз ететін грамматикалық минимумға ие болуға; 

2) грамматикалық құрылымды формальды белгілер арқылы таниды; 

3) құрылымымен құндылықтың арақатынасы; оны омонимді формалардан ажырату; 

4) мағынасы жағынан синонимі бар нақты нысандарды (егер бар болса) анықтау; 

5) практикалық грамматика бойынша мұқият пысықталған және жүйеленген ақпарат 

негізінде сөйлеу дағдыларына ие болу керек 

 

Целью изучения дисциплины является всесторонняя подготовка учителя 

иностранного языка, предусматривающая сформированность лингвистической, 

коммуникативной, лингвострановедческой и профессионально-адаптивной компетенций.  

Дисциплина «Практический курс иностранного языка (ур. В1)» – дисциплина, 

направленная на овладение студентами устной и письменной речью иностранного языка в 

рамках предусмотренных учебной программой и дальнейшее совершенствование базовых 

умений иноязычного общения и позволяющая достичь пороговый уровень владения 

иностранным языком В1 по общеевропейской системе уровней владения иностранным 

языком. 

 Содержание курса: языковой материал на бытовые, социокультурные, научные и 

общественно-политические темы на соответствующем уровне владения иностранным языком. 

В результате изучения курса обучающийся будет:  

          Использовать иностранный язык как средство общения общественно-политической, 

исторической, литературной и культурной информации о стране и обладать всеми видами 
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речевой деятельности, иметь навыки устной реализации и письменного донесения форм 

связи в условиях надлежащего официального и неформального общения. 

1) обладать грамматическим минимумом, обеспечивающим коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;  

2) распознавать грамматическую структуру по формальным признакам;  

3) соотносить структуру со значением; дифференцировать ее от омонимичных форм;  

4) идентифицировать отличные формы, синонимичные по значению (если таковые 

имеются); 

5) обладать навыками владения речью на базе тщательно отработанных и 

систематизированных сведений по практической грамматике 

 

          The purpose of the discipline is a comprehensive training of a foreign language teacher, 

providing for the formation of linguistic, communicative, linguistic-cultural and professional-

adaptive competencies. Discipline " Practical course of a foreign language (SD. B1) " - a discipline 

aimed at mastering the oral and written speech of a foreign language by students within the 

framework of the curriculum and further improving the basic skills of foreign language 

communication and allowing to reach the threshold level of foreign language proficiency B1 on 

the European system of levels of foreign language proficiency. 

Course content: language material on everyday, socio-cultural, scientific and socio-political 

topics at the appropriate level of foreign language proficiency. 

As a result of studying the course the student:  

   To use a foreign language as a means of communication of socio-political, historical, 

literary and cultural information about the country and to have all kinds of speech activities, to 

have the skills of oral implementation and written communication forms in proper formal and 

informal communication. 

1) have a grammatical minimum that ensures communication of a general nature without 

distortion of meaning in written and oral communication; 

2) recognize the grammatical structure by formal signs; 

3) correlate structure with value; differentiate it from homonymous forms; 

4) to identify distinct forms that are synonymous in meaning (if any); 

5) have the skills to speak based on carefully worked out and systematized information on 

practical grammar 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

мектеп курсындағы шет тілі 

школьный курс иностранного языка 

school course of foreign language 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Шет тілінің практикалық курсы (денғей В2); Кәсіби-бағытталған шет тілі (С 1 

деңгей); Ғылыми зерттеұлер жүргізұдің техникасы; Ауызша шет тіліндегі академиялық 

қарым-қатынастың ерекшелігі 

Практический курс  иностранного языка (уровень В1); Профессионально-

ориентированный иностранный язык (уровень С1); Техника проведения научного 

исследования; Специфика устного иноязычного академического общения 

Practical course of the foreign language (level B1); Professionally-oriented foreign language 

(level C1); Techniques of making research; Peculiarities of oral foreign language academic 

communication 

 

 

Екінші шет тілінің бизнес курсы  

Бизнес-курс второго иностранного языка 

Business-course of the second foreign language 

Пәннің мақсаты: коммуникативтік ниеті жүзеге асыру үшін қажетті дағдылар ресми 

стиль қалыптастыру болып табылады.Екіншішеттілініңбизнескурсы одан әрі екінші шет 

тілінде іскерлік қарым-қатынас саласында байланыс қабілеттерін арттыруға бағытталған 

пән. 

          Куртсың мазмұны: ресми шетел тілдерін үйрену стилі, түйіндеме жазу, іскерлік хат; 

сұхбат, таныстыру ережелері, мәдениетаралық қарым-қатынас аясында іскерлік этикет 

ережелері. 
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Курсты оқу нәтижесінде білім алушы:  

1) ресми стилін білуін көрсету және ауызша және жазбаша сипаттағы құжаттарды 

талдау;  

2) іскерлік қарым-қатынас негіздерін әдеттегі жағдайларда ауызша және жазбаша 

түрде тиімді қолдану: танысу, телефон арқылы сөйлесу, билет және қонақ үйдегі, банкте, 

дүкенде, дәрігерде, мейрамханада нөмірлерге тапсырыс беру, фирмаға қарау және танысу, 

шартты талқылау және қол қою, көрмеге қатысу, іскерлік келіссөздер жүргізу және іскерлік 

хат алмасу.  

3) ғылыми баяндамаларды дайындау дағдыларына ие болу (тезистер, аннотациялар, 

рефераттар құрастыру), екі жақты аударманы стилистикалық дәл жүзеге асыру.  

4) кәсіби ақпарат алу мақсатында шет тіліндегі ғылыми әдебиетпен дербес жұмысты 

дамыту.  

5) бизнес-курс бағыты бойынша жеке бағдарламаны жобалау және жүзеге асыру. 

 

           Цель дисциплины: формирование официального стиля навыков, необходимых для 

осуществления коммуникативных намерений. Бизнес-курс второго иностранного языка-

это дисциплина, направленная на дальнейшее развитие коммуникативных навыков в 

области делового общения на втором иностранном языке. 

 Содержание курса: стиль изучения официальных иностранных языков, написание 

резюме, деловая корреспонденция; правила общения, презентации, правила делового 

этикета в сфере межкультурного общения.  

В результате изучения курса обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание официального стиля и анализировать документы 

устного и письменного характера; 

2) эффективно применять  основы делового общения в устных и письменных 

формах в типичных ситуациях: знакомство, разговор по телефону, заказ билета и номера в 

гостинице, в банке, в магазине, у врача, в ресторане, осмотр и знакомство с фирмой, 

обсуждение и подписание договора, посещение выставки, ведение деловых переговоров и 

деловая переписка. 

3) обладать навыками подготовки научных докладов (составлять тезисы, аннотации, 

рефераты), стилистически точно осуществлять двусторонний перевод. 

4) развивать самостоятельную работу с научными литературами на иностранном 

языке с целью получения профессиональной информации. 

5) проектировать и осуществлять индивидуальную программу по направлению 

бизнес-курса.  

        The purpose of the discipline: the formation of the official style of skills necessary for the 

implementation of communicative intentions. Business course of the second foreign language is 

a discipline aimed at further development of communication skills in the field of business 

communication in the second foreign language. 

Course content: style of learning official foreign languages, resume writing, business 

correspondence; rules of communication, presentations, rules of business etiquette in the field of 

intercultural communication.  

As a result of studying the course the student will:  

1) demonstrate knowledge of the official style and analyze oral and written documents;  

2) effectively apply the basics of business communication in oral and written forms in 

typical situations: acquaintance, talking on the phone, booking a ticket and a room in a hotel, a 

Bank, a store, a doctor, a restaurant, inspection and acquaintance with the company, discussion 

and signing of the contract, visiting the exhibition, conducting business negotiations and business 

correspondence.  

3) to have skills of preparation of scientific reports (to make abstracts, abstracts, abstracts), 

stylistically accurately to carry out bilateral translation.  

4) to develop independent work with scientific literature in a foreign language in order to 

obtain professional information.  

5) design and implement an individual program in the direction of the business course. 

Пререквизиттер / Пререквизиты  / Prerequisites: 

Шет тілі (екінші) (В1 деңгей); шет тілі (екінші) (В2 деңгей) 
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Иностранный язык (второй) (ур.В1); иностранный язык (второй) (ур.В2) 

Foreign language (second) (level B1); Foreign language (second) (level B2) 

          Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Екіншішеттілініңпрактикалықкурсы 

Практическийкурсвторогоиностранногоязыка 

Practical course of the second foreign language 

 

 

Шет тілі (екінші) 

Иностранный язык (второй) 

ForeignLanguage (second) 

Пән сөйлеу әрекетінің төрт түрі бойынша коммуникативті және мәдениаралық 

құзіреттілікті қалыптастыруға бағытталған: тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу, бұл шекті 

деңгейге жетуді қамтамасыз етеді. 

Курстың мақсаты - бағдарлама мен оқулықтарға енетін грамматикалық және 

лексикалық тақырыптар аясында тілді практикалық меңгеруді қамтамасыз ету. Тілдік 

құралдарды игеру сөйлеу дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру процесінде (ауызша 

және жазбаша) қамтамасыз етіледі. 

Қысқаша мазмұны: Сөйлеу, дайындалған және дайындалмаған диалогтық және 

монологтық сөйлеуді игеру диалог түріне сәйкес, сөйлеу тақырыбы мен қарым-қатынас 

саласына сәйкес сипаттама немесе баяндау түрінде коммуникативті ниеттерді жүзеге асыру 

қарастырылған. Тыңдау монологтық және диалогтік сипаттағы көп жанрлы түпнұсқалық 

аудио және видео мәтіндерге негізделген ана тілінде сөйлейтіндерді және дыбыстық 

жазбаларды тыңдау мен түсінуді қамтамасыз етеді. Оқу саласында оқу техникасын, 

сонымен қатар 1-курста оқыған тілдік материалдар мен сөйлеу пәндеріне негізделген 

шағын көлемдегі әртүрлі түпнұсқалық мәтіндерден ақпаратты алу мүмкіндігін дамыту 

жоспарланған. Жазу және жазу бойынша жұмыс сауатты жазуға дағдыландыруды, оқу 

материалының тілі аясында бейтарап сипаттағы өнімді жазбаша сөйлеуді біртіндеп игеруді 

қарастырады. 

 Курстың соңында студенттер міндетті: 

1) меншікті грамматикалық және лексикалық материал 

2) ақпаратты құлақ арқылы қабылдайды 

3) қарастырылған тақырыптар бойынша сұрақтарға жауап беру; 

4) берілген тақырыптар бойынша диалог құра алады; 

5) шет тіліндегі әдебиеттерді өз бетінше оқып шығуға. 

 

Дисциплина направлена на формирование коммуникативно-интеркультурной 

компетенции в четырех видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтения, и 

письме, чем обеспечивается достижение порогового уровня. 

Целью курса является обеспечение практического овладения языком в пределах тех 

грамматических и лексических тем, которые включены в программу и учебники. 

Овладение языковыми средствами предусматривается в процессе формирования речевых 

навыков и умений (в устной и письменной формах). 

Краткое содержание: В области говорения предусмотрено овладение 

подготовленной и неподготовленной диалогической и монологической речью в 

соответствии с типом диалога, реализацией коммуникативных намерений в виде описания 

или повествования согласно речевой тематике и сфере общения. В процессе аудирования 

предусматривается слушание и понимание речи в исполнении носителей языка и в 

звукозаписи на базе разножанровых аутентичных аудио- и видеотекстов монологического 

и диалогического характера. В области чтения предполагается развитие техники чтения, а 

также умений извлекать информацию из различных аутентичных текстов небольшого 

объема, построенных на языковом материале и речевой тематике, изучаемых на 1-ом курсе. 

Работа над письмом и письменной речью предусматривает формирование навыков и 

умений грамотного письма, постепенное овладение продуктивной письменной речью 

нейтрального характера в пределах языкового материала курса. 

 По окончании курса студенты будут:  

1) владеть грамматическим и лексическим материалом 

2) воспринимать информацию на слух  
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3)  отвечать на вопросы по пройденным темам; 

4) составлять диалоги по заданным темам; 

5) самостоятельно читать литературу на иностранном языке. 

 

The discipline is aimed at the formation of communicative and intercultural competence in 

four types of speech activity: listening, speaking, reading, and writing, which ensures the 

achievement of the threshold level. 

The aim of the course is to provide practical mastery of the language within those 

grammatical and lexical topics that are included in the program and textbooks. Mastering 

linguistic means is provided in the process of forming speech skills and abilities (in oral and 

written forms). 

Summary: In the field of speaking, mastery of prepared and unprepared dialogic and 

monological speech is provided in accordance with the type of dialogue, the implementation of 

communicative intentions in the form of a description or narration according to the speech theme 

and sphere of communication. The listening process provides for listening and understanding of 

speech performed by native speakers and sound recordings based on multi-genre authentic audio 

and video texts of a monological and dialogical nature. In the field of reading, it is planned to 

develop reading techniques, as well as the ability to extract information from various authentic 

texts of small volume, built on language material and speech subjects studied in the 1st year. Work 

on writing and writing provides for the formation of skills in literate writing, the gradual mastery 

of productive written speech of a neutral nature within the language of the course material. 

 At the end of the course, students must: 

1) own grammar and lexical material 

2) perceive information by ear 

3) answer questions on topics covered; 

4) compose dialogues on given topics; 

5) independently read literature in a foreign language. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 
мектеп курсындағы шет тілі 

школьный курс иностранного языка 

school course of foreign language 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Негізгі шет тілі (В1 денгей, алғашқы); Негізгі шет тілі (жалғастырушы В1 денгей); 

Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі базалық шет тілі (В1); Мәдениетаралық 

қарым-қатынас контексіндегі базалық шет тілі (В1); 

Основной иностранный язык (уровень В1 - пороговый); Основной иностранный язык 

(уровень В1 - продвинутый); Базовый иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации (В1); Базовый иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации (В1) 

Basic Foreign Language (Level В1- threshold); Basic Foreign Language (Level B1 - 

advanced); Basic foreign language in the context of intercultural communication (B1); Basic 

foreign language in the context of intercultural communication (B1) 

 

 

 

Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі базалық шет тілі  

Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации  

Basic foreign language in the context of intercultural communication  

Пән сөйлеу әрекетінің төрт түрі бойынша: коммуникативтік және мәдениетаралық 

құзіреттілікті қалыптастыруға бағытталған: тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу, бұл алдыңғы 

деңгейге жетуді қамтамасыз етеді. 

Курстың мақсаты - бағдарлама мен оқулықтарға енетін грамматикалық және 

лексикалық тақырыптар аясында тілді практикалық меңгеруді қамтамасыз ету. Тілдік 

құралдарды игеру сөйлеу дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру процесінде (ауызша 

және жазбаша) қамтамасыз етіледі. 

Қысқаша мазмұны: Сөйлеу, дайындалған және дайындалмаған диалогтық және 

монологтық сөйлеуді игеру диалог түріне сәйкес, сөйлеу тақырыбы мен қарым-қатынас 

саласына сәйкес сипаттама немесе баяндау түрінде коммуникативті ниеттерді жүзеге асыру 
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қарастырылған. Тыңдау монологтық және диалогтік сипаттағы көп жанрлы түпнұсқалық 

аудио және видео мәтіндерге негізделген ана тілінде сөйлейтіндерді және дыбыстық 

жазбаларды тыңдау мен түсінуді қамтамасыз етеді. Оқу саласында оқу техникасын, 

сонымен қатар 2-курста оқылатын тілдік материалдар мен сөйлеу пәндеріне негізделген 

шағын көлемді әр түрлі түпнұсқа мәтіндерден ақпаратты алу мүмкіндігін дамыту 

жоспарланған. Жазу және жазу бойынша жұмыс сауатты жазуға дағдыландыруды, оқу 

материалының тілі аясында бейтарап сипаттағы өнімді жазбаша сөйлеуді біртіндеп игеруді 

қарастырады. 

Курс соңында студенттер: 

1) грамматикалық және лексикалық материалдарды қолдану 

2) ақпаратты құлақ арқылы қабылдау және тақырып бойынша сұрақтарға жауап беру; 

3) берілген тақырыптар бойынша диалог құра алады; 

4) шет тіліндегі әдебиетті өз бетінше оқи алады. 

5) сөйлеу, тыңдау, жазу, оқу дағдыларына ие. 

 

Дисциплина направлена на формирование коммуникативно-интеркультурной 

компетенции в четырех видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтения, и 

письме, чем обеспечивается достижение продвинутого уровня. 

Целью курса является обеспечение практического овладения языком в пределах тех 

грамматических и лексических тем, которые включены в программу и учебники. 

Овладение языковыми средствами предусматривается в процессе формирования речевых 

навыков и умений (в устной и письменной формах). 

Краткое содержание: В области говорения предусмотрено овладение 

подготовленной и неподготовленной диалогической и монологической речью в 

соответствии с типом диалога, реализацией коммуникативных намерений в виде описания 

или повествования согласно речевой тематике и сфере общения. В процессе аудирования 

предусматривается слушание и понимание речи в исполнении носителей языка и в 

звукозаписи на базе разножанровых аутентичных аудио- и видеотекстов монологического 

и диалогического характера. В области чтения предполагается развитие техники чтения, а 

также умений извлекать информацию из различных аутентичных текстов небольшого 

объема, построенных на языковом материале и речевой тематике, изучаемых на 2-ом курсе. 

Работа над письмом и письменной речью предусматривает формирование навыков и 

умений грамотного письма, постепенное овладение продуктивной письменной речью 

нейтрального характера в пределах языкового материала курса. 

По окончании курса студенты будут:  

1) использовать грамматический и лексический материал 

2) воспринимать информацию на слух и уметь отвечать на вопросы по пройденным 

темам; 

3) составлять диалоги по заданным темам; 

4) самостоятельно читать литературу на иностранном языке. 

5) обладать навыками говорения, аудирования, письма, чтения. 

 

The discipline is aimed at the formation of communicative and intercultural competence in 

four types of speech activity: listening, speaking, reading, and writing, which ensures the 

achievement of an advanced level. 

The aim of the course is to provide practical mastery of the language within those 

grammatical and lexical topics that are included in the program and textbooks. Mastering 

linguistic means is provided in the process of forming speech skills and abilities (in oral and 

written forms). 

Summary: In the field of speaking, mastery of prepared and unprepared dialogic and 

monological speech is provided in accordance with the type of dialogue, the implementation of 

communicative intentions in the form of a description or narration according to the speech theme 

and sphere of communication. The listening process provides for listening and understanding of 

speech performed by native speakers and sound recordings based on multi-genre authentic audio 

and video texts of a monological and dialogical nature. In the field of reading, it is planned to 

develop reading techniques, as well as the ability to extract information from various authentic 

texts of small volume, built on language material and speech subjects studied in the 2nd year. 
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Work on writing and writing provides for the formation of skills in literate writing, the gradual 

mastery of productive written speech of a neutral nature within the language of the course material. 

