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6В01704 – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті 

6В01704 - Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения 

6В01704 - Kazakh language and literature in schools with the kazakh language learning 
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Жалпы білім беру пәндері/  Общеобразовательные дисциплины /  Secondary discipline – 

5 кредит/кредитов/credit 

««Қазақ тілі және әдебиеті, аударма ісі», «Қазақ тілі мен әдебиеті, мәтінтану», «Қоғамдық-

әлеуметтік саладағы қазақ тілі мен әдебиеті» траекториялары бойынша  жалпы білім беру 

пәндері   

Общеобразовательные  дисциплины по образовательным траекториям «Казахский язык и 

литература, переводческое дело», «Казахский язык и литература, текстология», «Казахский 

язык и литература в общественно-социальной сфере» 

Secondary  discipline for educational trajectories :«Kazakh language and literature, Translation 

studies», «Kazakh language and literature, textual», «Kazakh language and literature in the public 

and social sphere» 

1 

EКN-2101 

OEР-2101 

BEЕ-2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

5 

ETD-2101 

EUR-2101 

ESD-2101 

Экология және тұрақты даму 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

TKSN-2101 

OBZh 2101 

BOS-2101 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Basics of life safety 

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

«Қазақ тілі және әдебиеті, аударма ісі», «Қазақ тілі мен әдебиеті, мәтінтану», «Қоғамдық-

әлеуметтік саладағы қазақ тілі мен әдебиеті» траекториялары бойынша  базалық пәндері   

Базовые  дисциплины по образовательным траекториям «Казахский язык и литература, 

переводческое дело», «Казахский язык и литература, текстология», «Казахский язык и 

литература в общественно-социальной сфере» 

Basic disciplines on educational trajectories:«Kazakh language and literature, Translation 

studies», «Kazakh language and literature, textual», «Kazakh language and literature in the public 

and social sphere» 

2 

AK-1202 

VL-1202 

ILS-1202 

Әдебиеттануға кіріспе 

Введение в литературоведение 

Introduction into literature study 

5 
SOT-1202 

TSI-1202 

ILS-1202 

Сөз өнерінің теориясы 

Теория словесного искусства 

Introduction into literature study 

Poe-1202 

Poe-1202 

Поэтика 

Поэтика 
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Poe-1202 Poetics 

3 

TBK-1203 

VYa-1203 

IL-1203 

Тіл біліміне кіріспе 

Введение в языкознание 

Introduction to linguistics 

5 

LN-1203 

OL-1203 

LB-1203 

Лингвистика негіздері 

Основы лингвистики 

Linguistics Basics 

TBN-1203 

OYa-1203 

FL-1203 

Тіл білімінің негіздері 

Основы языкознания 

Fundamentals of linguistics 

4 

 

 

 

 

 

 

KHAA-1204 

KUNT-1204 

KF-1204 

Қазақ халық ауыз әдебиеті 

Казахское устное народное творчество 

Kazakh  folklore 

7 

FT-1204 

TF-1204 

TF-1204 

Фольклор теориясы 

Теория фольклора 

Theory of folklore 

FK-1204 

VF-1204 

IF-1204 

Фольклортануға кіріспе  

Ведение в фольклористику 

Introduction folkloristiku 

 