At the end of the course, students will: 

1) use grammatical and lexical material 

2) to perceive information by ear and be able to answer questions on topics covered; 

3) compose dialogues on given topics; 

4) independently read literature in a foreign language. 

5) have the skills of speaking, listening, writing, reading. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 
Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі базалық шет тілі (В1) 

Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации (В1); 

Basic foreign language in the context of intercultural communication (B1) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі арнаулы кәсіби шет тілі 

Специально-профессиональный иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации 

Professional foreign language for specific purposes in the context of cross-cultural communication 

 

 

Ауызша шет тіліндегі академиялық қарым-қатынастың ерекшелігі 

Специфика устного иноязычного академического общения 

Peculiarities of oral foreign language academic communication 

Пәннің мақсаты: ауызша академиялық шет тілі қарым-қатынас ерекшеліктерімен 

студенттерді таныстыру болып табылады. Ауызша шет тіліндегі академиялық қарым-

қатынастың ерекшелігі функционалдық ғылыми стиліді, ауызша академиялық шет тілі 

қарым-қатынас ерекшеліктеріне студенттерді таныстырады. 

 Курстың мазмұны: академиялық ортада ауызша және ауызша емес коммуникативтік 

мінез-құлық модельдері мен стратегиялары, тілде сөйлейтін елдің академиялық ортада шет 

тілі ауызша академиялық қатынас, сөйлеу этикетінің мәдени сәйкестілік ерекшелігі. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы:  

1) академиялық шет тілі мәдениетін және коммуникативтік біліктердің моделін, 

академиялық ортада ауызша және ауызша коммуникативтік мінез-құлықтың стратегиясын 

білу.  

2) практикалық міндеттерді шешу үшін теориялық қағидаларды пайдалану және 

кәсіптік қызмет саласындағы ғылым мен практика мәселелері бойынша өз пікірін 

қалыптастыру.  

3) алынған білімді аударма мәтіндерінде екі жақты тәртіппен қолдану дағдыларын 

меңгеру.  

4) ғылыми терминдерді тиімді қолдану.  

5) практикада ғылыми мәтіндерді интерпретациялауды қолдану.  

6) шетелдік ғылыми каталогтар, мерзімді басылымдар мен ғылыми әдебиеттерден 

түпнұсқалық материалдарды аударуды дамыту. 

 

Дисциплина «Специфика устного иноязычного академического общения» - 

дисциплина, знакомящая студентов с функциональным научным стилем изучаемого языка, 

а также с культурой и спецификой устного иноязычного академического общения. 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с особенностями устного академического 

иностранного языка. Особенности академических отношений на иностранном языке в 

устной форме изучают функционально научный стиль, устный академический 

иностранный язык знакомит студентов с особенностями устного академического 

иностранного общения. 

 Содержание курса: модели и стратегии устного и не устного коммуникативного 

поведения в академической среде, устное академическое общение иностранного языка в 

академической среде говорящей страны, особенности культурной идентичности речевого 

этикета. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 
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1) демонстрировать знание культуры академического иностранного языка и модели 

коммуникативных умений, стратегий устного и не устного коммуникативного поведения в 

академической среде. 

2) использовать теоретические принципы для решения практических задач и 

формулировать свое мнение по вопросам науки и практики в области профессиональной 

деятельности. 

3) обладать навыками применения полученных знаний в переводных текстах в 

двустороннем порядке. 

4)  эффективно применять научные термины. 

5)  применять на практике интерпретирование научные текстов. 

6) развивать  перевод аутентичных материалов из зарубежных научных каталогов, 

периодики и научной литературы. 

 

Discipline "Specificity of oral foreign language academic communication" - a discipline 

that introduces students to the functional scientific style of the studied language, as well as the 

culture and specifics of oral foreign language academic communication. 

The purpose of discipline: to acquaint students with the features of the oral academic foreign 

language. Features of academic relations in a foreign language orally study functionally scientific 

style, oral academic foreign language introduces students to the features of oral academic foreign 

communication. 

 Course content: models and strategies of oral and non-verbal communicative behavior in 

the academic environment, oral academic communication of a foreign language in the academic 

environment of the speaking country, especially the cultural identity of speech etiquette. 

As a result of studying the course the student will:  

1) demonstrate knowledge of the culture of academic foreign language and models of 

communication skills, strategies of oral and non-oral communicative behavior in the academic 

environment.  

2) use theoretical principles to solve practical problems and formulate their opinions on 

science and practice in the field of professional activity.  

3) to have skills of application of the received knowledge in translated texts bilaterally.  

4) apply scientific terms effectively.  

5) apply in practice the interpretation of scientific texts.  

6) to develop translation of authentic materials from foreign scientific catalogues, 

periodicals and scientific literature. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Шет тілінің практикалық курсы (денғей В2) 

Практический курс иностранного языка (уровень В2) 

Practical course of the foreign language (level B2) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Академиялық ортадағы сөйлеу мәдениетінің ұлттық ерекшеліктері; Шет тілінде жазбаша  

академиялық қарым-қатынастың ерекшелігі 

Национально-культурная специфика речевого поведения в академической среде; 

Специфика письменного иноязычного академического общения 

 

 

Екінші шетел тілін оқытудағы инновациялық технологиялар  

Инновационные технологии в обучении второму иностранному языку 

Innovative technologies in SFLT 

Курстың мақсаты:  екінші шет тілін оқыту әдістемесін, инновациялық 

технологияларды студенттерге таныстыру болып табылады; ақпараттық және 

компьютерлік технологиялардың көмегімен лингвистикалық және әдістемелік 

ақпараттарды қабылдау және өңдеуге байланысты ортақ мәдени және кәсіби 

компетенцияларды қалыптастыру.  Екінші шетел тілін оқытудағы инновациялық 

технологиялар кәсіби құзыреттілігін дамытуға бағытталған және екінші тілді оқыту 

әдістемесінің инновациялық технологияларымен студенттерді таныстырады. 

 Курстың мазмұны: негізгі тақырыптары осындай бірлескен оқыту технологиясы, 

машина жасау технологиясы, технологиялық портфелінің және екінші шетел тілін оқытуда, 

оларды пайдалану болып табылады. 
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          Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1.жалпы шет тілдерін оқытудың, атап айтқанда, екінші шет тілін оқытудың озық 

әдістемелік тәжірибесін жинақтауды талдау; оқу бағдарламаларын дайындау кезінде 

пайдаланылған интерактивті әдістер; 

2. екінші шет тілін үйренуді дамыту. 

3. негізгі категорияларды, пән объектілерін, негізгі теорияларды, атап айтқанда, 

жалпы және нақты технологияларды, техникалық тәсілді іске асыру механизмдерін 

түсіндіру дайындығын көрсету; оқытудың қазіргі заманғы отандық педагогикалық және 

инновациялық әдістерін, білім беру технологияларын игеру; 

 4. білім басқармасының технологиялық оқытуды және іске асырылуын, теориялық, 

әдістемелік және практикалық аспектілерге бағдарлауды жүйелі түрде арттыру. 

5. тілдік ақпараттың жіктелуін тиімді қолдану; сондай-ақ теориялық материалдармен 

және ғылыми-анықтамалармен өз бетінше жұмыс істеу дағдылары, шет тілін меңгеруде өз 

бетімен білім алу және өзін-өзі жетілдіру. 

 

            Цель курса: ознакомление студентов с методикой преподавания второго 

иностранного языка, инновационными технологиями; формирование общих культурных и 

профессиональных компетенций, связанных с приемом и обработкой лингвистической и 

методической информации с помощью информационных и компьютерных технологий. 

Инновационные технологии в обучении второго иностранного языка направлены на 

развитие профессиональной компетентности и знакомят студентов с инновационными 

технологиями методики преподавания второго языка. 

Содержание курса: основными темами являются такие технологии совместного 

обучения, технология машиностроения, технологический портфель и использование 

второго иностранного языка. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1.анализировать обобщение передового методического опыта обучения 

иностранным языкам в целом, в частности, второго иностранного языка; интерактивные 

методы, использованные при подготовке учебных программ; 

2. развивать изучение второго иностранного языка выбор соответствующих 

инновационных технологий. 

3. демонстрировать готовность разъяснение основных категорий, объектов 

дисциплины; основных теорий, в частности, общих и конкретных технологий, механизмов 

реализации технического подхода; освоение современных отечественных педагогических 

и инновационных методов обучения, образовательных технологий; 

 4.  систематически повышать технологическое обучение и реализация управления 

образования, ориентация на теоретические, методические и практические аспекты. 

5.  эффективно применять классификаций языковых информации; а также навыки 

самостоятельной работы с теоретическими материалами и научно-справочниками, 

самообразование и самосовершенствование в овладении иностранным языком. 

 

The purpose of the course: to familiarize students with the methodology of teaching a 

second foreign language, innovative technologies; the formation of General cultural and 

professional competencies associated with the reception and processing of linguistic and 

methodological information using information and computer technology. Innovative technologies 

in teaching a second foreign language are aimed at the development of professional competence 

and acquaint students with innovative technologies of teaching methods of a second language. 

 Course content: the main topics are co-educational technologies, engineering technology, 

technology portfolio and the use of a second foreign language. 

           As a result of studying the course the student will: 

1.to analyze the generalization of the best methodological experience of teaching foreign 

languages in General, in particular, the second foreign language; interactive methods used in the 

preparation of training programs; 

2. develop the study of a second foreign language selection of appropriate innovative 

technologies. 

3. to demonstrate readiness to explain the main categories, objects of discipline; basic 

theories, in particular, General and specific technologies, mechanisms of implementation of the 
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technical approach; development of modern domestic pedagogical and innovative teaching 

methods, educational technologies; 

 4. systematically improve technological training and implementation of education 

management, focusing on theoretical, methodological and practical aspects. 

5. effective use of classifications of language information; as well as skills of independent 

work with theoretical materials and scientific reference books, self-education and self-

improvement in mastering a foreign language. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 
Екінші шет тілі ( А1 деңгей); Екінші шет тілі ( А2 деңгей); Шетел тілдерін оқытудың 

линвистиялық тәсілдер 

Второй иностранный язык (ур. А1); Второй иностранный язык (ур. А2); 

Лингвистические основы в обучении иностранным языкам 

Second foreign language (level A1); Second foreign language (level A2); Linguistic approaches 

to teaching foreign languages 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Шетел тілдерін оқыту әдістемесі; Өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибе 

Методика преподавания иностранных языков; Производственная (педагогическая) 

практика. 

Methods of teaching foreign languages; Field (School)practice 

 

 

Қазіргі білім беру технологиялары (ағылшын) 

Современные образовательные технологии(английский) 

Modern educational technologies (English) 

Пәннің мақсаты студенттерге оқу процесінде студенттердің табиғи қабілеттерін іске 

асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау, заманауи білім беру технологиясының тұтас, жүйелі 

білім беру және оларды пайдалану дағдыларын дамыту. Қазіргі білім беру технологиялары 

қазіргі әдістерін инновациялық білім беру технологиясымен шет тілдерін оқыту және 

оларды барабар және тиімді пайдалану үшін дағдыларын дамытатын пән. 

Курс мазмұны кредиттік, модульдік жобалау технологиясы, ойын, коммуникациялық 

технологиялар, ынтымақтастық технологиясын оқыту. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) пән объектілерінің негізгі санаттарын және негізгі теорияларды, атап айтқанда, 

жалпы және нақты технологияларды, техникалық тәсілді іске асыру тетіктерін қолдану; 

оқытудың қазіргі заманғы отандық педагогикалық және инновациялық әдістерін, білім 

беру технологияларын игеру;  

2) технологиялық оқытуды дамыту және білім басқармаларын іске асыру.  

3) мәтіндерді екі жақты тәртіппен аудару дағдысын меңгеру.  

4) ғылыми терминдермен жұмыс істеу және ғылыми мәтіндерді жазу, 

терминологиялық әдебиеттерді аудару.  

5) қоғамдық және кәсіби қызметте "Рухани жаңғыру" идеясын қолдануға 

жәрдемдесу.  

6) шетелдік ғылыми каталогтардың, мерзімді басылымдардың және ғылыми 

әдебиеттердің түпнұсқалық материалдарын аудара білу. 

 

Целью дисциплины является создание у студентов благоприятных условий для 

реализации природных способностей студентов в учебном процессе, развитие целостных, 

системных знаний и навыков использования современных образовательных технологий. 

Современные образовательные технологии-предмет, развивающий навыки преподавания 

иностранных языков с инновационными образовательными технологиями и их адекватного 

и эффективного использования. 

Содержание курса обучение кредитной технологии, технологии модульного 

проектирования, игры, коммуникационные технологии, технологии сотрудничества. 

 В результате изучения курса обучающийся будет: 

 1) применять основные категорий объектов дисциплины и основные теорий, в частности, 

общих и конкретных технологий, механизмов реализации технического подхода; освоение 

современных отечественных педагогических и инновационных методов обучения, 

образовательных технологий; 
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 2) развивать технологическое обучение и реализацию управлений образования. 

3)  обладать навыками перевода текстов в двустороннем порядке. 

4)  демонстрировать работу с научными терминами  и написание научных текстов, 

перевод терминологических литератур. 

5) содействовать в применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и 

профессиональной деятельности. 

6) развивать умение перевод аутентичных материалов из зарубежных научных каталогов, 

периодики и научной литературы. 

 

The purpose of the discipline is to create favorable conditions for students to realize the 

natural abilities of students in the educational process, the development of holistic, systemic 

knowledge and skills of using modern educational technologies. Modern educational 

technologies-a subject that develops the skills of teaching foreign languages with innovative 

educational technologies and their adequate and effective use. 

 Course content learning credit technology, modular design technology, games, 

communication technology, cooperation technology. 

           As a result of studying the course the student will:  

1) to apply the main categories of objects of discipline and the main theories, in particular, 

General and specific technologies, mechanisms of implementation of the technical approach; 

development of modern domestic pedagogical and innovative teaching methods, educational 

technologies;  

2) to develop technological training and implementation of education departments.  

3) possess the skills of translation of texts on a bilateral basis. 

4) demonstrate work with scientific terms and writing scientific texts, translation of 

terminological literature.  

5) to promote the application of the ideas of "rukhani zhangyru" in public and professional 

activities. 

 6) be able to translate authentic materials from foreign scientific catalogs, periodicals and 

scientific literature. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Педагогика;  Шетел тілдерін оқытудың линвистиялық тәсілдер 

Педагогика; лингвистические основы в обучении иностранным языкам 

Pedagogy;  Linguistic approaches to teaching foreign languages 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites: 

Шетел тілдерін оқыту әдістемесі; Өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибе; 

дипломжұмысын (жобасын) жазужәнеқорғау 

Методикапреподаванияиностранныхязыков; производственная (педагогическая) 

практика; написаниеизащитадипломнойработы (проекта) 

Methods of teaching foreign languages; Field (School)practice;  Writing and defense of the 

thesis (project). 

 

 

Кәсіби шет тілі 

          Профессиональный иностранный язык 

Foreign Language for Specific Purposes 

Пәннің мақсаты: кәсіби қарым-қатынас мақсатында тілін пайдалану, оқыту кәсіби-

бағытталған деңгейіне жетіп, байланыс негізгі қабілеттерін одан әрі дамыту. Кәсіби шет 

тілі түрлі ақпарат көздерден кең ауқымды қабылдауға және өңдеуге қабілетін 

қалыптастыру, оқыту, ғылыми және кәсіби бағдарды тереңдету туралы пән. 

         Пәннің мазмұны: Оқу курсы материал түпнұсқа мәтіндер, аудио және видео 

пайдалануды көздейді, барабар коммуникация зерттеу субъектілері мен салаларын 

мазмұнын көрсетеді, елеулі тарихи оқиғаларды, әлеуметтік және саяси өмірдің 

ерекшеліктерімен мәдени және тарихи бірлестіктермен байланысты болмысты тілі, саяси 

жүйесі мен тілін экономика зерттеледі. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы:  

1) тілдің грамматикалық жүйесінің тұтас түсінігін талдау, нормативтік және 

функционалдық грамматиканы талқылау, коммуникативтік құзыреттілікті меңгеру.  
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2) дағдыларды қалыптастыру мен дамытудың сенімді талқылауы мен әңгімелесуі, сөйлеу 

мен дискурстың коммуникативтік монологиялық формалары барабар коммуникативтік 

ниеттер (шолу, түсіндіру, жиынтық және т. б.) дайын екендігін көрсету.     

3) өткен тақырыптар бойынша сұрақтарға жауаптарды сауатты түсіндіру;  

4) берілген тақырыптар бойынша диалогтарды тиімді қолдану;  

5) әдебиетті шет тілінде өз бетінше оқу. 

 

Цель дисциплины: использование языка в целях профессионального общения, 

достижение профессионально-ориентированного уровня обучения, дальнейшее развитие 

основных навыков общения. Профессиональный иностранный язык является предметом 

формирования способности к широкому набору и обработке из различных источников 

информации, углублению учебной, научной и профессиональной ориентации. 

 Содержание дисциплины: учебный курс предусматривает использование 

оригинальных текстов, аудио и видео, адекватная коммуникация отражает содержание 

субъектов и областей исследования, изучается язык бытия, политическая система и язык, 

связанный с культурными и историческими объединениями со значительными 

историческими событиями, особенностями социальной и политической жизни. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1)  анализировать целостное понимание грамматической системы языка, обсуждение 

нормативной и функциональной грамматики, овладение коммуникативной компетенцией. 

2)  демонстрировать готовность надежное обсуждение и беседа формирования и развития 

навыков, коммуникативные монологические формы речи и дискурса адекватные 

коммуникативные намерения (обзорные, разъяснительные, сводные и др.). 

3)  грамотно интерпретировать ответы на вопросы по пройденным темам; 

4)  эффективно применять  диалоги по заданным темам; 

5) самостоятельно читать литературу на иностранном языке. 

         The purpose of discipline: the use of language for professional communication, the 

achievement of a professionally oriented level of training, the further development of basic 

communication skills. Professional foreign language is a subject of formation of ability to a wide 

set and processing from various sources of information, deepening of educational, scientific and 

professional orientation. 

 Content of discipline: the course involves the use of original texts, audio and video, 

adequate communication reflects the content of subjects and areas of study, the language of being, 

the political system and the language associated with cultural and historical associations with 

significant historical events, features of social and political life. 

           As a result of studying the course the student will:  

1) analyze the holistic understanding of the grammatical system of the language, discussion of 

normative and functional grammar, mastering communicative competence.  