5 

KKTF-1205 

FSKYa-1205 

PMKL-1205 

Қазіргі қазақ тілі фонетикасы 

Фонетика современного казахского языка 

Phonetics of modern Kazakh language 

5 

KTDZh-1205 

ZSKYa-1205 

SSKL-1205 

Қазақ тілінің дыбыстық жүйесі 

Звуковая система казахского языка 

The sound system of the Kazakh language 

KKTF-1205 

FSKYa-1205 

PMKL-1205 

Қазіргі қазақ тілінің фонологиясы 

Фонология современного казахского языка 

Phonology of  modern kazakh  language 

6 

EDA-2206 

LDV-2206 

AL-2206 

Ежелгі дәуір әдебиеті 

Литература древнего века 

Ancient Literature 

5 

KTA-2206 

DL-2206 

Al-2206 

Көне түркі әдебиеті 

Древнетюркская литература  

Ancient literature  

AOTGA- 2206 

LShChV- 2206 

LSFC- 2206 

VІ-ХІV ғасырлардағы әдебиет 

Литература VІ-ХІV веков 

Literature VІ-ХІV centuries 

7 

KHDA-2207 

LPKH-2207 

LKKP-2207 

Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет 

Литература периода казахского ханства 

 Literature Kazakh khanate period 

5 

ZhA-2207 

LZh-2207 

LZ-2207 

Жыраулар әдебиеті 

Литература жырауов  

Literature zhurauov 

OBOSGKA-2207 

KLPVV- 2207 

KLFEC- 2207 

ХV-ХVІІІ ғасырлардағы қазақ әдебиеті 

Казахская литература ХV-ХVІІІ веков 

Kazakh literature of the ХV-ХVІІІ centuries  

8 

KAT- 3208 

IKL- 3208 

HKL- 3208 

Қазақ әдебиетінің тарихы (ХІХ-ХХ ғғ.) 

История казахской литературы (ХІХ-ХХ вв.) 

History of Kazakh literature (ХІХ-ХХ cc.) 

7 

OTZhGKA-3208 

LDDV-3208 

LNT-3208 

ХІХ-ХХ  ғасырлардағы әдебиет 

Литература   ХІХ-ХХ  веков 

Literature of the   ХІХ-ХХ  century 

OTZhGKAT-

3208 

IKLDV-3208 

THKLNT-3208  

ХІХ-ХХ ғасырлардағы қазақ әдебиетінің тарихы 

История казахской литературы ХІХ-ХХ  веков 

The history of Kazakh literature of the  ХІХ-ХХ  century 

9 ShAT-3209 Шетел әдебиетінің тарихы  5 
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IZhL-3209 

HFL-3209 

История зарубежной литературы 

History of foreign literature 

BA-3209 

DL -3209 

CL-3209 

Балалар әдебиеті 

Детская литература 

Children's literature 

FAT-3209 

ITF -3209 

ITP-3209 

Филологиядағы ақпараттық технологиялар 

Информационные технологии в филологии 

Information technology in philology 

    

10. 

KKTL-3210 

LSKYa-3210 

LMKL-3210 

Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы 

Лексикология современного казахского языка 

Lexicology of Modern Kazakh language 

6 

KTLF-3210 

LFKYa-3210 

LPKL-3210 

Қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы  

Лексикология и фразеология казахского языка 

Lexicology and phraseology of the Kazakh language 

KTS-3210 

SKYa-3210 

SKL-3210 

Қазақ тілінің семантикасы 

Семантика  казахского языка 

The semantics of the Kazakh language 

11. 

KAST-3211 

IKLK-3211 

HKLC-3211 

Қазақ әдеби сынының тарихы 

История казахской литературной критики 

History of Kazakh Literary critics 

5 

KASZh-3211 

ZhKKL-3211 

GCKL-3211 

Қазақ әдебиетінің сын жанры 

Жанр критики казахской литературы  

Genre criticism of Kazakh literature 

AS-3211 

LK-3211 

LC-3211 

Әдеби сын 

Литературная критика  

Literary criticism 

12. 

 

 

KKTSS-3212 

SSSKYa-3212 

SSMKL-3212 

Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі мен стилистикасы 

Синтаксис и стилистика современного казахского 

языка 

Syntax and stylistics of modern Kazakh language 

5 
KKTSS-3212 

SSSKYa-3212 

SSMK-3212 

Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы мен синтаксисі 

Cтилистика и синтаксис современного казахского 

языка 

Stylistics and syntax of modern Kazakh language 

KTSZh-3212 

SPKYa-3212 

KLPS-3212 

Қазақ тілінің сөйлемдер жүйесі 

Система предложений казахского языка 

Kazakh language of the proposed system 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Қазақ тілі және әдебиеті, аударма ісі», «Қазақ тілі мен әдебиеті, мәтінтану», «Қоғамдық-

әлеуметтік саладағы қазақ тілі мен әдебиеті» траекториялары бойынша   кәсіптендіру 

пәндері   

Профилирующие   дисциплины по образовательным траекториям «Казахский язык и 

литература, переводческое дело», «Казахский язык и литература, текстология», «Казахский 

язык и литература в общественно-социальной сфере» 

Profile   discipline for educational trajectories :«Kazakh language and literature, Translation 

studies», «Kazakh language and literature, textual», «Kazakh language and literature in the public 

and social sphere» 

13. 

KTTGA-4313 

IGKYaL-4313 

HGKLL-4313 

Қазақ тілінің тарихи грамматикасы және әдеби тіл 

Историческая грамматика казахского языка и 

литературный язык 

Historical Grammar of the Kazakh language and literary  

language 6 

ATGT-4313 

LYaIG -4313 

TLHG-4313 

Әдеби тіл және грамматика тарихы 

Литературный язык и история грамматики 

The literary language and the history of grammar 

KD-4313 Қазақ диалектологиясы 
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KD -4313 

KD-4313 

Казахская диалектология 

Kazakh dialectology 

14. 

TKN-4314 

OYaK-4314 

FLC-4314 

Тілдік қатынас негіздері 

Основы языковой коммуникации 

Foundations of Language Communication 

5 

IN-4314 

OI-4314 

BI-4314 

Интонология негіздері  

Основы интологии 

Basics of Intology 

MK-4314 

MK-4314 

IC-4314 

Мәдениаралық коммуникация 

Межкультурная коммуникация 

Intercultural communication 

15. 

ATP-4315 

TPP-4315 

TPT-4315 

Аударма  теориясы мен практикасы 

Теория и практика перевода 

Theory and practice of translation 

5 

TM-4315 

KR -4315 

SS-4315 

Тіл мәдениеті 

Культура речи 

Standard of speech 

AAN-4315 

OLP-4315 

BLT-4315 

Әдеби аударма негіздері 

Основы литературного перевода 

Basics of  literary translation 

16. 

SG-4316 

SG-4316 

CG-4316 

Салыстырмалы грамматика 

Сравнительная грамматика 

Comparative grammar 

5 

KOTST-4316 

STKRYa-4316 

CTKRL-4316 

Қазақ-орыс тілдерінің салғастырмалы типологиясы 

Сопоставительная типология казахского и русского 

языков 

Comparative typology Kazakh and Russian languages 

ML-4316 

LT-4316 

TL-4316 

Мәтін лингвистикасы 

Лингвистика текста 

Тext Linguistics 

17. 

ZhTB-4317 

OYa-4317 

GL-4317 

Жалпы тіл білімі  

Общее языкознание  

General linguistics 

5 

KMFT-4317 

FAHT-4317 

PALT-4317 

Көркем мәтінге филологиялық талдау 

Филологический анализ художественного текста 

The Philological analysis of the literary text 

TLK-4317 

LSYa -4317 

TLSL-4317 

Тілдің логикалық құрылымы 

Логическая структура языка 

The logical structure of the language 

18. 

AT-4318 

TL-4318 

TL-4318 

Әдебиет теориясы  

Теория литературы  

Theory of literature 

5 

ATE-4318 

TLE-4318 

TLA-4318 

Әдебиет теориясы және эстетика  

Теория литературы и эстетика 

Theory of Literature and Aesthetics 

ShO-4318 

OI-4318 

OA-4318 

Шешендік өнер 

Ораторское искусство 

Oratorical arts 

19. 

KKATT-4319 

ITKHP -4319 

HTKLT-4319 

 

Қазақ көркем аудармасының тарихы мен теориясы 

История и теория казахского художественного 

перевода 

History and Theory of the Kazakh literary translation 

5 

KL-4319 

KL-4319 

CL-4319 

Когнитивтік лингвистика 

Когнитивная лингвистика 

Cognitive Linguistics 

OOIB-4319 

IPPO-4319 

Оқыту мен оқудағы инновациялық бағыттар 

Инновационные подходы в преподавании и обучении 
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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 

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 теоретических основ 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. 