2) to demonstrate readiness for discussion and conversation of formation and development of 

skills, communicative monological forms of speech and discourse adequate communicative 

intentions (review, explanatory, summary, etc.).  

3) correctly interpret the answers to questions on the topics covered;  

4) effectively apply dialogues on given topics;  

5) independently read literature in a foreign language. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 
Жалпы кәсіптік шет тілі 

Общепрофессиональный иностранный язык 

Foreign Language for General Purposes 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өндірістік іс-тәжірибе;  Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау 

Производственная практика;  Написание и защита дипломной работы (проекта) 

Field practice; Writing and defense of the thesis (project) 

 

 

Арнайы мақсатқа арналған тіл (С1 деңгей) 

Язык для специальных целей (осн., ур.С 1) 

Language for special purposes (basic, level C1) 
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Пәннің мақсаты - халықаралық стандартқа, жалпы ғылыми-зерттеу және ұлттық 

білім моделін ескере отырып, кәсіби дайындық  С1 деңгейге студенттердің жетуі, мәдени, 

ғылыми және кәсіптік оқытуды тереңдету; арнайы-кәсіби салаларда және сөйлеу 

тақырыптар аясында студенттердің  кәсіби маңызды құзыреттіліктерін қалыптастыру; 

болашақ мамандық контексінде әңгіме, сұхбат, әңгімелер жүргізу үшін студенттердің 

негіздемелеріне-пікірталастық дағдыларын  дамыту  болып табылады. Арнайы мақсатқа 

арналған тіл (С1 деңгей) түрлі ақпарат көздерден кең ауқымды қабылдауға және өңдеуге 

қабілетін қалыптастыру, оқыту, ғылыми және кәсіби бағдарды тереңдету туралы пән. 

Пәннің мазмұны тілдік дағдыларын тиісті деңгейде тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, 

ғылыми және әлеуметтік-саяси мәселелер жөніндегі тілдік материалды оқу. 

           Курсты оқу нәтижесінде білім алушы:  

1) тілдік материалдың тиісті деңгейін функционалдық-эстрадалық және polylogic 

диалогтық байланыс (дискуссиялар, сұхбат, тегін сөйлесулер) қолдану; сөйлеу 

композициясының әр түрлі түрлері (реферат, аннотация, шолу, есеп, эссе) жұмыс істейді.);  

2) болашақ кәсіби қызметке байланысты мәселелер бойынша баяндаманы өз сөзінде 

тиімді қолдану және таңдаған мамандық саласындағы неғұрлым өзекті мәселелер бойынша 

толық дәлелдер беру;  

3) құрылымның мәні бар арақатынасын көрсету және оны омонимикалық 

қалыптардан саралау;  

4) мәні бойынша синонимдер (егер ондайлар бар болса);  

5) практикалық грамматика бойынша мұқият өңделген және жүйелендірілген 

мәліметтер негізінде сөйлеу дағдысын меңгеру. 

 

 Цель дисциплины-достижение студентами уровня С1 профессиональной 

подготовки, углубление культурного, научного и профессионального обучения с учетом 

международных стандартов, общей научно-исследовательской и национальной модели 

образования; формирование профессионально важных компетенций студентов в 

специально-профессиональной сфере и в рамках речевой тематики; развитие у студентов 

навыков дискуссии-оснований для проведения бесед, интервью, бесед в контексте будущей 

специальности. Язык, предназначенный для специальных целей (уровень С1) – дисциплина 

о формировании способности к широкому восприятию и обработке из различных 

информационных источников, углублении учебной, научной и профессиональной 

ориентации. 

 Содержание дисциплины изучение языковых навыков на должном уровне языкового 

материала по бытовым, социально-культурным, научным и социально-политическим 

вопросам. 

 В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) использовать соответствующий уровень языкового материала функционально-эстрадная 

и polylogic диалогическая связь (дискуссии, интервью, бесплатные разговоры); работают 

различные виды композиции речи (реферат, аннотация, обзор, отчет, эссе);  

2) эффективно применять в своей речи доклад по вопросам, связанным с будущей 

профессиональной деятельностью и давать подробные доказательства по наиболее 

актуальным вопросам в избранной области специальности;  

3) демонстрировать готовность  соотношение структур со значением и дифференцировать 

ее от омонимичных форм;  

4)  осуществлять идентифицирование отличных форм, синонимичные по значению (если 

таковые имеются); 

5) обладать навыками владения речью на базе тщательно отработанных и 

систематизированных сведений по практической грамматике. 

 

   The purpose of discipline-to achieve the level of students C1 training, deepening of 

cultural, scientific and vocational training in accordance with international standards, the General 

research and national model of education; the formation of professionally important competencies 

of students in a special professional sphere and within the framework of speech subjects; 

development of students ' skills discussion-the basis for interviews, interviews in the context of 

future specialty. Language intended for special purposes (level C1) – the discipline of the 

formation of the ability to perceive and process a wide variety of information sources, deepening 

educational, scientific and professional orientation. 
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  The content of the discipline the study of language skills at the appropriate level of 

language material on domestic, socio-cultural, scientific and socio-political issues. 

 As a result of studying the course the student will:  

1) use the appropriate level of language material functional-variety and polylogic Dialogic 

communication (discussions, interviews, free conversations); work different types of speech 

composition (abstract, abstract, review, report, essay);  

2) effectively apply in his speech the report on issues related to future professional activities 

and give detailed evidence on the most pressing issues in the chosen field of specialty; 3) 

demonstrate the readiness of the relation of structures with meaning and differentiate it from 

homonymous forms; 

 4) identify distinct forms synonymous in meaning (if any);  

5) have the skills of speech on the basis of carefully worked out and systematized 

information on practical grammar. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Базалық негізгі шет тілі (В1 деңгей); базалық негізгі шет тілі (В2 деңгей); Академиялық 

мақсатқа арналған тіл. 

Базовый основной иностранный язык (ур. В1); Базовый основной иностранный язык (ур. 

В2); язык для академических целей 

Basic Foreign Language (Level В1); Basic Foreign Language (Level В2); Language for 

academic purposes 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Арнайымақсатқаарналғантіл (С1-С2 деңгей) 

Язык для специальных целей (осн., ур.С1-С2) 

Language for special purposes (basic, level C1-C2) 

 

 

Шет тілі (екінші) (В2 деңгей) 

Иностранный язык (второй) (уровень В2) 

Foreign language (second) (level B2) 

Курстың мақсаты - қарым-қатынас құралы ретінде екінші шет тілін меңгеруге 

студенттерді дайындау, яғни, студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін 

қалыптастыру.Шеттілі (екінші) (В2 деңгей) бұл шет тілін B2 шекті деңгейге жалпы 

еуропалық жүйе бойынша қол жеткізуге мүмкіндік беретін екінші шет тілі курсы. 

         Пәннің мазмұны тілдік дағдыларын тиісті деңгейде тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, 

ғылыми және әлеуметтік-саяси мәселелер жөніндегі тілдік материалды оқу. 

         Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

 1) өз елі мен оқытылатын тілдің елі туралы қоғамдық-саяси, тарихи, әдеби және мәдени 

ақпарат туралы дайындықтарын көрсету;  

2) шет тілін қарым-қатынас құралы ретінде пайдалануды талдау және сөйлеу қызметінің 

барлық түрлерін меңгеру, тиісті ресми және бейресми қарым-қатынас жағдайында ауызша 

және жазбаша түрде байланысты жүзеге асыру.  

3) өткен тақырыптар бойынша сұрақтарды сауатты түсіндіру; 

4) өзін-өзі көрсетуге және өзінің әлеуетін зерттеуге қабілетін көрсету;  

5) әдебиетті шет тілінде өз бетінше оқу. 

 

Цель курса-подготовка студентов к освоению второго иностранного языка как 

средства общения, т. е. формирование коммуникативной компетенции студентов. 

Иностранный язык (второй) (уровень В2) - это второй курс иностранного языка, который 

позволяет достичь порогового уровня B2 по общеевропейской системе.  

Содержание дисциплины: изучение языковых навыков на должном уровне языкового 

материала по бытовым, социально-культурным, научным и социально-политическим 

вопросам. 

 В результате изучения курса обучающийся будет:  

1) демонстрировать готовность об общественно-политической, исторической, 

литературной и культурной информации о своей стране и стране изучаемого языка;  

2)  анализировать использование иностранного языка как средства общения и умение 

освоить все виды речевой деятельности, осуществлять связь в устной и письменной форме 

в условиях надлежащего официального и неформального общения. 
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3) грамотно интерпретировать  вопросы по пройденным темам; 

          4)  проявлять способность к саморефлексии и изучению собственного потенциала; 

          5) самостоятельно читать литературу на иностранном языке. 

 

The aim of the course is to prepare students for the development of a second foreign 

language as a means of communication, i.e. the formation of communicative competence of 

students. A foreign language (second) (level B2) is a second foreign language course that achieves 

the B2 threshold of the pan - European system. 

Content of discipline: the study of language skills at the proper level of language material 

on domestic, socio-cultural, scientific and socio-political issues.  

As a result of studying the course the student will:  

1) demonstrate readiness to provide socio-political, historical, literary and cultural information 

about their country and the country of the studied language;  

2) analyze the use of a foreign language as a means of communication and the ability to master 

all types of speech activity, to communicate orally and in writing in a proper formal and informal 

communication.  

3) correctly interpret the questions on the topics covered;  

4) show the ability to self-reflection and study their own potential;  

5) independently read literature in a foreign language. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Шет тілі (екінші) (В1 деңгей) 

Иностранный язык (второй) (уровень В1) 

Foreign language (second) (level B1) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Екінші шет тілінің практикалық курсы 

Практический курс второго иностранного языка 

Practical course of a second foreign language 

 

 

Академиялық қарым-қатынастың риторикасы 

Риторика в академическом общении 

Rhetoric in academic communication 

Курс мақсаты: мазмұндау техникасын игеру, басқа адамдармен, аудиториямен 

қарым-қатынас жасау. Академиялық қарым-қатынастың риторикасы шешендік өнерді 

студенттерге таныстырады, және академиялық ортада шешендік дағдыларын дамытуға 

бағытталған. 

Пәннің мазмұны: курс екі бөліктен тұрады: теориялық және практикалық. Бірінші 

бөлім риторика (шешендік),  негізгі санаттарын қалыптастыру және дамыту жолын 

зерттейді. Екінші бөлім шешендік сөйлеу практикалық жұмысына арналады. 

           Курсты оқу нәтижесінде білім алушы:  

1. шешендік өнердің негізгі кезеңдерін басқарудың жалпы принциптерін, шешендік 

аудиторияның құрылымын, олардың функцияларын, сөйлеу кезеңдерін, міндеттерін білу. 

2. сөйлеу тілін, сөз тіркесін еркін қолдану;  

3. алынған білімді зерттеу қызметінде және өмірде қолдану дағдысына ие болу.  

 4. қоғамда өзінің ауызша сөйлеуін, тілдік ақпаратты топтастыруды, салыстыруды, сондай-

ақ теориялық материалдармен және ғылыми-анықтамалармен өз бетінше жұмыс істеу 

дағдыларын дамыту.  

5. практикалық грамматика бойынша мұқият өңделген және жүйеленген мәліметтер 

негізінде сөйлеуді меңгеру дағдыларын жүзеге асыру. 

 

       Цель курса: овладение техникой изложения, общение с другими людьми, аудиторией. 

Риторика академических отношений представляет студентам ораторское искусство и 

направлена на развитие навыков ораторского мастерства в академической среде. 

  Содержание дисциплины: курс состоит из двух частей: теоретической и 

практической. Первая часть изучает пути формирования и развития основных категорий 

риторики (ораторского). Вторая часть посвящена практической работе ораторского 

мастерства. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 
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1. демонстрировать знание общих принцип управления основными этапами 

ораторского искусства, структурой ораторской аудитории, их функции, этапы речи, задачи. 

2. свободно оперировать речевую речь, словосочетание;  

3. обладать навыками применения полученных знаний в исследовательской 

деятельности и в жизни. . 

4.  развивать свою устную речь в обществе, и классификацию, сравнения языковой 

информации а также навыки самостоятельной работы с теоретическими материалами и 

научно-справочниками. 

         5.  осуществлять  навыки владения речью на базе тщательно отработанных и 

систематизированных сведений по практической грамматике. 

 

   The purpose of the course: mastering the technique of presentation, communication with 

other people, the audience. The rhetoric of academic relations presents students with oratory and 

aims to develop oratory skills in an academic environment. 

    Course content: the course consists of two parts: theoretical and practical. The first part 

studies the ways of formation and development of the main categories of rhetoric (oratory). The 

second part is devoted to the practical work of oratory. 

As a result of studying the course the student will:  

1. demonstrate knowledge of the General principles of management of the main stages of oratory, 

the structure of the oratorical audience, their functions, stages of speech, tasks. 

2. operate freely voice it, the phrase;  

3. to have skills of application of the received knowledge in research activity and in life.  

4. to develop the oral speech in society, and classification, comparisons of language information 

and also skills of independent work with theoretical materials and scientific reference books.  

5. to carry out skills of possession of speech on the basis of carefully fulfilled and systematized 

data on practical grammar. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Философия; Шет тілінің практикалық курсы (денғей В2); Мәтін лингвистиканың негіздері 

Философия; Практический курс  иностранного языка (уровень В2); Основы лингвистики 

текста 

Philosophy; Practical course of the foreign language (level B2); The Basics of Text Linguistics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Академиялық ортадағы сөйлеу мәдениетінің ұлттық ерекшеліктері; Мәдениаралық 

қатынасқа кіріспе. 

Национально-культурная специфика речевого поведения в академической среде; 

Введение в межкультурную коммуникацию. 

National cultural peculiarities of speech behavior in academic society; Introduction into cross-

cultural communication. 

 

 

Әдеби мәтінді түсіну 

Интерпритация художественного тенкста 

Interpretation of artistic text 

Пәннің мақсаты «әдеби мәтінді түсіну» шет тілінің дамуын студенттердің ғылыми 

түсінігін, негізгі фонетикалық, оның даму морфологиялық, лексикалық заңдылықтар 

дамыту болып табылады. Тілі Сыныптар тарихы шетел тілі мұғалімдерінің болашағы үшін 

өте қажет, ол тілде сөйлейтін әдебиет тарихы туралы ақпарат, аймақтық география және 

еліміздің мәдениет ауқымын кеңейту. Тіл тарихы пәні бұл шет тілі эволюциясының 

студенттерге ғылыми түсінігін, оның негізгі фонетикалық, морфологиялық, лексикалық 

даму заңдылықтарын қалыптастыру. 

Курстың мазмұны қосымша-лингвистикалық факторлар ретінде тілдік жүйенің 

әсерінен үздіксіз өзгеру процесі ретінде тілді оқыған ірі тарихи өзгерістердің мазмұнысы; 

даму ғасырлар нәтижесінде құрылған тілді қазіргі заманғы жүйесінің негізгі тарихи 

ерекшеліктерін түсіндіру. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тілдің тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен ағымдағы жағдайын, басқа теориялық 

пәндержүйесінде тілдің тарихи орнын; Оқитын тілдің негізгі даму кезеңдері; Фонетика, 

грамматика мен лексика саласындағы негізгі өзгеру процестерін;  
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2) тарихи тұрғысынан қазіргі заманғы неміс тілі ерекшеліктерін түсіндіру; Тілдің 

(фонетикалық және грамматикалық) сөздерінің өзгеруін; Үнді-Еуропалық, неміс және рим 

тілдерінің лексикасын тарихи сөздікті пайдаланып анықтау. 

         3) мәтіндерді екіжақты аудару 

         4) ғылыми терминдермен жұмыс, ғылыми мәтіндерді ұйымдастыру және жазу, 

терминологиялық әдебиеттерді аудару 

          5) ғылыми мәтіндерді құрастыру және түсіндіру, 

 

 Целью дисциплины «Интерпритация художественного текста» является развитие у 

студентов научного понимания, основных фонетических, морфологических, лексических 

закономерностей его развития. История классов очень нужна для будущего учителей 

иностранного языка, это информация об истории литературы, говорящей на языке, 

региональная география и расширение культурного диапазона страны. Предмет истории 

языка это формирование у студентов научного понимания эволюции иностранного языка, 

его основных фонетических, морфологических, лексических закономерностей развития. 

  Содержание курса содержание курса содержание крупных исторических 

изменений, изучающих язык как процесс непрерывного изменения под влиянием языковой 

системы, как дополнительно-лингвистические факторы; объяснение основных 

исторических особенностей современной системы языка, построенной в результате 

столетий развития. 

 В результате изучения курса обучающийся будет: 

1)  демонстрировать знания основных этапов и текущее состояние исторического развития 

языка, историческое место языка в системе другой теоретической дисциплины; основные 

этапы развития изучаемого языка; основные процессы изменения в области фонетики, 

грамматики и лексики.;  

2)| критически осмысливать  особенности современного английского языка с исторической 

точки зрения; определить изменение языковых (фонетических и грамматических) слов;  

3) развивать переводы текстов в двустороннем порядке 

4) осуществлять работу с научными терминами, организация  и написание научных 

текстов, перевод терминологической литературы. 

5)  систематически повышать профессиональную компетентность; 

         The purpose of the discipline "Interpritation of artistic text" is to develop students ' scientific 

understanding, basic phonetic, morphological, lexical laws of its development. The history of 

classes is very necessary for the future of foreign language teachers, it is information about the 

history of literature speaking the language, regional geography and the expansion of the cultural 

range of the country. The subject of language history is the formation of students ' scientific 

understanding of the evolution of a foreign language, its basic phonetic, morphological, lexical 

patterns of development. 

  Course content the content of major historical changes, learning language as a process of 

continuous change under the influence of the language system, as additional linguistic factors; 

explanation of the main historical features of the modern language system, built as a result of 

centuries of development. 

As a result of studying the course the student will:  

1) demonstrate knowledge of the main stages and the current status of the historical 

development of language, historical place of language in the system of another theoretical 

discipline; the main stages of development of the studied language; the basic processes of change 

in the field of phonetics, grammar and vocabulary.;  

2) critically comprehend the features of modern English from a historical point of view; 

determine the change of language (phonetic and grammatical) words;  

3) develop bilaterally translated texts  

4) to work with scientific terms, organization and writing of scientific texts, translation of 

terminological literature.  

5) systematically improve professional competence; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 
Лексикология; латынтілі; Лингвистикалық семантикасы; Негізгі шеттілінің практикалық 

курсы (денғей С1) 
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Лексикология; латинский язык; лингвистическая семантика; практический курс 

основного иностранного языка (уровень С 1) 

Lexicology; Latin Language;  Linguistic Semantics;  Practical course of the basic foreign language 

(level С1). 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау 

Написание и защита дипломной работы (проекта) 

Writing and defense of the thesis (project) 

 

 

Ғылыми мәтіндерді оқудың ұтымды әдістері 

Эффективные методы чтения научных текстов 

Effective methods of reading scientific texts 

Курстың мақсаты: ғылыми мәтіндерді оқудың тиімді стратегиялар мен 

әдістемелерді студенттерге таныстыру.  Ғылыми мәтіндерді оқудың ұтымды әдістері 

мәтіндерді оқудың түрлі әдістерімен студенттерді таныстырады. 