IATL-4319 Innovative approaches in teaching and learning 
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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; 

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 

Философия, Арнайы психология және педагогика, Жалпы тіл білімі, 

Филологиядағы ақпараттық технологиялар, Мәдениаралық коммуникация 

Философия, Специальная психология и педагогика, Общее языкознание, 

Информационные технологии в филологии, Межкультурная коммуникация 

Philosophy, Special psychology and pedagogy, General linguistics, Information 

technologies in Philology, Intercultural communication 

 

  Экология және тұрақты дамуы 

  Экология и устойчивое развитие 

  Ecology and sustainable development 

  Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен 

табиғаттың тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи 

ресурстарды тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері 

бойынша теориялық және тәжірибелік білім алу.  

  Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

  Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

  1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, 

экожүйелердің жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған 

ортаның адам денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; 

тұжырымдамалар, стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, 

өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді 

көрсету; 

  2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

  3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға 

техногендік әсерін бағалау. 
 

  Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 
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рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

  Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

  В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

  1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия 

природы и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, 

влиянии вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье 

человека; концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических 

подходах к их решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

  2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

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

  3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 
 

  The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  

  Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

  As a result of studying the discipline the student will: 

  1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful 

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 

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

regional and local levels; 

  2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in 

general, conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental 

problems; 

  3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

  Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

  Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, Арнайы психология және педагогика, Филологиядағы ақпараттық 

технологиялар 

Философия, Специальная психология и педагогика, Информационные технологии 

в филологии 

Philosophy, Special psychology and pedagogy, Information technologies in Philology 
 

  Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

  Основы безопасности жизнедеятельности 

  Basics of life safety 

  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 
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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; 

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. 
 



 

11 
 

  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 

Философия, Арнайы психология және педагогика, Филологиядағы ақпараттық 

технологиялар 

Философия, Специальная психология и педагогика, Информационные технологии 

в филологии 

 Philosophy, Special psychology and pedagogy, Information technologies in Philolo 
 

          Әдебиеттануға кіріспе 

          Введение в литературоведение 

          Introduction into literature study 

  Курстың мақсаты: әдебиеттану бойынша маңызды теориялық және практикалық 

мәселелері мен әдебиет туралы ғылым және оның салалары; әдебиеттану ғылымының 

қосалқы салалары; әдебиеттің халықтығы, ұлттығы мен жалыпадамзаттық сипаттары; 

көркем шығарманың тақырыбы мен идеясы, сюжеті мен композициясы; көркем бейне 

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

тектері мен түрлері, көркемдік әдіс, ағым, бағыттармен таныстыру. 

  Пәннің мазмұны: әдебиет теориясы, әдебиет тарихы және әдебиет сыны; көркем 

әдебиеттің болмысы мен бітімі; әдеби шығарманың сыры мен сипаты; әдеби дамудың 

мағынасы мен мәні; текстология, историография және библиография.  

  Пән сөз өнерінің өзіндік сипатын, өзге өнер түрлерімен байланысын, өнер 

формасы ретіндегі даму заңдылықтарын және қоғамдық міндетін зерттейтін,  оны 

талдаудың әдіснамасы мен әдістемесін меңгеруге бағытталған. 

  Студент пәнді оқу нәтижесінде: 

1) пәннің теориялық негіздерін біледі.  

2) көркем туындылардың идеялық-эстетикалық деңгейін, жанрлық болмысын, 

стиль өзгешелігін танып, шығарманы тіл, мазмұн,  суреттеу тәсілдері, жалпы поэтикалық 

тұрғысынан талдайды. 
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3) зерттеу жұмысының икем-дағдыларын игереді.  

4) кәсіби қарым-қатынас жағдайларын меңгереді. 

5) білім алушылардың білім беру нәтижелерінің жетістіктерін бағалаудың және 

бекітудің әртүрлі стратегиясын қолдану 

 

   Цель курса - обучение теоретическим и практическим проблемам науки 

литературы и ее отрасли; народность литературы,  национальность присущая 

человечеству, вид,  тема и идея художественного произведения, сюжета композиции, 

художественный облик и путь образования, язык художественного произведения 

стихосложения, литературный процесс, род и вид литературы, художественный метод 

направления и течения. 

Содержание курса включает следующие разделы: теория литературы, история и 

критика литературы; суть художественной литературы; особенности литературного 

произведения; суть и значение литературного развития; текстология, историография и 

библиография.  

Предмет направлен на овладение методологией и методикой его анализа, 

изучающим самобытность искусства, связь с другими видами искусства, закономерности 

развития как формы искусства и общественных обязанностей. 

В результате изучения студент  должен: 

1) знать теоретические основы дисциплины; 

2) изучать идейно-эстетический уровень художественных произведений, 

жанровое бытие, специфику стиля, анализирует произведение с точки зрения языка, 

содержания, способов описания, обществоведческого характера.- иметь навыки 

проведения исследовательской работы по проблемным вопросам дисциплины. 

3) освоить умения и навыки исследовательской работы; 

4) владеет условиями профессионального общения. 

5) применять различные стратегии оценивания и фиксирования достижений 

образовательных результатов обучающихся 
 

The aim of the training course is theoretical and practical problems of science literature 

and its industry; folk literature, nationality is inherent to mankind, the view, the theme and idea 

artwork, story composition, artistic image and the way of education, the language of literary 

works of poetry, literature, gender and kind of literature, artistic technique and trends. 

The content of the course includes the following sections: theory of literature, history 

and criticism of literature; the essence of fiction; features of literary works; the essence and 

significance of literary development; textual, historiography and bibliography.  

The course is aimed at mastering the methodology and methodology of its analysis, 

studying the identity of art, the relationship with other forms of art, patterns of development as 

an art form and social responsibilities. 

As a result of the study the student must: 

1) know the theoretical foundations of the discipline; 

2) to study the ideological and aesthetic level of works of art, genre existence, the 

specifics of the style, analyzes the work in terms of language, content, methods of description, 

social character.- have the skills to conduct research on problematic issues of discipline. 

3) to master the skills of research work; 

4) knows the conditions of professional communication. 

5) apply different strategies for assessing and recording the achievements of educational 

results of students 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Мектеп курстары: қазақ әдебиеті, қазақ тілі 

Школьные курсы:казахскаялитература, казахский язык 

School courses:Kazakhstantractor, Kazakh language 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Әдебиет теориясы, Қазақ халық ауыз әдебиеті 

Теория литературы, Казахское устное народное творчество 

Literary theory, Kazakh oral folk art 
 

Сөз өнерінің негіздері 
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Основы словесного искусства 

Fundamentals into literature study  

Курстың мақсаты – сөз өнерінің теориялық және практикалық мәселелерімен 

таныстыру, студенттерге көркем сөз туындысын талдаудың әдістемесі мен әдіснамасын 

игерту.  

Пәннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: өнер; сөз өнерінің өзіндік табиғаты, 

басқа өнер түрлерімен сабақтастығы; суреткер болмысы, әдеби шығарманың сыры мен 

сипаты; әдеби дамудың мағынасы мен мәні; сөз өнерін зерттеудің әдіснамасы мен 

әдістемесі.  

Пән сөз өнерінің өзіндік сипатын, өзге өнер түрлерімен байланысын, өнер формасы 

ретіндегі даму заңдылықтарын және қоғамдық міндетін зерттейтін,  оны талдаудың 

әдіснамасы мен әдістемесін зерттеуге бағытталған.  

Студент пәнді оқу нәтижесінде: 

1) пәннің теориялық негіздерін біледі.  

2) көркем туындылардың идеялық-эстетикалық деңгейін, жанрлық болмысын, 

стиль өзгешелігін танып, шығарманы тіл, мазмұн,  суреттеу тәсілдері, жалпы поэтикалық 

тұрғысынан талдайды. 

3) зерттеу жұмысының икем-дағдыларын игереді.  

4) кәсіби қарым-қатынас жағдайларын меңгереді. 

5) білім алушылардың білім беру нәтижелерінің жетістіктерін бағалаудың және 

бекітудің әртүрлі стратегиясын қолдану 

 

Цель курса – разъяснение теоретических и практических проблем словесного 

искусства,изучение методик и методологии анализа художественного произведения. 