   Пәннің мазмұны: тиімді әдістері және әр түрлі ғылыми және кәсіби тақырыптар 

мен қиындық (диссертация, эссе, баяндама, сұхбат, дәріс, монография) деңгейдегі шет тілді 

мәтіндерді түсіну, жеңілдету стратегиялары. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы:  

1) ғылыми шетел тілінің мәтіндерін дұрыс түсіндіру және өзара түсіністікті түсіну 

қабілетін көрсету, шет тілінде ғылыми стильде жұмыс істеу ерекшеліктерін пайдалану.  

2) монографиялар, есептер, эссе, тезистер, дәрістер түрінде ұсынылған ғылыми және 

кәсіби мәселелер бойынша жазбаша мәтіннің түсінігін талдау;  

3) тәжірибеде стандартты және стандартты емес аударма мәселелерін қолдану.  

4) кәсіптік құзыреттілікті жүйелі түрде арттыру;  

5) мәтіннің шет тілді алушыға қайта бағдарлануының бастапқы мәтіні авторының 

ойы негізінде аударма мәтіндерінің дайындығын көрсету; 

 

Цель курса: ознакомление студентов с эффективными стратегиями и методиками 

изучения научных текстов. Рациональные методы изучения научных текстов знакомят 

студентов с различными способами чтения текстов.  

Содержание дисциплины: эффективные методы и стратегии понимания и облегчения 

иностранных текстов на уровне различных научных и профессиональных тем и трудностей 

(диссертация, эссе, доклад, интервью, лекция, монография).  

В результате изучения курса обучающийся будет:  

1) проявлять способность пониание взаимопонимание и правильно интерпретировать 

тексты научного иностранного языка, использовать особенности работы в научном стиле 

на иностранном языке.  

2)  анализировать понимание письменного текста по научным и профессиональным 

вопросам, представленным в виде монографий, отчетов, эссе, тезисов, лекций; 

3) применять на практике стандартные и нестандартные переводческие проблемы.  

4) систематически повышать профессиональную компетентность; 

5) демонстрировать готовность  переводных текстов на основе замысла автора исходного 

текста ипереориентации текста на иноязычного получателя;  

 

        Course objective: to acquaint students with effective strategies and methods of studying 

scientific texts. Rational methods of studying scientific texts introduce students to different ways 

of reading texts. 

Course content: effective methods and strategies for understanding and facilitating foreign 

texts at the level of various scientific and professional topics and difficulties (thesis, essay, report, 

interview, lecture, monograph.  

As a result of studying the course the student will:  

1) to show the ability to understand understanding and correctly interpret the texts of a scientific 

foreign language, to use the features of work in a scientific style in a foreign language.  

2) analyze the understanding of the written text on scientific and professional issues presented in 

the form of monographs, reports, essays, abstracts, lectures;  

3) apply standard and non-standard translation problems in practice.  
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4) systematically improve professional competence;  

5) demonstrate the readiness of translated texts based on the intention of the author of the source 

text and reorientation of the text to a foreign recipient; 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Ғылыми мәтіннің грамматикасы; Шет тілінің практикалық курсы (денғей В2) 

Грамматика научного текста; практический курс  иностранного языка (уровень В2) 

Grammar of scientific text; Practical course of the foreign language (level B2) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Ғылыми стильдің жанр түрлері; Стилистика; Арнайы мақсаттарға бағытталған тіл (С1-С2 

деңгей) 

Жанровые разновидности научного стиля; стилистика; язык для спец.целей (ур.С1-С2) 

Genge variety of scientific style; Stylistics; Language for special purpose (осн., ур.С1-С2) 

 

 

Негізгі шет тілінің практикалық фонетикасы 

Практическая фонетика основного иностранного языка 

Practical phonetics of basic foreign language 

Курс мақсаты - қазіргі заманғы шет тілінің нормативті айтылуын игеру, оның 

зерттеудегі ажырамас бөлігі болып табылады. Негізгі шет тілінің практикалық фонетикасы 

шет елтілінің фонетикалық жүйесін сипаттайтын пән. 

 Пәннің мазмұны дауысты және дауыссыз дыбыстардың жүйесі, сөз кезіндегі өзара 

қарым қатынас, интонациялық заңдылықтар. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

 1) фонетиканың негізгі ұғымдарын, дыбыстарды, транскрипцияларды, интонация 

үлгілерін ғылым ретінде қолдануға;  

2) айтылу, интонация және транскрипцияның нормативтік дағдыларын талдау.  

3) мәні бар құрылымды дамыту;  

4) жеке бағдарламаны жобалау және жүзеге асыру  

5) практикалық грамматика бойынша мұқият өңделген және жүйелендірілген 

мәліметтер негізінде сөйлеу дағдысын меңгеру. 

 

        Цель курса-освоение нормативного произношения современного иностранного языка, 

его неотъемлемой частью в исследовании. Практическая фонетика основного 

иностранного языка дисциплина, характеризующая фонетическую систему иностранного 

языка.  

         Содержание дисциплины система гласных и согласных звуков, взаимоотношения в 

речи, интонационные закономерности.  

В результате изучения курса обучающийся будет:  

1)  применять в качестве науки основные понятия фонетики, звуки, транскрипции, 

образцы интонации. 

   2) анализировать нормативные навыки произношения, интонации и транскрипции. 

3) развивать соотношение структуру со значением;  

4) проектировать и осуществлять индивидуальную программу 

5) обладать навыками владения речью на базе тщательно отработанных и 

систематизированных сведений по практической грамматике. 

      The aim of the course-  is to master the normative pronunciation of a modern foreign language, 

its integral part in the study. Practical phonetics of the main foreign language a discipline that 

characterizes the phonetic system of a foreign language. 

The content of the discipline system of vowels and consonants, relationships in speech, 

intonation patterns.  

As a result of studying the course the student will:  

1) apply as a science the basic concepts of phonetics, sounds, transcriptions, intonation patterns. 

2) analyze normative skills of pronunciation, intonation and transcription.  

3) develop a relationship structure with value; 

  4) design and implement an individual program. 
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5) have the skills of speech on the basis of carefully worked out and systematized information on 

practical grammar. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Шет тілінің практикалық курсы (денғей В1); Шет тілінің практикалық курсы (денғей В2) 

Практический курс  иностранного языка (уровень В1); Практический курс иностранного 

языка (уровень В2) 

Practical course of the foreign language (level B1); Practical course of the foreign language 

(level B2) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Негізгі шеттілініңпрактикалықкурсы (денғей С1) 

Практический курс  основного иностранного языка (уровень С1) 

Practical course of the basic foreign language (level С1) 

 

 

Ғылыми стильдің жанр түрлері  

Жанровые разновидности научного стиля 

Genge variety of scientific style 

Курстың мақсаты - жанрлық алуан түрлі рефераттар, диссертациялар, шолулар, 

дәрістер, есептер, ғылыми мақала, монография  сияқты мәтіндерді ғылыми стильде жүзеге 

асыру, студенттерге таныстыру болып табылады. Ғылыми стильдің жанр түрлері 

халықаралық практикада қабылданған ғылыми еңбектердің мазмұны мен жобалау 

талаптарына, функционалдық стиль және жанрының ғылыми аспектісіне студенттерді 

таныстырады. 

   Пәннің мазмұны: функционалдық ғылыми стиль ерекшеліктері, ғылыми стиль 

жанрлық түрлілігі: аннотация, тезистер, рефераттар, баяндамалар, ғылыми мақалалар, т.б., 

олардың мазмұны және дизайн қойылатын талаптар. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

 1) ғылыми шет тілі мәтіндерін, шет тілінің ғылыми стилінің функционалдық 

ерекшеліктерін дұрыс түсіндіруді талдау; 

2) ғылыми және кәсіби мәселелер (эссе, тезистер, баяндамалар, сұхбат, дәрістер), 

шығарылған мәтіндерді түсіну; Аннотация, тезистер, баяндау, шолу түрінде ғылыми 

мәтіндерден алынатын ақпаратты орындау; Эссе, тезистер, рефераттар, мақалалар, 

баяндамалар және т. б.;  

3) монологиялық сөйлеудің белгілі коммуникативтік түрлерін және коммуникативтік 

ниеттерге барабар дискурс түрлерін (шолу, түсіндіру, түйіндеме және т. б.) пайдалану.  

4) қарым-қатынастың белгілі бір салаларында (әлеуметтік - тұрмыстық, әлеуметтік - 

мәдени, оқу-кәсіптік), атап айтқанда, оқытылатын тілде ауызша және жазбаша сөйлеуді 

меңгеруді дамыту,  

5) оқудың барлық түрлерінің дағдыларын тиімді қолдану. 

 

          Цель курса-реализация в научном стиле таких текстов, как жанровые рефераты, 

диссертации, обзоры, лекции, отчеты, научные статьи, монография. Жанры научного стиля 

знакомят студентов с содержанием и требованиями проектирования научных трудов, 

принятых в международной практике, научным аспектом функционального стиля и жанра. 

 Содержание дисциплины: особенности функционального научного стиля, научный 

стиль жанровое разнообразие: аннотация, тезисы, рефераты, доклады, научные статьи и 

др., Их содержание и требования к дизайну. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) анализировать правильное толкование текстов научного иностранного языка, 

функциональных особенностей научного стиля иностранного языка;  

2)  демонстрировать знание  научных работ в виде научных и профессиональных 

проблем (эссе, тезисы, доклады, интервью, лекции), понимания текстов, изданных; 

выполнения информации, получаемой из научных текстов в виде аннотаций, тезисов, 

изложений, обзоров; Эссе, тезисов, рефератов, статей, докладов и т. д.; 

3) использовать известные коммуникативные типы монологической речи и 

адекватные коммуникативным намерениям виды дискурса (обзор, интерпретация, резюме 

и др.).  
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4) развивать владение устной и письменной речи на изучаемом языке в определенных 

сферах общения (социально-бытовой, социально- культурной, учебно - 

профессиональной), в частности,  

5) эффективно применять навыки всех видов чтения. 

 

 The purpose of the course-the implementation of scientific style texts such as genre essays, 

dissertations, reviews, lectures, reports, scientific articles, monographs. Genres of scientific style 

acquaint students with the content and design requirements of scientific papers adopted in 

international practice, the scientific aspect of the functional style and genre. 

 Content of discipline: features of functional scientific style, scientific style genre diversity: 

abstract, abstracts, reports, scientific articles, etc., their content and design requirements. 

As a result of studying the course the student will:  

1) to analyze the correct interpretation of texts of scientific foreign language, functional features 

of scientific style of foreign language;  

2) demonstrate knowledge of scientific works in the form of scientific and professional problems 

(essays, theses, reports, interviews, lectures), understanding of texts published; implementation 

of information obtained from scientific texts in the form of annotations, theses, presentations, 

reviews; Essays, theses, abstracts, articles, reports, etc.;  

3) use known communicative types of monological speech and adequate communicative 

intentions types of discourse (review, interpretation, summary, etc.).  

4) to develop the knowledge of oral and written language in the studied language in certain areas 

of communication (social and household, socio-cultural, educational and professional), in 

particular. 

 5) effectively apply the skills of all kinds of reading. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Ғылыми мәтіндерді оқудың ұтымды әдістері; Академиялық хат негiздері;  Академиялық 

мақсатқа арналған тіл 

Эффективные методы чтения научных текстов; Основы академического письма 

наиностранном языке; Язык для академических целей; 

Effective methods of reading matched texts; Basics of academic writing in foreign Language; 

Language for academic purposes; 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Шет тілінде жазбаша  академиялық қарым-қатынастың ерекшелігі; стилистика; Ғылыми 

мәтіндерді тыңдау стратегиясы 

Специфика письменного иноязычного академического общения; стилистика; Стратегия 

аудирования научных текстов 

Peculiarities of written foreign language academic communication; Stylistics; Strategies of 

auding scientific texts. 

 

 

            Үшінші шет тілі 

            Третий иностранный язык 

            The Third Foreign Language 

Курстың мақсаты сөйлеу әрекетінің барлық түрлері бойынша еуропалық 

стандартының A1 және A2 деңгейін құру болып табылады. Тілдік материал ең көп 

қолданылатын фонетикалық, лексикалық және грамматикалық құбылыстарды, сөз 

тіркестерді және сөйлеу клишелердің әртүрлі түрлерін қамтиды.  Үшінші шет тілі бұл шет 

тілін А1 және А2 деңгейге жалпы еуропалық жүйе бойынша қол жеткізуге мүмкіндік 

беретін курсы. 

 Пәннің мазмұны тілдік дағдыларын тиісті деңгейде тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, 

ғылыми және әлеуметтік-саяси мәселелер жөніндегі тілдік материалды оқу. Курс соңында 

студент қарапайым грамматикалық құрылымдарды, жаттанды сөздер мен сөз тіркестерін 

пайдалана отырып қысқаша қарапайым тақырыптарға: өзі туралы айтуға, күнделікті 

жұмысы жайлы, өтініш білдіру, сұрақ қою, сондай-ақ өзі және басқалары туралы айтуға, не 

степ жатқаның хабарлауға, қайда тұратынын жайлы өз пікірін айта алады.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы:  
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1) 900-1000 лексикалық бірліктерді құрайтын стилистикалық бейтарап лексикалық 

бірліктер ретінде күнделікті ауызекі сөйлеу элементтерін қоса алғанда, курстың 

лексикалық минимум деңгейін білу.  

2) туыстық емес тілдер мен мәдениетті игерудің негізгі заңдылықтарын, тұлғааралық 

және мәдениетаралық деңгейлерде шет тілінде қарым-қатынас жасау қабілетінің даму 

заңдылықтарын пайдалануды дамыту.  

3) өмірдің жеке, қоғамдық салалары тақырыптарына күрделі емес ақпаратты сауатты 

түсіндіру. 

4) қарым-қатынастың ең көп таралған стандартты жағдайларында нақты 

коммуникативтік міндеттерді шешуге бағдар беру. 

5) сөйлеу, тыңдау, жазу, оқу дағдыларын меңгеру. 

 

            Целью курса: является создание уровня A1 и A2 европейского стандарта по всем 

видам речевой деятельности. Языковой материал включает наиболее часто используемые 

фонетические, лексические и грамматические явления, словосочетания и различные виды 

речевых клише. Третий иностранный язык это курс, позволяющий достичь уровня А1 и А2 

по общеевропейской системе. 

 Содержание дисциплины: изучение языковых навыков на должном уровне 

языкового материала по бытовым, социально-культурным, научным и социально-

политическим вопросам. По окончании курса студент может использовать простые 

грамматические структуры, выученные слова и словосочетания на краткие простые темы: 

говорить о себе, говорить о своей повседневной работе, заявлять, задавать вопросы, а также 

говорить о себе и других, сообщать о том, что происходит, высказывать свое мнение о том, 

где живет.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание уровени лексического минимума курса включая в себя 

элементы повседневной устной речи, как стилистически нейтральных лексических единиц, 

составляющие 900-1000 лексических единиц.  

2) развивать использование основных закономерностей освоения неродственных языков и 

культуры, закономерностей развития способности общаться на иностранном языке на 

межличностном и межкультурном уровнях. 

3) грамотно интерпретировать несложную информацию на темы личной, общественной 

областей жизни,  

4) ориентироваться в решении конкретных коммуникативных задач в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях общения,  

5) обладать навыками применения говорения, аудирования, письма, чтения. 

 

The aim of the course: is to create a level A1 and A2 of the European standard for all types 

of speech activity. Language material includes the most commonly used phonetic, lexical and 

grammatical phenomena, phrases and different types of speech cliches. The third foreign language 

is a course that allows you to reach the level of A1 and A2 on the European system. 

          Content of discipline: the study of language skills at the proper level of language material 

on domestic, socio-cultural, scientific and socio-political issues. At the end of the course, the 

student can use simple grammatical structures, learned words and phrases on short simple topics: 

talk about yourself, talk about your daily work, declare, ask questions, and talk about yourself and 

others, report what is happening, Express your opinion about where you live.  

          As a result of studying the course the student will:  

1) demonstrate knowledge of the level of lexical minimum, including elements of everyday oral 

speech, as stylistically neutral lexical units, amounting to 900-1000 lexical units.  

2) to develop the use of the basic laws of the development of unrelated languages and culture, the 

laws of the development of the ability to communicate in a foreign language at the interpersonal 

and intercultural levels.  

3) competently interpret simple information on the topics of personal, public areas of life.  

4) to be guided in solving specific communicative tasks in the most common standard situations 

of communication. 

5) have the skills of speaking, listening, writing, reading. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  
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Базалық негізгі шет тілі (В1 деңгей); Шет тілі (екінші) (В1 деңгей) 

Базовый основной иностранный язык (ур. В1); Иностранныйязык (второй) (ур.В1) 

Basic Foreign Language (Level В1); Foreign language (second) (level B1) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Шет тілінің теориялық курсы; Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау 

Теоретический курс иностранного языка; Написание и защита дипломной работы 

(проекта) 

Theoretical course of foreign language; Writing and defense of the thesis (project) 

 

 

Негізгі шет тілінің практикалық грамматикасы 

Практическая грамматика основного иностранного языка 

Practical grammar of basic foreign language 

Пәннің мақсаты - табиғи байланыс жағдайында барабар шет тілі қызметі болуы 

мүмкін грамматикалық базасын құру болып табылады.Негізгі шет тілінің практикалық 

грамматикасы сөйлеу қызметінің төрт түрі негізінде грамматикалық мәдениетаралық 

коммуникативтік құзыреттілік негіздерін қалайды. 

Курстың мазмұны шет тілдерін оқуға грамматикалық құбылыстар, әр түрлі 

грамматикалық жаттығуларды көп істеуді қамтиды. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы:  

1) негізгі грамматикалық ұғымдарды білуін көрсету;  

2) тиісті деңгейде көркем және журналистика сияқты грамматикалық құрылымдар 

мен тиісті грамматикалық құбылыстарды пайдалана отырып, бағдарламаның көзделген 

санындағы өз ойын дұрыс ауызша (диалог, монолог) талдай отырып, талдау;  

3) мәні бойынша синонимі (егер бар болса) . 

4) практикалық грамматика бойынша мұқият өңделген және жүйелендірілген 

мәліметтер негізінде сөйлеу дағдыларын меңгеру. 

5) практикалық қазіргі грамматика бойынша идеяларды қолдануға ықпал ету. 

 

            Цель дисциплины-создание грамматической базы, которая может стать адекватной 

функцией иностранного языка в условиях естественной связи. Практическая грамматика 

основного иностранного языка закладывает основы грамматической межкультурной 

коммуникативной компетенции на основе четырех видов речевой деятельности.  

Содержание курса включает в себя грамматические явления для изучения 

иностранных языков, много различных грамматических упражнений. 

 В результате изучения курса обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание основных грамматических понятий; 

 2) анализировтаь правильно устно (диалог, монолог), свои мысли в предусмотренных 

количествах программы, используя грамматические структуры и соответствующие 

грамматические явления, такие как художественная и журналистика на соответствующем;   

3) развивать свои идентифицированные отличные формы, синонимичные по значению 

(если таковые имеются) 

4) обладать навыками владения речью на базе тщательно отработанных и 

систематизированных сведений по практической грамматике 

5)  содействовать в применении идей по практической современной грамматике. 

           The purpose of the discipline is to create a grammatical base that can become an adequate 

function of a foreign language in a natural connection. Practical grammar of the main foreign 

language lays the foundations of grammatical intercultural communicative competence on the 

basis of four types of speech activity.  

Course content includes grammatical phenomena for learning foreign languages, many 

different grammatical exercises. 

  As a result of studying the course the student will:  

1) demonstrate knowledge of basic grammatical concepts; 

2) analyze correctly orally (dialogue, monologue), your thoughts in the prescribed amounts of the 

program, using grammatical structures and relevant grammatical phenomena, such as fiction and 

journalism in the appropriate language. ;  
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3) develop their identified distinct forms synonymous in meaning (if any)  

4) have the skills of speech on the basis of carefully worked out and systematized information on 

practical grammar 

5) to promote the application of ideas on practical modern grammar. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Шет тілі;Базалықнегізгішеттілі (В1 деңгей); Базалықнегізгішеттілі (В2 деңгей) 

Иностранный язык; базовый основной иностранный язык (ур. В1);  базовый основной 

иностранный язык (ур. В2) 

Foreign language; Basic Foreign Language (Level В1);  Basic Foreign Language (Level В2) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrequisites: 

Арнайы мақсатқа арналған тіл (С1 деңгей); шет тілінің теориялық курсы 

Язык для спец. целей (осн.,ур.С 1); теоретический курс иностранного языка 

Language for special purposes (basic, level C1); Theoretical course of foreign language 

 

 

Ғылыми мәтіннің грамматикасы 

           Грамматика научного текста 

Grammar of scientific text 

Пәннің мақсаты: кәсіби қарым-қатынас мақсатында тілін пайдалану, оқыту кәсіби-

бағытталған деңгейіне жетіп, байланыс негізгі қабілеттерін одан әрі дамыту. Кәсіби шет 

тілі түрлі ақпарат көздерден кең ауқымды қабылдауға және өңдеуге қабілетін 

қалыптастыру, оқыту, ғылыми және кәсіби бағдарды тереңдету туралы пән. 

Пәннің мазмұны: Оқу курсы материал түпнұсқа мәтіндер, аудио және видео 

пайдалануды көздейді, барабар коммуникация зерттеу субъектілері мен салаларын 

мазмұнын көрсетеді, елеулі тарихи оқиғаларды, әлеуметтік және саяси өмірдің 

ерекшеліктерімен мәдени және тарихи бірлестіктермен байланысты болмысты тілі, саяси 

жүйесі мен тілін экономика зерттеледі. 

Күтілетін нәтижелер: 

1) тілдің грамматикалық жүйесін бүтіндей түсіну, қалыптастыру, нормативтік және 

функционалдық грамматика талқылау, коммуникативтік құзыреттілік меңгеру. 

2) дағдыларын қалыптастыру және өрістеуін сенімді талқылау және сұхбат жүргізу, 

коммуникациялық монолог сөз және дискурс түрлері барабар коммуникативтік ниет (шолу, 

түсіндіру, жиынтық, т.б.). 

3) монологтық сөйлеудің белгілі коммуникативті түрлерін және коммуникативті 

ниеттерге сәйкес дискурс түрлерін (шолу, түсіндіру, түйіндеме және т.б.) қолданыңыз. 

4) қарым-қатынастың белгілі бір салаларында (әлеуметтік, әлеуметтік, мәдени, білім 

беру және кәсіптік) оқытылатын тілде ауызша және жазбаша тілде болу, атап айтқанда 

5) оқудың барлық түрлерін дамыту. 

 

           Цель дисциплины: использование языка в целях профессионального общения, 

достижение профессионально-ориентированного уровня обучения, дальнейшее развитие 

основных навыков общения. Профессиональный иностранный язык является предметом 

формирования способности к широкому набору и обработке из различных источников 

информации, углублению учебной, научной и профессиональной ориентации. 

 Содержание дисциплины: учебный курс предусматривает использование 

оригинальных текстов, аудио и видео, адекватная коммуникация отражает содержание 

субъектов и областей исследования, изучается язык бытия, политическая система и язык, 

связанный с культурными и историческими объединениями со значительными 

историческими событиями, особенностями социальной и политической жизни. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) анализировать формирование, целостное понимание грамматической системы языка, 

обсуждение нормативной и функциональной грамматики, овладение коммуникативной 

компетенцией. 

2)  применять знания обсуждении и бесед формирования, развития навыков, 

коммуникативных монологических форм речи и дискурса адекватных коммуникативных 

намерений (обзорные, разъяснительные, сводные и др.). 

3) использовать известные коммуникативные типы монологической речи и адекватные 

коммуникативным намерениям виды дискурса (обзор, интерпретация, резюме и др.).  
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4) развивать владение устного и письменного речи на изучаемом языке в определенных 

сферах общения (социально-бытовой, социально- культурной, учебно - 

профессиональной), в частности,  

5) совершенствовать навыки всех видов чтения. 

 

The purpose of discipline: the use of language for professional communication, the 

achievement of a professionally-oriented level of training, the further development of basic 

communication skills. Professional foreign language is a subject of formation of ability to a wide 

set and processing from various sources of information, deepening of educational, scientific and 

professional orientation. 

 Content of discipline: the course involves the use of original texts, audio and video, 

adequate communication reflects the content of subjects and areas of study, the language of being, 

the political system and the language associated with cultural and historical associations with 

significant historical events, features of social and political life. 

Expected result: 

1) formation, holistic understanding of the grammatical system of the language, discussion 

of normative and functional grammar, mastering communicative competence. 

2) reliable Discussion and conversation of formation and development of skills, 

communicative monological forms of speech and discourse adequate communicative intentions 

(review, explanatory, summary, etc.). 

3) use the well-known communicative types of monologic speech and the types of discourse 

adequate to communicative intentions (review, interpretation, resume, etc.). 

4) to have spoken and written language in the language being studied in certain areas of 

communication (social, social, cultural, educational and professional), in particular 

5) improve the skills of all types of reading. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 
Жалпы кәсіптік шет тілі 

Общепрофессиональный иностранный язык 

Foreign Language for General Purposes 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өндірістік іс-тәжірибе;  Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау 

Производственная практика;  Написание и защита дипломной работы (проекта) 

Field practice; Writing and defense of the thesis (project) 

 

 

Арнайы мақсатқа арналған тіл (С1-С2 деңгей) 

Язык для специальных целей (осн., ур.С1-С2) 

Language for special purposes (basic, level C1-C2) 

Пәннің мақсаты - халықаралық стандартқа, жалпы ғылыми-зерттеу және ұлттық 

білім моделін ескере отырып, кәсіби дайындық С1-С2 деңгейге студенттердің жетуі, 

мәдени, ғылыми және кәсіптік оқытуды тереңдету; арнайы-кәсіби салаларда және сөйлеу 

тақырыптар аясында студенттердің  кәсіби маңызды құзыреттіліктерін қалыптастыру; 

болашақ мамандық контексінде әңгіме, сұхбат, әңгімелер жүргізу үшін студенттердің 

негіздемелеріне-пікірталастық дағдыларын  дамыту  болып 

табылады.Арнайымақсатқаарналғантіл (С1-С2 деңгей) түрлі ақпарат көздерден кең 

ауқымды қабылдауға және өңдеуге қабілетін қалыптастыру, оқыту, ғылыми және кәсіби 

бағдарды тереңдету туралы пән.  

Пәннің мазмұны тілдік дағдыларын тиісті деңгейде тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, 

ғылыми және әлеуметтік-саяси мәселелер жөніндегі тілдік материалды оқу. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы:  

1) диалогтық байланысты талдау (дискуссиялар, сұхбаттар, тегін әңгімелер); сөйлеу 

композициясының әр түрлі түрлері (реферат, аннотация, шолу, есеп, эссе)) ;  

2) өте еркін, ресми және бейресми қарым-қатынаста сөйлеуді дамыту; мамандықтың 

таңдалған саласындағы неғұрлым өзекті мәселелер бойынша толық дәлелдер беру;  

3) эссе және басқа да мәтіндерді оқудың негізгі тәсілдерін меңгеру дағдысын 

меңгеру;  
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4) эссе және басқа да мәтіндерді жазуға қатысты сұрақтарды өз бетінше және 

ұжымдық түсіну, эссе мәтіндерінің жазу құрылымын, жазбаша сөйлеу пунктуациясы мен 

транзиттік сөздерді білу.  

5) практикалық грамматика бойынша мұқият өңделген және жүйелендірілген 

мәліметтер негізінде сөйлеу дағдысын меңгеру. 

 

Цель дисциплины-достижение студентами уровня С1-С2 профессиональной 

подготовки, углубление культурного, научного и профессионального обучения с учетом 

международных стандартов, общей научно-исследовательской и национальной модели 

образования; формирование профессионально важных компетенций студентов в 

специально-профессиональной сфере и в рамках речевой тематики; развитие у студентов 

навыков дискуссии-оснований для проведения бесед, интервью, бесед в контексте будущей 

специальности. Язык специального назначения (уровень С1-С2) - предмет о формировании 

способности к широкому восприятию и обработке из различных информационных 

источников, углублении учебной, научной и профессиональной ориентации. 

Содержание дисциплины изучение языковых навыков на должном уровне языкового 

материала по бытовым, социально-культурным, научным и социально-политическим 

вопросам. 

             В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) анализировать диалогическую связь (дискуссии, интервью, бесплатные разговоры); 

различные виды композиции речи (реферат, аннотация, обзор, отчет, эссе) ;  

2) развивать говорение в очень свободном, официальном и неофициальном общении; 

давать подробные доказательства по наиболее актуальным вопросам в выбранной области 

специальности;  

3) обладать навыками  владения основными приемами чтения  эссе и других  текстов; 

4)  самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся по написанию эссе и 

других текстов, знать структуру написания текстов эссе, пунктуацию и транзитные слова 

письменной речи. 

          5) обладать навыками владения речью на базе тщательно отработанных и 

систематизированных сведений по практической грамматике. 

 

The purpose of discipline-to achieve the level of students C1-C2 training, deepening of 

cultural, scientific and vocational training, taking into account international standards, the General 

research and national model of education; the formation of professionally important competencies 

of students in a special professional field and within the framework of speech subjects; 

development of students ' skills discussion-the basis for interviews, interviews in the context of 

future specialty. Special purpose language (level C1-C2) - the subject of the formation of the 

ability to perceive and process a wide variety of information sources, deepening educational, 

scientific and professional orientation. 

 The content of the discipline the study of language skills at the appropriate level of 

language material on domestic, socio-cultural, scientific and socio-political issues. 

  As a result of studying the course the student will:  

1) analyze Dialogic communication (discussions, interviews, free conversations); different types 

of speech composition (abstract, abstract, review, report, essay) ; 

2) to develop speaking in a very free, official and informal communication; to give detailed 

evidence on the most pressing issues in the chosen field of specialty;  

3) possess the skills of basic techniques of reading essays and other texts;  

4) independently and collectively comprehend issues related to writing essays and other texts, 

know the structure of writing essays, punctuation and transit words of writing.  

5) have the skills of speech on the basis of carefully worked out and systematized information on 

practical grammar. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Арнайы мақсатқа арналған тіл (С1 деңгей); Академиялық мақсатқа арналған тіл 

Язык для спец. целей (осн., ур.С 1); Язык для академических целей 

Language for special purposes (basic, level C1); Language for academic purposes 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 
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Дипломжұмысын (жобасын) жазужәнеқорғау 

Написаниеизащитадипломнойработы (проекта) 

Writing and defense of the thesis (project) 

 

 

 

 

 

Екінші шет тілінің бизнес курсы  

Бизнес-курс второго иностранного языка 

Business-course of the second foreign language 

Пәннің мақсаты: коммуникативтік ниеті жүзеге асыру үшін қажетті дағдылар ресми 

стиль қалыптастыру болып табылады.Екіншішеттілініңбизнескурсы одан әрі екінші шет 

тілінде іскерлік қарым-қатынас саласында байланыс қабілеттерін арттыруға бағытталған 

пән. 

Куртсың мазмұны: ресми шетел тілдерін үйрену стилі, түйіндеме жазу, іскерлік хат; 

сұхбат, таныстыру ережелері, мәдениетаралық қарым-қатынас аясында іскерлік этикет 

ережелері. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы:  

1) ресми стиль ережелерін білуін көрсету; құжаттарды өңдеу және дайындау;  

2) өніммен және қабылдаумен іскерлік қарым-қатынас саласында жүзеге асыруға міндетті.  

3) іскерлік құжаттарды ресімдеуді дамыту.  

4) ғылыми баяндамаларды (тезистер, аннотациялар, рефераттар) өз бетінше талдап, 

түпнұсқалық мәтіндерді, экономикалық тақырып бойынша мақалаларды және іскери 

құжаттарды жүргізу практикасының ағылшын тілді болмысының сәйкестігін ескере 

отырып, екі жақты аударманы стилистикалық дәл жүзеге асыру.  

5) кәсіби ақпарат алу мақсатында ағылшын тіліндегі ғылыми әдебиеттермен өз бетінше 

жұмыс істеу дағдысын меңгеру. 

 

Цель дисциплины: формирование официального стиля навыков, необходимых для 

осуществления коммуникативных намерений. Бизнес-курс второго иностранного языка-

это дисциплина, направленная на дальнейшее развитие коммуникативных навыков в 

области делового общения на втором иностранном языке. 

Содержание курса: стиль изучения официальных иностранных языков, написание 

резюме, деловая корреспонденция; правила общения, презентации, правила делового 

этикета в сфере межкультурного общения.  

В результате изучения курса обучающийся будет:  

1)  демонстрировать знание правила официального стиля; обработку и подготовку 

документов;  

2)  осуществлять в области делового общения с продуктом и приемом. 

3) развивать оформление деловой документаций,  

4)  самостоятельно анализировать  научные доклады (тезисы, аннотации, рефераты), 

стилистически точно осуществлять двусторонний перевод аутентичных текстов, статей по 

экономической тематике и деловой документации с учетом соответствий англоязычных 

реалий практики ведения документации. 

5) обладать навыками самостоятельной работы с научной литературой на английском 

языке с целью получения профессиональной информации. 

 

The purpose of the discipline: the formation of the official style of skills necessary for the 

implementation of communicative intentions. Business course of the second foreign language is 

a discipline aimed at further development of communication skills in the field of business 

communication in the second foreign language. 

Course content: style of learning official foreign languages, resume writing, business 

correspondence; rules of communication, presentations, rules of business etiquette in the field of 

intercultural communication.  

As a result of studying the course the student will:  

1) demonstrate knowledge of the official style rule; processing and preparation of 

documents;  
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2) carry out in the field of business communication with the product and reception. 

3) to develop the design of business documentation. 

4) independently analyze scientific reports (abstracts, abstracts, abstracts), stylistically 

accurately carry out two-way translation of authentic texts, articles on economic topics and 

business documentation, taking into account the correspondence of the English-language realities 

of documentation practice.  

5) have the skills of independent work with scientific literature in English in order to obtain 

professional information. 

Пререквизиттер / Пререквизиты  / Prerequisites: 

Шет тілі (екінші) (В1 деңгей); шет тілі (екінші) (В2 деңгей) 

Иностранный язык (второй) (ур.В1); иностранный язык (второй) (ур.В2) 

Foreign language (second) (level B1); Foreign language (second) (level B2) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Екінші шеттілінің практикалық курсы 

Практическийкурсвторогоиностранногоязыка 

Practical course of the second foreign language 

 

 

Шет тілінің практикалық курсы  

          Теоретический курс иностранного языка 

Theretical course of foreign language  

Пәннің мақсаты: кәсіби қарым-қатынас мақсатында тілін пайдалану, оқыту кәсіби-

бағытталған деңгейіне жетіп, байланыс негізгі қабілеттерін одан әрі дамыту. Кәсіби шет 

тілі түрлі ақпарат көздерден кең ауқымды қабылдауға және өңдеуге қабілетін 

қалыптастыру, оқыту, ғылыми және кәсіби бағдарды тереңдету туралы пән. 

Пәннің мазмұны: Оқу курсы материал түпнұсқа мәтіндер, аудио және видео 

пайдалануды көздейді, барабар коммуникация зерттеу субъектілері мен салаларын 

мазмұнын көрсетеді, елеулі тарихи оқиғаларды, әлеуметтік және саяси өмірдің 

ерекшеліктерімен мәдени және тарихи бірлестіктермен байланысты болмысты тілі, саяси 

жүйесі мен тілін экономика зерттеледі. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы:  

1) тілдің грамматикалық жүйесін тұтас түсіну, нормативтік және функционалдық 

грамматиканы талқылау, коммуникативтік құзыреттілікті меңгеру білімін көрсету.  

2) коммуникативтік ниеттерді (шолу, түсіндіру, жиынтық және т.б.) қалыптастыру, 

сөйлеу мен дискурстың коммуникативтік монологиялық формаларын талқылау мен 

әңгімелесуді дамыту.  

3) монологиялық сөйлеудің белгілі коммуникативтік түрлерін және коммуникативтік 

ниеттерге барабар дискурс түрлерін сыни тұрғыдан түсіну (шолу, түсіндіру, түйіндеме 

және т.б.). 

 4) қарым-қатынастың белгілі бір салаларында (әлеуметтік - тұрмыстық, әлеуметтік - 

мәдени, оқу-кәсіптік), атап айтқанда, оқытылатын тілде ауызша және жазбаша сөйлеуді 

меңгеру дағдыларын меңгеру.  

5) шет тілінің теориялық курсының стратегиялық міндеттерін сауатты түсіндіру. 

 

Цель дисциплины: использование языка в целях профессионального общения, 

достижение профессионально-ориентированного уровня обучения, дальнейшее развитие 

основных навыков общения. Профессиональный иностранный язык является предметом 

формирования способности к широкому набору и обработке из различных источников 

информации, углублению учебной, научной и профессиональной ориентации. 