Содержание курса включает следующие разделы: искусство, специфика 

художественного слова, взаимосвязь с другими видами искусства, писатель и 

писательский труд, суть художественного произведения; литературный процесс, суть и 

значение литературного развития, методы и методология изучения словесного искусства 

и др. 

Дисциплина направлена на овладение методологией и методикой его анализа, 

изучающим самобытность искусства, связь с другими видами искусства, закономерности 

развития как формы искусства и общественных обязанностей. 

В результате изучения студент  должен: 

1) знать теоретические основы дисциплины; 

2) изучать идейно-эстетический уровень художественных произведений, 

жанровое бытие, специфику стиля, анализирует произведение с точки зрения языка, 

содержания, способов описания, обществоведческого характера.- иметь навыки 

проведения исследовательской работы по проблемным вопросам дисциплины. 

3) освоить умения и навыки исследовательской работы; 

4) владеет условиями профессионального общения. 

5) применять различные стратегии оценивания и фиксирования достижений 

образовательных результатов обучающихся 
 

The aim of the course is to explain the theoretical and practical problems of verbal art, the 

study of methods and methodology of the analysis of a work of art. 

The course content includes the following topics: the art, the specifics of artistic 

expression, relationship with other arts, writer and writing, the essence of the artwork; the 

literary process, the essence and value of literary development, methods and the methodology of 

the study of verbal art, etc. 

The discipline is aimed at mastering the methodology and methodology of its analysis, 

studying the identity of art, the relationship with other forms of art, the laws of development as 

an art form and social responsibilities. 

As a result of the study the student must: 

1) know the theoretical foundations of the discipline; 

2) to study the ideological and aesthetic level of works of art, genre existence, the 

specifics of the style, analyzes the work in terms of language, content, methods of description, 

social nature.- have the skills to conduct research on problematic issues of discipline. 

3) to master the skills of research work; 
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4) knows the conditions of professional communication. 

5) apply different strategies for assessing and recording the achievements of educational 

results of students 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Мектеп курстары: қазақ әдебиеті, қазақ тілі 

Школьные курсы:казахскаялитература, казахский язык 

School courses:Kazakhstantractor, Kazakh language 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Әдебиет теориясы, Қазақ халық ауыз әдебиеті 

Теория литературы, Казахское устное народное творчество 

Literary theory, Kazakh oral folk art 
 

Поэтика 

Поэтика 

Poetics 

Курстың мақсаты  – әдеби тектер мен жанрлардың, ағымдар мен бағыттардың, 

стильдер мен әдістердің көркемдік-эстетикалық және стилистикалық ерекшеліктерін, 

көркем туындыға тән бейнелеу құралдарының жүйесін зерттеу, көркем туындының 

эстетикалық әсерін қалыптастыратын элементтерді және ағымдар мен бағыттардың ішкі 

заңдылықтарын таныту.  

Пәннің мазмұны: поэтика ұғымы, жалпы поэтика, жеке поэтика, тарихи поэтика.  

Жанрлар теориясы. Көркем туындының образдық құрылымы. 

Пән   поэтика туралы ғылымның негізімен таныстыруға, көркем шығарма 

құндылығын бар болмысымен айқындауға, мәтіннің дыбыстық, сөздік, образдық 

құрылымын аша білуге бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1)  негізгі теориялық ұғымдарды меңгереді; 

2)  теориялық білімін практикада  қолданады; 

3)  көркем туындының идеялық – эстетикалық деңгейін, жанрлық болмысын, 

стиль өзгешелігін танып, шығарманы тіл, мазмұн, суреттеу тәсілдері, жалпы поэтикалық 

тұрғысынан талдайды; 

4)  зерттеу жұмысының икем-дағдыларына ие болады; 

5)  кәсіби қарым-қатынас жағдайларын қарастырады;  

6) білім алушылардың зерттеушілік құзіреттіліктерін қалыптастырады. 
 

Цель курса – изучение художественно-эстетических и стилистических 

особенностей литературных родов и жанров, течений и направлений, стилей и методов, 

системы изобразительных средств, характерных для художественного произведения, 

выявление элементов, формирующих эстетическое воздействие художественного 

произведения; 

Содержание дисциплины: поэтика, общая поэтика, частная поэтика, историческая 

поэтика. Теория жанров. Образная система художественного произведения и др. 