 Содержание дисциплины: учебный курс предусматривает использование 

оригинальных текстов, аудио и видео, адекватная коммуникация отражает содержание 

субъектов и областей исследования, изучается язык бытия, политическая система и язык, 

связанный с культурными и историческими объединениями со значительными 

историческими событиями, особенностями социальной и политической жизни. 

В результате изучения курса обучающийся будет:  

1)  демонстрировать знания целостного понимания грамматической системы языка, 

обсуждение нормативной и функциональной грамматики, овладение коммуникативной 

компетенцией. 
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2) развивать обсуждение и беседу формирования, коммуникативных монологических форм 

речи и дискурса адекватные коммуникативные намерения (обзорные, разъяснительные, 

сводные и др.). 

3)  критически осмысливать известные коммуникативные типы монологической речи и 

адекватные коммуникативным намерениям виды дискурса (обзор, интерпретация, резюме 

и др.).  

4)  обладать навыками владения устной и письменной речи на изучаемом языке в 

определенных сферах общения (социально-бытовой, социально- культурной, учебно - 

профессиональной), в частности,  

5)  грамотно интерпретировать стратегические задачи теоретического курса иностранного 

языка. 

 

The purpose of discipline: the use of language for professional communication, the 

achievement of a professionally-oriented level of training, the further development of basic 

communication skills. Professional foreign language is a subject of formation of ability to a wide 

set and processing from various sources of information, deepening of educational, scientific and 

professional orientation. 

 Content of discipline: the course involves the use of original texts, audio and video, 

adequate communication reflects the content of subjects and areas of study, the language of being, 

the political system and the language associated with cultural and historical associations with 

significant historical events, features of social and political life. 

As a result of studying the course the student will:  

1) demonstrate knowledge of a holistic understanding of the grammatical system of the language, 

discussion of normative and functional grammar, mastery of communicative competence.  

2) to develop discussion and conversation of formation, communicative monological forms of 

speech and discourse adequate communicative intentions (review, explanatory, summary, etc.). 3) 

critically comprehend the known communicative types of monological speech and adequate 

communicative intentions types of discourse (review, interpretation, summary, etc.).  

4) possess the skills of oral and written language in the studied language in certain areas of 

communication (social and household, socio-cultural, educational and professional), in particular. 

 5) correctly interpret the strategic objectives of the theoretical course of a foreign language. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 
Жалпы кәсіптік шет тілі 

Общепрофессиональный иностранный язык 

Foreign Language for General Purposes 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өндірістік іс-тәжірибе;  Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау 

Производственная практика;  Написание и защита дипломной работы (проекта) 

Field practice; Writing and defense of the thesis (project) 

 

 

           Ғылыми мәтіндерді тыңдау стратегиясы 

Стратегия аудирования научных текстов 

Strategies of auding scientific texts 

Курстың мақсаты: ғылыми мәтіндерді түсіну, тыңдау стратегиясын таныстыру. 

Түсіну оқыту, тыңдау саласында мынадай мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған:  

- Түсірілген жазбаша ұсынылған ғылыми және кәсіби мәселелер бойынша өзара 

түсіністік монолог және диалог сөйлеу. 

- Ғылыми, іскерлік және кәсіби қарым-қатынас (есеп, сұхбат, дәрістер, әңгімелер, 

пікірталастар) жағдайында тікелей байланыста сөйлеген сөзін түсіну. Ғылыми мәтіндерді 

тыңдау стратегиясы студенттерді ғылыми мәтіндерді аудированиялаудың тиімді 

стратегияларымен таныстыруға бағытталған пән. 

Пәннің мазмұны түрлі ғылыми және кәсіби тақырыптар мен қиындық деңгейінің 

ауызша сөйлеу түсінуді жеңілдету стратегиялары. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) ұсынылған академиялық және кәсіптік мәселелер бойынша монолог пен диалог 

сөзін түсінуді; ғылыми, іскерлік және кәсіби қарым-қатынас (есеп, сұхбат, дәрістер, 

әңгімелесу, пікірталастар) жағдайында тікелей байланыс арқылы сөйлеуді түсіну) ; 
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2) ғылыми мәтіндерде жалпы аудиттеуді қолдану.  

3) мәтін аудармаларын екі жақты тәртіппен дамыту.  

4) ғылыми терминдермен жұмысты ұйымдастыруға, ғылыми мәтіндерді 

ұйымдастыру және жазуға, терминологиялық әдебиеттерді аударуға қатысуға; 

 5) шетелдік ғылыми каталогтардан, мерзімді басылымдардан және ғылыми 

әдебиеттерден түпнұсқалық материалдарды талдау. 

Курс келесі кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған: әлеуметтік-

мәдени шет тілі, коммуникативтік шет тілі, мәдениетаралық, лингвоелтану, ғылыми 

зерттеу. 

 

Цель курса: ознакомление со стратегией прослушивания, понимания научных 

текстов. Понимание направлено на достижение следующих целей в области обучения. 

- Диалог и монолог взаимопонимания по предложенным научным и 

профессиональным вопросам; 

-Понимание речи в прямой связи в условиях научного, делового и 

профессионального общения (отчет, интервью, лекции, беседы, дискуссии). Стратегия 

прослушивания научных текстов дисциплина, направленная на ознакомление студентов с 

эффективными стратегиями аудирования научных текстов. 

Содержание дисциплины стратегии облегчения понимания устной речи различных 

научных и профессиональных тем и уровня сложности. 

        В результате изучения курса обучающийся будет: 

 1)  критически осмысливать понимание монолога и диалогового слова по 

рекомендованным академическим и профессиональным вопросам; понимание речи через 

прямую связь в условиях научного, делового и профессионального общения( отчет, 

интервью, лекции, беседы, дискуссии) ; 

2)  применять общее аудирование  в научных текстах. 

3) развивать переводы текстов в двустороннем порядке. 

4)  участвовать в организации работы с научными терминами, организация и написание 

научных текстов, перевод терминологической литературы 

5) анализировать аутентичные материалы из зарубежных научных каталогов, периодики и 

научной литературы. 

             

The purpose of the course: introduction to the strategy of listening, understanding of 

scientific texts. Understanding is aimed at achieving the following goals in the field of learning, 

listening:  

- Dialogue and monologue of mutual understanding on the proposed scientific and 

professional issues; 

- Understanding of speech in direct communication in terms of scientific, business and 

professional communication (report, interviews, lectures, conversations, discussions). A 

discipline aimed at introducing students to effective strategies for listening to scientific texts. 

Discipline content strategies to facilitate the understanding of oral speech of various 

scientific and professional topics and level of complexity. 

         As a result of studying the course the student will:  

1) critically comprehend the understanding of monologue and dialogue words on the 

recommended academic and professional issues; understanding speech through direct 

communication in terms of scientific, business and professional communication( report, 

interviews, lectures, conversations, discussions) ;  

2) apply General listening in scientific texts.  

3) develop translations of texts bilaterally.  

4) participate in the organization of work with scientific terms, organization and writing of 

scientific texts, translation of terminological literature. 

5) analyze authentic materials from foreign scientific catalogs, periodicals and scientific literature. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Шет тілінің практикалық курсы (денғей С1),  Академиялық қарым-қатынастың 

риторикасы 

Практический курс иностранного языка (уровень С1), Иностранный язык для      

академических целей; Риторика в академическом общении 
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Practical course of the foreign language (level С1), Foreign language for academic purposes; 

Rhitoric in academic communication 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау 

Написание и защита дипломной работы (проекта) 

Writing and defense of the thesis (project) 

 

 

Шетел тілдердің оқыту әдістемесі 

Методика преподавания иностранных языков 

Methods of foreign languagesteaching  

Пәннің мақсаты лингвист-оқытушының кәсіби-коммуникативті құзіреттіліктері мен 

әдістемелерін қалыптастыру.«Шетел тілдердің оқыту әдістемесі» пәні шет тілі 

оқытушысының кәсіптік құзіреттілігін кәсіби тәжірибелік қабілеттермен  шетел тілдің 

заңнамаларын терең теориялық білім негізінде қалыптастыруға арналған.  

Курстың мазмұны: шетел тілін оқытудың теориясы мен әдістеме тарихымен, шетел тілін 

оқытудың технологиясымен, қабілеттерін құрудың әдістемелік тәсілдері мен сөйлеу 

қызметінің түрлерін құру бойынша жұмыс.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы:  

1) Жазбаша және ауызша қарым-қатынас кезінде мағынасын бұрмалаусыз жалпы 

сипаттағы коммуникацияны қамтамасыз ететін грамматикалық минимумға ие болуға 

дайындығын көрсету;  

2) формальды белгілер бойынша грамматикалық құрылымды дамыту;  

3) мәні бар құрылымды сауатты түсіндіру; оны омонимиялық формалардан ажырату;  

4) мәні бойынша синонимі (егер бар болса);  

5) практикалық грамматика бойынша мұқият өңделген және жүйелендірілген 

мәліметтер негізінде сөйлеу дағдысын меңгеру. 

 

Целью дисциплины является формирование профессионально-коммуникативных 

компетенций и методик преподавателя-лингвиста.Дисциплина "методика преподавания 

иностранных языков" предназначена для формирования профессиональной 

компетентности преподавателя иностранного языка на основе глубоких теоретических 

знаний, умений и навыков в профессиональной практике.  

Содержание курса: История теории и методики преподавания иностранного языка, 

технологии обучения иностранному языку, методические подходы к построению 

способностей и виды речевой деятельности. 

 В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать готовность обладанию грамматическим минимумом, обеспечивающим 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном 

общении;  

2) развивать  грамматическую структуру по формальным признакам;  

3)  грамотно интерпретировать структуру со значением; дифференцировать ее от 

омонимичных форм;  

4) самостоятельно анализировать идентифицирование отличных форм, синонимичные по 

значению (если таковые имеются); 

5) обладать навыками владения речью на базе тщательно отработанных и 

систематизированных сведений по практической грамматике. 

 

The aim of the discipline is the formation of professional and communicative competences 

and methods of the teacher-linguist.Discipline "methods of teaching foreign languages" is 

designed to form the professional competence of a foreign language teacher on the basis of deep 

theoretical knowledge and skills in professional practice.  

Course content: History of theory and methods of teaching a foreign language, technology 

of teaching a foreign language, methodological approaches to the construction of abilities and 

types of speech activity.  

As a result of studying the course the student will:  
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1) demonstrate readiness to possess a grammatical minimum that provides General 

communication without distortion of meaning in written and oral communication;  

2) to develop a grammatical structure based on formal grounds;  

3) correctly interpret the structure with meaning; differentiate it from homonymous forms; 

4) independently analyze the identification of distinct forms synonymous in meaning (if any);  

5) have the skills of speech on the basis of carefully worked out and systematized information on 

practical grammar. 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Педагогика;  Шетел тілдерін оқытудың линвистиялық тәсілдер 

Педагогика; лингвистические основы в обучении иностранным языкам 

Pedagogy;  Linguistic approaches to teaching foreign languages 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites: 

Өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибе; дипломжұмысын (жобасын) жазужәнеқорғау 

Производственная (педаго 

гическая) практика; написание и защита дипломной работы (проекта) 

Field (School)practice;  Writing and defense of the thesis (project) 

 

 

Стилистика 

Стилистика 

Stylistics  

Пәннің мақсаты стилінде саласындағы кәсіби біліктілігін дамыту, стилистикалық 

талдау әдістері мен принциптерін, сондай-ақ дағдыларын қалыптастыру, пайдалану  болып 

табылады. Стилистика студенттерді түрлі функционалдық стильдермен 

таныстыратын,стилистикалық талдау дағдыларын дамытатын пән. 

Пәннің мазмұны -   ғылым, стиль тұжырымдамасы, функционалдық стиль ретінде 

стилистиканы анықтау, мәнерлі құралдарын және стилистикалық құрылғылар анықтау, 

жіктеу, стилистикалық лексиканы жіктеу, функционалдық стильдердің жіктелуі, олардың 

байланыс мақсаттары, стилистикалық ерекшеліктерін, сондай-ақ жұмыс істеу аудандарын 

анықтау. Ғылым, стиль тұжырымдамасы, функционалдық стиль ретінде стилистиканы 

анықтау; Мәнерлі құралдарын және стилистикалық құрылғылар анықтау, жіктеу; 

Стилистикалық лексиканы жіктеу; Функционалдық стильдердің жіктелуі, олардың 

байланыс мақсаттары, стилистикалық ерекшеліктерін, сондай-ақ жұмыс істеу аудандарын 

анықтау; 

         Курсты оқу нәтижесінде білім алушы:  

1) бейтарап және стилистикалық белгілі бір лексиканың сәйкестендірілуін өз бетінше 

талдау; функцияны анықтау үшін мәнерлі құралдар мен стилистикалық құрылғыларды 

мәтінде табу.  

2) тілдік ақпаратта салыстырылған жіктемелердің дайындығын көрсету; сондай-ақ 

теориялық материалдармен және ғылыми-анықтамалармен дербес жұмыс істеу дағдысын, 

шет тілін меңгеруде өздігінен білім алу және өзін-өзі жетілдіру. 

 3) Стандартты және стандартты емес аударма мәселелерін анықтауды дамыту.  

4) әртүрлі аударма трансформациясын қолдана отырып, олардың шешімін сыни тұрғыдан 

түсіну;  

5) лексикалық, грамматикалық, стилистикалық трансформациялар жүйесін бастапқы мәтінді 

тілдік түрлендіру құралы ретінде пайдалану;бастапқы мәтін авторының ойы және мәтінді 

шет тілді алушыға қайта бағыттау негізінде аударма мәтінін қайта кодтау; 

               

Целью дисциплины является развитие профессиональной компетентности в области 

стилистического анализа, формирование, использование методов и принципов 

стилистического анализа, а также навыков. Стилистика-дисциплина, которая знакомит 

студентов с различными функциональными стилями, развивает навыки стилистического 

анализа. 

          Содержание дисциплины - определение стилистики как науки, концепции стиля, 

функционального стиля, определение выразительных средств и стилистических устройств, 

классификация, классификация стилистической лексики, классификация функциональных 

стилей, определение их контактных целей, стилистических особенностей, а также 
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площадей функционирования. Определение стилистики как науки, концепции стиля, 

функционального стиля; определение, классификация выразительных средств и 

стилистических устройств; классификация стилистической лексики; Классификация 

функциональных стилей, определение их контактных целей, стилистических 

особенностей, а также площадей функционирования; 

        В результате изучения курса обучающийся будет: 

1)  самостоятельно анализировать идентификацию нейтральной и стилистической 

определенной лексики; нахождение в тексте выразительных средств и стилистических 

устройств для определения функции. 

2)  демонстрировать готовность классификаций сопоставленных в языковой информации; 

а также навыки самостоятельной работы с теоретическими материалами и научно-

справочниками, самообразование и самосовершенствование в овладении иностранным 

языком. 

3) развивать выявление стандартных и нестандартных переводческих проблем.  

4) критически осмысливать выбор их решения, применяя различного рода переводческие 

трансформации; 

5) использовать систему лексических, грамматических, стилистических трансформаций 

как средство языкового преобразования исходного текста;перекодировать переводной 

текст на основе замысла автора исходного текста и переориентации текста на иноязычного 

получателя;  

The aim of the discipline is to develop professional competence in the field of stylistic 

analysis, the formation and use of methods and principles of stylistic analysis, as well as skills. 

Stylistics is a discipline that introduces students to different functional styles, develops skills of 

stylistic analysis. 

Course contents - definition of stylistics as a science, concepts of style, functional style, the 

definition of expressive means and stylistic devices the classification, stylistic classification of 

vocabulary, classification of functional styles, determine their contact purposes, stylistic features, 

as well as areas of functioning. Definition of stylistics as a science, the concept of style, functional 

style; definition, classification of expressive means and stylistic devices; classification of stylistic 

vocabulary; Classification of functional styles, definition of their contact goals, stylistic features, 

as well as areas of functioning; 

  As a result of studying the course the student will:  

1) independently analyze the identification of neutral and stylistic certain vocabulary; finding in 

the text of expressive means and stylistic devices to determine the function.  

2) demonstrate readiness of classifications compared in language information; and also skills of 

independent work with theoretical materials and scientific reference books, self-education and 

self-improvement in mastering a foreign language.  

3) develop the identification of standard and non-standard translation problems.  

4) critically comprehend the choice of their solution, applying various kinds of translation 

transformations;  

5) use a system of lexical, grammatical and stylistic transformations as a means of linguistic 

transformation of source text;recode translated text based on the intent of the author of the source 

text and re-orientation of the text in foreign language recipient; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Лексикология; Академиялықхатнегiздері; Тілтарихы; Негізгі шет тілінің практикалық 

курсы (денғей С 1) 

Лексикология; основы академического письма наиностранном языке; история языка; 

практический курс  основного иностранного языка (уровень С 1) 

Lexicology; Basics of academic writing in foreign Language; History of language;  Practical 

course of the basic foreign language (level С1) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау  

Написание и защита дипломной работы (проекта) 

Writing and defense of the thesis (project) 

 

 



 

 48 

           Жазбаша академиялық тіл 

Письменная академическая речь 

Academic writing 

Курстың басты мақсаты жазбаша академиялық қатынас құралы ретінде шет тілін 

меңгеру болып табылады. Негізгі міндеттері диплом және шығармашылық жұмыстарын 

жазу негіз болып табылатын, академиялық жазба тілінің ерекшеліктерін зерттеу болып 

табылады.  Жазбаша академиялық тіл тілдің функционалдық ғылыми стилін студенттерге 

таныстырады және ғылыми жұмыстардың дұрыс тіркеу дағдыларын дамытуға 

бағытталған. 

Пәннің мазмұныакадемиялық қарым қатынастың жазбаша негізгі ұғымдары мен 

ерекшеліктері, ғылыми стильдің кейбір жанрлық түрлілігі, академиялық ортада ауызша 

мінез-құлық, ұлттық және мәдени ерекшелігі. 

           Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) әртүрлі аударма трансформациясын қолдана отырып, оларды шешу тәсілдері туралы 

білімді көрсету; 

2) бастапқы мәтінді тілдік түрлендіру құралы ретінде лексикалық, грамматикалық, 

стилистикалық трансформациялар жүйесін пайдалануды дамыту;  

3) аударма мәтінін редакциялау дағдысын меңгеру; 

4) сөздіктерді, анықтамалықтар мен басқа да ақпарат көздерін тиімді қолдану; 

5) әртүрлі аударма трансформациясын қолдана отырып, олардың шешімін сыни тұрғыдан 

түсіну; 

 

Основной целью курса является овладение иностранным языком как средством 

письменного академического общения. Основными задачами является изучение 

особенностей языка академической письменности, основой которого является написание 

дипломных и творческих работ. Письменный академический язык знакомит студентов с 

функциональным научным стилем языка и направлен на развитие навыков правильной 

регистрации научных работ. 

 Содержание дисциплины Основные понятия и особенности письменных 

академических отношений, некоторые жанровые разновидности научного стиля, устное 

поведение в академической среде, национальные и культурные особенности. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания о способах их решения, применяя различного рода 

переводческие трансформации; 

2) развивать использование систему лексических, грамматических, стилистических 

трансформаций как средство языкового преобразования исходного текста;  

3) обладать навыками редактирование переводного текст; 

4) эффективно применять словари, справочники и другие источники информации; 

5)  критически осмысливать выбор их решения, применяя различного рода переводческие 

трансформации; 

           The main purpose of the course is to master a foreign language as a means of written 

academic communication. The main objectives are to study the features of the language of 

academic writing, the basis of which is the writing of diploma and creative works. Written 

academic language introduces students to the functional scientific style of the language and aims 

to develop the skills of correct registration of scientific papers. 

 The main concepts and features of written academic relations, some genre varieties of 

scientific style, oral behavior in the academic environment, national and cultural characteristics. 

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge about ways to solve them, using various kinds of translation 

transformations; 

2) to develop the use of lexical, grammatical, stylistic transformations as a means of language 

transformation of the source text;  

3) have the skills to edit translated text; 

4) effectively apply dictionaries, reference books and other sources of information; 

5) critically comprehend the choice of their solution, applying various kinds of translation 

transformations; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites:  
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Академиялық мақсатқа арналған тіл; Арнайы мақсатқа арналған тіл (С1 деңгей); Ғылыми 

зерттеудің методологиясы 

Язык для академических целей; Язык для спец. целей (осн., ур.С 1);  Методология 

научного исследования 

Language for academic purposes; Language for special purposes (basic, level C1); The 

Methodology of scientific research 

 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites:  

Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау 

Написание и защита дипломной работы (проекта) 

Writing and defense of the thesis (project) 

 

 

Ауызша шет тіліндегі академиялық қарым-қатынастың ерекшелігі 

Специфика устного иноязычного академического общения 

Peculiarities of oral foreign language academic communication 

Пәннің мақсаты: ауызша академиялық шет тілі қарым-қатынас ерекшеліктерімен 

студенттерді таныстыру болып табылады. Ауызша шет тіліндегі академиялық қарым-

қатынастың ерекшелігі функционалдық ғылыми стиліді, ауызша академиялық шет тілі 

қарым-қатынас ерекшеліктеріне студенттерді таныстырады. 

  Курстың мазмұны: академиялық ортада ауызша және ауызша емес 

коммуникативтік мінез-құлық модельдері мен стратегиялары, тілде сөйлейтін елдің 

академиялық ортада шет тілі ауызша академиялық қатынас, сөйлеу этикетінің мәдени 

сәйкестілік ерекшелігі. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) ауызша қарым-қатынастың ерекшеліктерін; академиялық ортадағы ауызша және 

ауызша коммуникативтік мінез-құлықтың модельдерін және коммуникативтік 

іскерліктерін, стратегияларын, академиялық жанрдың негізгі сұрыптарын; Академиялық 

қарым-қатынастың мәдени ерекшеліктерін, Оқытылатын тіл елінің академиялық 

ортасындағы сөйлеу этикетін меңгере отырып, академиялық шет тілі мен мәдениеті туралы 

білімді көрсету. 

2) кәсіби қызмет саласындағы практикалық міндеттер мен практиканы шешу үшін 

теориялық қағидаларды сауатты түсіндіру. 

3) монологиялық сөйлеудің белгілі коммуникативтік түрін және коммуникативтік 

ниеттерге барабар дискурс түрлерін (шолу, интерпретация, резюме және т. б.) қолдану 

дағдыларына ие болу.  

4) қарым-қатынастың белгілі бір салаларында (әлеуметтік - тұрмыстық, әлеуметтік - 

мәдени, оқу-кәсіптік) оқытылатын тілде ауызша және жазбаша сөйлеуді талдау. 

5) оқудың барлық түрлерінің дағдыларын жетілдіру. 

         

           Дисциплина «Специфика устного иноязычного академического общения» - 

дисциплина, знакомящая студентов с функциональным научным стилем изучаемого языка, 

а также с культурой и спецификой устного иноязычного академического общения. 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с особенностями устного академического 

иностранного языка. Особенности академических отношений на иностранном языке в 

устной форме изучают функционально научный стиль, устный академический 

иностранный язык знакомит студентов с особенностями устного академического 

иностранного общения. 

 Содержание курса: модели и стратегии устного и не устного коммуникативного 

поведения в академической среде, устное академическое общение иностранного языка в 

академической среде говорящей страны, особенности культурной идентичности речевого 

этикета. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1)  демонстрировать знания о культуре и академического иностранного языка 

овладевая особенностями устного общения; моделями и коммуникативными умениями, 

стратегиями устного и не устного коммуникативного поведения в академической среде, 

основными сортами академического жанра; культурными особенностями академического 

общения, речевым этикетом в академической среде страны изучаемого языка. 
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2)  грамотно интерпретировать теоретические принципы для решения практических 

задач и практики в области профессиональной деятельности. 

3)  обладать навыками применения известных коммуникативных тип 

монологической речи и адекватные коммуникативным намерениям виды дискурса (обзор, 

интерпретация, резюме и др.).  

4)  анализировать устной и письменной речи на изучаемом языке в определенных 

сферах общения (социально-бытовой, социально- культурной, учебно - 

профессиональной). 

5) совершенствовать навыками всех видов чтения. 

 

Discipline "Specificity of oral foreign language academic communication" - a discipline 

that introduces students to the functional scientific style of the studied language, as well as the 

culture and specifics of oral foreign language academic communication. 

The purpose of discipline: to acquaint students with the features of the oral academic foreign 

language. Features of academic relations in a foreign language orally study functionally scientific 

style, oral academic foreign language introduces students to the features of oral academic foreign 

communication. 

 Course content: models and strategies of oral and non-verbal communicative behavior in 

the academic environment, oral academic communication of a foreign language in the academic 

environment of the speaking country, especially the cultural identity of speech etiquette. 

            As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge about the culture and academic foreign language mastering the 

features of oral communication; models and communication skills, strategies of oral and non-

oral communicative behavior in the academic environment, the main varieties of academic 

genre; cultural features of academic communication, speech etiquette in the academic 

environment of the country of the studied language. 

2) correctly interpret the theoretical principles to solve practical problems and practice in the 

field of professional activity. 

3) to have skills of application of known communicative types of monological speech and types 

of discourse adequate to communicative intentions (review, interpretation, summary, etc.).  

4) to analyze oral and written speech in the studied language in certain spheres of 

communication (social and household, socio-cultural, educational and professional). 

5) improve the skills of all kinds of reading. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Шет тілінің практикалық курсы (денғей В2) 

Практический курс иностранного языка (уровень В2) 

Practical course of the foreign language (level B2) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Академиялық ортадағы сөйлеу мәдениетінің ұлттық ерекшеліктері; Шет тілінде жазбаша  

академиялық қарым-қатынастың ерекшелігі 

Национально-культурная специфика речевого поведения в академической среде; 

Специфика письменного иноязычного академического общения 

 

 

Шет тіл елінің әдебиеті 

Литература страны изучаемого языка 

Literature of studied language country 

Курстың мақсаты - іргелі және кең-лингвистикалық даярлау болып табылады. Пән 

елдердің әдеби, мәдениеттану және коммуникативтік құзыреттілігін оқыған  жан-жақты 

білімі бар кәсіби жоғары білікті дайындауда маңызды рөл ойнайды. Шет тіл елінің әдебиеті  

шет ел әдебиеті жұмыстары туралы білім жүйесін құруға, өздік және шетелдік әдебиеттің 

құндылықтарына құрметпен қарауға бағытталған пән. 

 Курстың мазмұны: Бұл пәнді зерттеуде тілде сөйлейтін елдің ең үлкен 

жазушылардың  маңызды жұмыстарын, тарихи және әдеби процестерді  жүйелеу болып 

табылады. Басым тілде сөйлейтін елдің әдебиетінің ең маңызды құбылыстары беріледі. 

Курстың мақсаты  студенттерді әдеби қозғалыстардың проблемаларын тарихы 

ерекшелігіне таныстыру болып табылады.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1) әдебиетті дамытудың негізгі кезеңдерін, авторлардың негізгі жұмыстарын, 

эстетика мен әдебиеттің негізгі терминдері мен ұғымдарын талдау., 

2) шет ел жазушыларының, қазақ және орыс жазушыларының шығармаларын 

салыстыруды, тілдің жетекші жазушыларының поэзиясының бірегейлігін анықтауды; 

негізгі әдеби үдерістер мен жанрлардың кезеңдерін түсінуді, бағдарлауды, түсінуді және 

заңды түрде түсіндіруді білуін көрсету. 

3) Англия мен Ресей жазушыларының шығармаларын салыстыруды дамыту; 

4) әдеби үдерістің даму заңдылықтары мәселелерін өз бетінше және ұжыммен түсіну,  

5) негізгі әдеби бағыттардың кезеңдерін сауатты түсіндіру. 

 

Цель курса-фундаментальная и широко-лингвистическая подготовка. Предмет 

играет важную роль в подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих 

всесторонними знаниями, изучающими литературную, культурологическую и 

коммуникативную компетентность стран. Литература страны иностранного языка 

дисциплина направлена на создание системы знаний о работе зарубежной литературы, 

уважительное отношение к ценностям самостоятельной и зарубежной литературы. 

          Содержание курса: изучение данной дисциплины является систематизацией 

наиболее важных работ писателей, исторических и литературных процессов. Дается 

наиболее важные явления литературы страны, говорящей на преобладающем языке. Целью 

курса является ознакомление студентов с особенностями истории проблем литературных 

движений.  

  В результате изучения курса обучающийся будет: 

1)  анализировать основные этапы развития литературы, основные работы авторов; 

основные термины и понятия эстетики и литературы., 

2)  демонстрировать знание сопоставленные произведений зарубежных писателей, 

казахских и русских писателей, определение, в котором говорится уникальность поэтики 

ведущих писателей языка; понимание основных литературных процессов и этапов жанров, 

ориентация, понимание и разъяснение закономерно. 

3) развивать сопоставление произведений писателей Англии и России; 

4) самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы закономерности развития 

литературного процесса,  

5) грамотно интерпретировать этапы главных литературных направлений. 

             The aim of the course is fundamental and broad-linguistic training. The course plays an 

important role in the training of highly qualified specialists with in-depth knowledge, studying the 

literary, cultural and communicative competence of countries. The discipline is aimed at creating 

a system of knowledge about the work of foreign literature, respect for the values of independent 

and foreign literature. 

    Course content: the study of this discipline is a systematization of the most important 

works of writers, historical and literary processes. The most important phenomena of the literature 

of the country speaking the predominant language are given. The aim of the course is to familiarize 

students with the peculiarities of the history of the problems of literary movements.  

    As a result of studying the course the student will: 

1) analyze the main stages of development of literature, the main works of the authors; the 

main terms and concepts of aesthetics and literature., 

2) demonstrate knowledge of the comparison of works of foreign writers, Kazakh and 

Russian writers, the definition, which States the uniqueness of the poetics of the leading writers 

of the language; understanding of the main literary processes and stages of genres, orientation, 

understanding and explanation is natural. 

3) to develop a comparison of the works of writers of England and Russia; 

4) independently and collectively to comprehend questions of regularity of development of 

literary process,  

5) correctly interpret the stages of the main literary directions. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Арнайы мақсатқа арналған тіл (С1 деңгей); Әдеби мәтінді түсіну 

Язык для спец. целей (осн.,ур.С 1); Интерпретация художественного текста 

Language for special purposes (basic, level C1);  Interpretation of artistic text 
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Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибе; дипломжұмысын (жобасын) жазужәнеқорғау 

Производственная (педагогическая) практика; написание и защита дипломной работы 

(проекта) 

Field (School)practice; Writing and defense of the thesis (project) 

 

          Ел тану (негізгі тіл) 

Страноведение (основной язык) 

Country Study (main language) 
Курс мақсаты студенттерге түйретіліп отырған тілдің мемлекетіне деген көзқарасын 

ашу, тарихи, географиялық, экономикалық, әлеуметтік-саяси, мәдени және әлеуметтік 

қызметте негізделген және оқу үрдісіне кәсіби-бағытталған тәсіл мәліметтерін қамту болып 

табылады. Ел тану тіл елінің экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени өмірінің 

ерекшеліктерін түсіну үшін үйретуге міндет қойған пән. 

  Пәннің мазмұны тілді дамытудың негізгі тарихи кезеңдерін, тілдің физикалық және 

экономикалық географиясын білу, оқытылатын тіл елдің қазіргі заманғы саяси, 

экономикалық, әлеуметтік және мәдени процестерді білу, мақсатты тілді мемлекет және 

саяси жүйесінің қуаты құрылымын білу. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. тілді дамытудың негізгі тарихи кезеңдерін білу және тілдің физикалық, 

экономикалық географиясын білу; оқытылатын тілді елдің қазіргі саяси, экономикалық, 

әлеуметтік және мәдени процестерін білу; мақсатты мемлекет қуаттарының құрылымын 

және саяси жүйені білу; 

2.саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени процестерді талдау; Қазақстан 

Республикасындағы ұқсас процестерді, аударма фактілерін салыстыру; халықтардың 

жалпы және арнайы салт-дәстүрлерін салыстыру. 

3. аймақтық географиялық ақпаратты, тілдік энциклопедиялық сөздіктермен және 

мерзімді басылымдармен дербес жұмысты сыни тұрғыдан түсіну. 

4. ғылыми материалды зерттеу жобаларында тиімді қолдану. 

5.ғылыми - зерттеу материалымен жұмыс істеу дағдысын меңгеру, оқытылатын пән 

бойынша білімді біріктіру. 

 

   Целью курса является раскрытие отношения студентов к государству изучаемого 

языка, обеспечение сведений о профессионально-ориентированном подходе к процессу 

обучения и основанных на исторической, географической, экономической, социально-

политической, культурной и социальной деятельности. Знание страны ставит задачу 

научить понимать особенности экономической, социальной, политической и культурной 

жизни страны языка. 

  Содержание дисциплины знать основные исторические этапы развития языка, 

физическую и экономическую географию языка, изучаемый язык должен знать 

современные политические, экономические, социальные и культурные процессы страны, 

знать структуру целеустремленного государства и политической системы. 

  В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. демонстрировать знания основных исторических этапов развития языка и знание 

физической, экономической географии языка; знание современных политических, 

экономических, социальных и культурных процессов страны изучаемого языка; знание 

структуры мощностей целенаправленного государства и политической системы; 

2.анализировать политических, экономических, социальных и культурных 

процессов; сопоставление аналогичных процессов, фактов перевода в Республике 

Казахстан; сравнение общих и специальных традиций и обычаев народов. 

3. критически осмысливать региональную географическую информацию,  

самостоятельную работу с речевыми энциклопедическими словарями и периодическими 

изданиями. 

4. эффективно применять научный материал в исследовательских проектах. 

5.обладать навыками работы с научно- исследовательским материалом, интеграции 

знаний по изучаемой дисциплине. 
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The aim of the course is to reveal the attitude of students to the state of the studied language, 

providing information about the professionally-oriented approach to the learning process and 

based on historical, geographical, economic, socio-political, cultural and social activities. 

Knowledge of the country sets the task to teach to understand the features of economic, social, 

political and cultural life of the country language. 

 The content of the discipline is to know the main historical stages of language development, 

physical and economic geography of the language, the studied language must know the modern 

political, economic, social and cultural processes of the country, know the structure of the 

purposeful state and political system. 

  As a result of studying the course the student will: 

1. to demonstrate knowledge of the main historical stages of language development and 

knowledge of the physical, economic geography of the language; knowledge of modern political, 

economic, social and cultural processes of the country of the studied language; knowledge of the 

structure and purposeful state and political system; 

2.analysis of political, economic, social and cultural processes; comparison of similar 

processes, facts of translation in the Republic of Kazakhstan; comparison of General and special 

traditions and customs of peoples. 

3. to think critically about the regional information, individual work with speech 

encyclopedic dictionaries, and periodicals. 

4. effectively apply scientific material in research projects. 

5.have the skills to work with research material, the integration of knowledge in the 

discipline under study. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Шетел тілдерін оқытудың линвистиялық тәсілдер; Өлкетану; Ұлттық салт-дәстүрлер 

Лингвистические основы в обучении иностранным языкам; краеведение; национальные 

традиции 

Linguistic approaches to teaching foreign languages; Local history; National traditions 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибе; диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау 

Производственная (педагогическая) практика; написание и защита дипломной работы 

(проекта) 

Field (School)practice; Writing and defense of the thesis (project) 

 

 

Екінші шет тілінің практикалық курсы 

Практический курс второго иностранного языка 

Practical course of the second foreign language 

Пән коммуникативті-мәдениаралық құзыреттіліктің грамматикалық негіздерін 

сөйлеу әрекетінің төрт типіне негіздейді. 

Пәннің мақсаты - екінші шет тілінде дайын емес стихиялық сөйлеуді жобалауға 

студенттердің дұрыс көзқарасын қалыптастыру. 

Қысқаша мазмұны: Курс практикалық грамматика туралы мұқият пысықталған және 

жүйеленген ақпарат негізінде сөйлеу дағдысын дамытуға, болашақ аудармашыларды 

қазіргі шет тілінің грамматикалық заңдылықтарымен және ерекшеліктерімен таныстыруға 

арналған. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) жазбаша және ауызша қарым-қатынаста мағынаны бұрмаламай, жалпы сипаттағы 

қарым-қатынасты қамтамасыз ететін грамматикалық минимумға ие болуға; 

2)  грамматикалық құрылымды формальды белгілер арқылы таниды; 

3) құрылымымен құндылықтың арақатынасы; оны омонимді формалардан ажырату; 

4)  мағынасы жағынан синонимі бар нақты нысандарды (егер бар болса) анықтау; 

5) практикалық грамматика бойынша мұқият пысықталған және жүйеленген ақпарат 

негізінде сөйлеу дағдыларына ие болу керек 

 

Дисциплина закладывает грамматические основы коммуникативно-

интеркультурной компетенции на основе четырех видов речевой деятельности. 

Цель дисциплины - формирование у студентов правильного подхода к оформлению 

неподготовленной спонтанной речи на втором иностранном языке. 
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Краткое содержание: Курс предназначен для развития умений и навыков владения 

речью на базе тщательно отработанных и систематизированных сведений по практической 

грамматике, ознакомления будущих специалистов-переводчиков с грамматическими 

закономерностями и особенностями современного иностранного языка. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) осушествлять грамматическим минимумом, обеспечивающим коммуникацию 

общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении;  

2) анализировать грамматическую структуру по формальным признакам;  

3) соотносить структуру со значением; дифференцировать ее от омонимичных форм;  

4) идентифицировать отличные формы, синонимичные по значению (если таковые 

имеются); 

5) обладать навыками владения речью на базе тщательно отработанных и 

систематизированных сведений по практической грамматике. 

 

Discipline lays the grammatical foundations of communicative-intercultural competence on 

the basis of four types of speech activity. 

The purpose of the discipline is the formation of students' correct approach to the design of 

unprepared spontaneous speech in a second foreign language. 

Summary: The course is intended for the development of speech skills based on carefully 

worked out and systematized information on practical grammar, familiarization of future 

translators with grammatical patterns and features of the modern foreign language. 

          As a result of studying the discipline the student will: 

1) to carry out the grammatical minimum providing communication of the General character 

without distortion of sense at written and oral communication;  

2) analyze the grammatical structure on formal grounds;  

3) to correlate the structure with a value; to differentiate it from the homonymous forms;  

4) identify distinct forms synonymous in meaning (if any); 

5) have the skills of speech on the basis of carefully worked out and systematized information on 

practical grammar. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Базалық шет тілі (А1 А2 денгей); Шет тілі; Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі 

базалық шет тілі (В1); Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі базалық шет тілі 

(В2) 

Базовый иностранный язык (уровень А1 А2); Иностранный язык; Базовый иностранный 

язык в контексте межкультурной коммуникации (В1); Базовый иностранный язык в 

контексте межкультурной коммуникации (В2) 

Basic Foreign Language (Level А1  А2);  Foreign language; Basic foreign language in the context 

of intercultural communication (B1); Basic foreign language in the context of intercultural 

communication (B2) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Екінші шетел тілінің сөйлеу қатынасуының мәдениеті бойынша практикумы; Шетел 

тілінде рефереттау мен аударманың негіздері  

Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка; Основы 

реферирования и перевода на иностранном языке 

Conversational practice in the second language; Basics of Abstracting in Foreign Language and 

Translation 

 

 

Академиялық ортадағы сөйлеу мәдениетінің ұлттық ерекшеліктері 

Национально-культурная специфика речевого поведения в академической среде 

National cultural peculiarities of speech behavior in academic society 

Пәннің мақсаты: студенттерге мәтін типологиясының негізгі мәселелері, мәтіннің 

құрылымдық-семантикалық ұйымдастырылуы туралы білім жүйесін қалыптастыру. 

Пән мәтіндік дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Курс студенттерді мәтін 

типологиясының негізгі мәселелерімен, мәтіннің құрылымдық-семантикалық 

ұйымдастырылуымен таныстырады. Пәннің негізгі бөлімдері: Мәтін лингвистикасының 

дербес ғылым ретінде қалыптасуы. Мәтін туралы түсінік, оның негізгі қасиеттері. Мәтіндік 

бірліктер Мәтін мен оның бөліктерінің шекаралары. Мәтіннің семантикалық тұтастығы, 
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тақырып туралы түсінік. Мәтіннің коммуникативті тұтастығы. Мәтіннің құрылымдық 

тұтастығы; мәтін ішіндегі байланыс түрлері. Мәтіннің негізгі категориялары. Дискурстың 

категориялары. Мәтіннің семантикасы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) мәтіннің сипаттамалары мен негізгі категориялары туралы білімді қолдана алады; 

мәтіндердің типологиясы, мәтіндерді жіктеу және құру принциптері; негізгі құралдар және 

мәтіндегі фразалық байланыс әдістері; 

2) әр түрлі жанрдағы мәтіндерді лингвистикалық талдау әдістемесінің дамуын 

көрсетеді; интертекстуалды (интертекстуалды) өзара әрекеттесу; 

3) әр түрлі стильдегі және жанрдағы мәтіндердің құрылымдық және 

дифференциалдық ерекшеліктерін анықтайды; 

4) мәтінді лингвистикалық, лингвостилистикалық және лингво-поэтикалық 

талдаудың әр түрлі әдістерін қолдану; 

5) мәтіннің интегралды мағынасын және автордың ниетін жүзеге асырудың 

ерекшеліктерін қабылдау; 

6) әр түрлі стильде және жанрда мәтін құруға; 

7) мәтінді лингвистикалық, лингвостилистикалық және лингвистикалық-поэтикалық 

талдаудың әр түрлі әдістерін қолдана білу. 

 

Цель изучения: формирование у студентов системы знаний об основных проблемах 

типологии текста, особенностями структурно – семантической организации текста. 

Дисциплина направлена на формирование навыков работы с текстом. Курс 

предполагает ознакомление студентов с основными проблемами типологии текста, 

особенностями структурно – семантической организации текста. Основыные разделы 

дисциплины: Становление лингвистики текста как самостоятельной науки. Понятие текста, 

его основные свойства. Единицы текста. Границы текста и его единиц. Смысловая 

целостность текста, понятие темы. Коммуникативная целостность текста. Структурная 

целостность текста; типы связи внутри текста. Основные категории текста. Категории 

дискурса. Семантика текста. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) применять знания о признаках и основных категориях текста; типологию текстов, 

принципы классификации и построения текстов; основные средства и способы 

межфразовой связи в тексте;  

2) демонстрировать освоение методики лингвистического анализа текстов разных 

жанров; межтекстовые (интертекстуальные) взаимодействия; 

3) определять конститутивные и дифференциальные признаки текстов различных 

стилей и жанров;  

4) использовать разные приемы лингвистического, лингвостилистического и 

лингвопоэтического анализа текста;  

5) воспринимать целостный смысл текста и особенности реализации авторской 

интенции;  

6) создавать тексты разных стилей и жанров; 

7) обладать навыками использования разных приемов лингвистического, 

лингвостилистического и лингвопоэтического анализа текста. 

        

         The purpose of the study: the formation of students' knowledge system about the main 

problems of the typology of the text, the structural and semantic organization of the text. 

The discipline is aimed at the formation of text skills. The course involves introducing 

students to the main problems of the typology of the text, the features of the structural - semantic 

organization of the text. The main sections of the discipline: The formation of linguistics of the 

text as an independent science. The concept of the text, its basic properties. Text units Borders of 

the text and its units. The semantic integrity of the text, the concept of the topic. Communicative 

text integrity. Structural integrity of the text; types of communication within the text. The main 

categories of text. Categories of discourse. Semantics of the text. 

As a result of studying the discipline, the student will: 

1) apply knowledge about the characteristics and main categories of the text; typology of 

texts, principles of classification and construction of texts; fixed assets and methods of interphrase 

communication in the text; 
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2) demonstrate the development of the methodology of linguistic analysis of texts of different 

genres; intertextual (intertextual) interactions; 

3) determine the constitutive and differential features of texts of various styles and genres; 

4) use different methods of linguistic, linguo-stylistic and linguo-poetic analysis of the text; 

5) to perceive the integral meaning of the text and features of the implementation of the 

author's intention; 

6) create texts of different styles and genres; 

7) have the skills to use different methods of linguistic, linguo-stylistic and linguistic-poetic 

analysis of the text. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  Prerequisites: 

Негізгі шет тілі (А1 А2 денгей); Шет тілінің практикалық курсы (денғей А1 А2); 

Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі базалық шет тілі (В1) 

Основной иностранный язык (уровень А1 А2); Практический курс  иностранного 

языка (уровень А1 А2); Базовый иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации (В1) 

Basic Foreign Language (Level А1 А2); Practical course of the foreign language (level А1 

А2); Basic foreign language in the context of intercultural communication (B1) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Негізгі шет тілі (жалғастырушы В2 денгей); Кәсіби-бағытталған шет тілі; 

Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі арнаулы кәсіби шет тілі 

Основной иностранный язык (уровень В2 - продвинутый); Профессионально-

ориентированный иностранный язык; Специально-профессиональный иностранный 

язык в контексте межкультурной коммуникации  

Basic Foreign Language (Level B2 - advanced); Professionally-oriented foreign language;  

Professional foreign language for specific purposes in the context of cross-cultural 

communication 

 

 

        Ғылыми зерттеудің методологиясы 

        Методология научного исследования 

        The Methodology of scientific research 

Курстың мақсаты: ғылыми зерттеудің және ғылыми білімнің негізгі қағидаларын, 

қызметтерін және оның қазіргі заманғы жағдайдағы ерекшеліктерін зерттеу.  Ғылыми 

зерттеудің методологиясы технологиялық зерттеулердің құрылым мен тіркеу ережелерін, 

студенттердің ғылыми жұмыстарының тұсаукесері / қорғауын студенттерге таныстырады. 

  Пәннің мазмұны: курс қазіргі замандағы ғылымға, ғылыми зерттеулердің 

тәсілдеріне және ғылыми зерттеулердің әдістемесіне түсініктеме береді, ғылыми 

ақпараттардың негізгі дереккөздерімен, ғылыми-оқу жұмысының құрылымымен, 

дайындалудың, рәсімдеудің және студенттердің жұмыстарын қорғауының (курстық, 

дипломдық жұмыс, рефераттар, баяндамалар) ерекшеліктерімен таңыстырады. Пәнді оқу 

барысында студент зерттеудің формалды және мазмұнды, эмпирикалық және теориялық, 

іргелі және қолданбалы әдістерін біледі және ажырата алады, жәнеде ғылыми 

ақпараттардың негізгі дереккөздерін қолдана алады, ғылыми-оқу жұмыстың құрылымын 

дұрыс анықтай алады және деректер жинау қабілетін көрсетеді, оларды салыстыра алады 

және ғылыми тұжырым жасай алады. 

           Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1.тілдік ақпаратты топтастыруды, салыстыруды дамыту; сондай-ақ теориялық 

материалдармен және ғылыми-анықтамалармен дербес жұмыс істеу дағдысы, шет тілін 

меңгеруде өздігінен білім алу және өзін-өзі жетілдіру. 

2.  шет тілін оқытуда пәнаралық білім мен практикалық іскерлікті пайдалану дағдыларын 

меңгеру. 

3.ел және ел туралы қоғамдық-саяси, тарихи, әдеби және мәдени ақпарат туралы қарым-

қатынас жасау қабілетінің даму заңдылықтарын талдау. 

4.  шет тілін қарым-қатынас құралы ретінде пайдалануды және сөйлеу қызметінің барлық 

түрлерін меңгеруді, ресми және бейресми қарым-қатынастың тиісті формаларына 

байланыс нысандарын ауызша жүзеге асыруды және жазбаша жеткізуді сыни ұғыну. 

5.  мәні бойынша синонимі (егер бар болса); 
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Цель курса: изучить основные принципы, функции научного исследования и 

научного знания и его особенности в современных условиях. Методология научных 

исследований знакомит студентов с правилами регистрации и структурой технологических 

исследований, презентацией / защитой научных работ студентов. 

   Содержание дисциплины: курс объясняет современную науку, методы научных 

исследований и методику научных исследований, знакомит с основными источниками 

научной информации, структурой научно-учебной работы, особенностями подготовки, 

оформления и защиты работ студентов (курсовые, дипломные работы, рефераты, доклады). 

В процессе изучения дисциплины студент может различать и различать формальные и 

содержательные, эмпирические и теоретические, фундаментальные и прикладные методы 

исследования, а также использовать основные источники научной информации, правильно 

определять структуру научно-учебной работы и демонстрировать способность собирать 

данные, сравнивать их и делать научные выводы. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1.развивать классификацию, сопоставление языковой информации; а также навыки 

самостоятельной работы с теоретическими материалами и научно-справочниками, 

самообразование и самосовершенствование в овладении иностранным языком. 

2.  обладать навыками использование междисциплинарных знаний и практических 

умений в обучении иностранному языку. 

3. анализировать закономерностей развития способности общаться об общественно-

политической, исторической, литературной и культурной информации о стране и стране. 

4.  критически осмысливать использование иностранного языка как средства 

общения и владение всеми видами речевой деятельности, устная реализация и письменная 

доставка форм связи в надлежащем форм официального и неформального общения. 

           5.  демонстрировать знание идентифицирований отличных форм, синонимичные по 

значению (если таковые имеются); 

 

             The purpose of the course: to study the basic principles, functions of scientific research 

and scientific knowledge and its features in modern conditions. Research methodology introduces 

students to the rules of registration and structure of technological research, presentation / defense 

of scientific works of students. 

    Course content: the course explains modern science, research methods and methodology 

of research, introduces the main sources of scientific information, the structure of scientific and 

educational work, especially the preparation, registration and protection of students ' works 

(coursework, theses, abstracts, reports). In the process of studying the discipline, the student can 

distinguish and distinguish between formal and substantive, empirical and theoretical, 

fundamental and applied research methods, as well as use the main sources of scientific 

information, correctly determine the structure of scientific and educational work and demonstrate 

the ability to collect data, compare them and draw scientific conclusions. 

     As a result of studying the course the student will: 

1.to develop classification, comparison of language information; as well as skills of independent 

work with theoretical materials and scientific reference books, self-education and self-

improvement in mastering a foreign language. 

2.  have the skills to use interdisciplinary knowledge and practical skills in teaching a foreign 

language. 

3.to analyze the regularities of the development of the ability to communicate about socio-

political, historical, literary and cultural information about the country and the country. 

4.  critically comprehend the use of a foreign language as a means of communication and 

proficiency in all types of speech activities, oral implementation and written delivery of forms of 

communication in the proper form of formal and informal communication. 

5.  demonstrate knowledge of identified distinct forms synonymous in meaning (if any); 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Философия; Академиялық мақсатқа арналған тіл 

Философия; Язык для академических целей   

Philosophy; Language for academic purposes   

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Жазбаша академиялық тіл; Шет тілінің теориялық курсы; Диплом жұмысын (жобасын) 

жазу және қорғау 
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Письменная академическая речь; Теоретический курс иностранного языка; Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

Academic writing; Theoretical course of foreign language; Writing and defense of the thesis 

(project) 

 

           Ғылыми мәтіндерді тыңдау стратегиясы 

Стратегия аудирования научных текстов 

Strategies of auding scientific texts 

Курстың мақсаты: ғылыми мәтіндерді түсіну, тыңдау стратегиясын таныстыру. 

Түсіну оқыту, тыңдау саласында мынадай мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған:  

- Түсірілген жазбаша ұсынылған ғылыми және кәсіби мәселелер бойынша өзара 

түсіністік монолог және диалог сөйлеу. 

- Ғылыми, іскерлік және кәсіби қарым-қатынас (есеп, сұхбат, дәрістер, әңгімелер, 

пікірталастар) жағдайында тікелей байланыста сөйлеген сөзін түсіну. Ғылыми мәтіндерді 

тыңдау стратегиясы студенттерді ғылыми мәтіндерді аудированиялаудың тиімді 

стратегияларымен таныстыруға бағытталған пән. 

Пәннің мазмұны түрлі ғылыми және кәсіби тақырыптар мен қиындық деңгейінің 

ауызша сөйлеу түсінуді жеңілдету стратегиялары. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) ұсынылған академиялық және кәсіптік мәселелер бойынша монолог пен диалог 

сөзін түсінуді; ғылыми, іскерлік және кәсіби қарым-қатынас (есеп, сұхбат, дәрістер, 

әңгімелесу, пікірталастар) жағдайында тікелей байланыс арқылы сөйлеуді түсіну) ; 

2) ғылыми мәтіндерде жалпы аудиттеуді қолдану.  

3) мәтін аудармаларын екі жақты тәртіппен дамыту.  

4) ғылыми терминдермен жұмысты ұйымдастыруға, ғылыми мәтіндерді 

ұйымдастыру және жазуға, терминологиялық әдебиеттерді аударуға қатысуға; 

 5) шетелдік ғылыми каталогтардан, мерзімді басылымдардан және ғылыми 

әдебиеттерден түпнұсқалық материалдарды талдау. 

 

Цель курса: ознакомление со стратегией прослушивания, понимания научных 

текстов. Понимание направлено на достижение следующих целей в области обучения. 

- Диалог и монолог взаимопонимания по предложенным научным и 

профессиональным вопросам; 

-Понимание речи в прямой связи в условиях научного, делового и 

профессионального общения (отчет, интервью, лекции, беседы, дискуссии). Стратегия 

прослушивания научных текстов дисциплина, направленная на ознакомление студентов с 

эффективными стратегиями аудирования научных текстов. 

Содержание дисциплины стратегии облегчения понимания устной речи различных 

научных и профессиональных тем и уровня сложности. 

        В результате изучения курса обучающийся будет: 

 1)  критически осмысливать понимание монолога и диалогового слова по 

рекомендованным академическим и профессиональным вопросам; понимание речи через 

прямую связь в условиях научного, делового и профессионального общения( отчет, 

интервью, лекции, беседы, дискуссии) ; 

2)  применять общее аудирование  в научных текстах. 

3) развивать переводы текстов в двустороннем порядке. 

4)  участвовать в организации работы с научными терминами, организация и написание 

научных текстов, перевод терминологической литературы 

5) анализировать аутентичные материалы из зарубежных научных каталогов, периодики и 

научной литературы. 

             

The purpose of the course: introduction to the strategy of listening, understanding of 

scientific texts. Understanding is aimed at achieving the following goals in the field of learning, 

listening:  

- Dialogue and monologue of mutual understanding on the proposed scientific and 

professional issues; 
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- Understanding of speech in direct communication in terms of scientific, business and 

professional communication (report, interviews, lectures, conversations, discussions). A 

discipline aimed at introducing students to effective strategies for listening to scientific texts. 

Discipline content strategies to facilitate the understanding of oral speech of various 

scientific and professional topics and level of complexity. 

         As a result of studying the course the student will:  

1) critically comprehend the understanding of monologue and dialogue words on the 

recommended academic and professional issues; understanding speech through direct 

communication in terms of scientific, business and professional communication( report, 

interviews, lectures, conversations, discussions) ;  

2) apply General listening in scientific texts.  

3) develop translations of texts bilaterally.  

4) participate in the organization of work with scientific terms, organization and writing of 

scientific texts, translation of terminological literature. 

5) analyze authentic materials from foreign scientific catalogs, periodicals and scientific literature. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Шет тілінің практикалық курсы (денғей С1),  Академиялық қарым-қатынастың 

риторикасы 

Практический курс иностранного языка (уровень С1), Иностранный язык для      

академических целей; Риторика в академическом общении 

Practical course of the foreign language (level С1), Foreign language for academic purposes; 

Rhitoric in academic communication 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау 

Написание и защита дипломной работы (проекта) 

Writing and defense of the thesis (project) 

 

 

 

 

 

 