Предмет направлен на ознакомление с основами науки о поэтике, определение 

ценности художественных произведений с существующими, раскрытие звуковой, 

словарной, образной структуры текста. 

      В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) освоить основных теоретических понятий; 

2) применять теоретических знаний на практике; 

3) четко распознавать идейно – эстетический уровень художественного 

произведения, жанровую сущность, специфику стиля, язык, содержание, способы 

описания произведения, общий поэтический анализ произведения. 

4) приобрететь  навыков исследовательской работы; 

5) рассмотреть условий профессионального общения;  

6) формирование исследовательских компетенций обучающихся. 
 

The aim of the course --the study of aesthetic and stylistic features of literary genera, 

and genres, trends, styles and techniques, systems of graphic, characteristic of artistic works, 

identifying elements that form the aesthetic effect of the artwork; 
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Course contents: poetry, General poetry, private poetry, historical poetics. The theory of 

genres. The figurative system of a work of art, etc. 

  The course is aimed at familiarizing with the basics of the science of poetics, 

determining the value of works of art with existing ones, revealing the sound, dictionary, 

figurative structure of the text. 

As a result of studying the course the student will: 

1) master the basic theoretical concepts; 

2) apply theoretical knowledge in practice; 

3) clearly recognize the ideological and aesthetic level of a work of art, the genre 

essence, the specificity of style, language, content, ways of describing the work, the General 

poetic analysis of the work.; 

4) acquire research skills; 

5) consider the conditions of professional communication;  

6) formation of research competencies of students. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Мектеп курстары: қазақ әдебиеті, қазақ тілі 

Школьные курсы:казахскаялитература, казахский язык 

School courses:Kazakhstantractor, Kazakh language 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Әдебиет теориясы, Қазақ халық ауыз әдебиеті 

Теория литературы, Казахское устное народное творчество 

Literary theory, Kazakh oral folk art 

 

Тіл біліміне кіріспе 

          Введение в языкознание 

          Introduction in linguistics 

Курстың мақсаты – білім алушыларда тілдің мәні мен анықтамасы, өзіндік қызмет 

түрлері, тіл және ойлау, тіл және сөйлеу, тілдің таңбалық, құрылымдық қасиеттері, тілдің 

шығуы мен дамуы туралы теориялар мен болжамдар, адамзат баласының дыбыстық 

тілінің ерекшеліктері, олардың типологиялық, генологиялық және қызметтік типтері мен 

құрылысы туралы терең білімді қалыптастыру. Қазіргі заман лингвистикасының өзекті 

мәселелерімен, басты бағыттарымен, негізгі салаларымен таныстыру.  

Пәннің мазмұны: тіл білімі және оның зерттеу нысаны;  тілдердің шығуы мен 

дамуы және олардың өзара әсерлері; тілдің табиғаты мен қоғамдық қызметі, тіл мен 

ойлау; тілдің таңбалық, құрылымдық және жүйелілік сипаттары; дүние     жүзі   тілдері   

және олардың  топтастырылуы; тілдердің морфологиялық классификациясы; жазу  және  

оның  даму  кезеңдері;  тілдің дыбыстық жүйесі, тіл дыбыстарының акустикалық,  

артикуляциялық аспектісі;  тілдің лексика жүйесі мен құрамы, сөздік құрамның стильдік 

қабаттары;  грамматикалық тәсілдер мен формалар және олардың мағыналары; 

морфология, сөзжасам, сөз таптарының шығуы мен даму;  сөйлем мен сөз тіркесі.  

Пән тіл туралы ғылымның негізімен таныстыруға, тілдің ішкі құрылымы және 

оның ойлаумен, қоғаммен, қоғам дамуының тарихымен, тілдің функционалдық және 

құрылымдық баламаларымен байланысын меңгеруге бағытталған білімді қалыптастыруға 

және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) қазақ тілінің шығу, даму және қызмет етудің жалпы заңдылықтары туралы 

білу; тілді өз тарихы мен қазіргі жағдайы тұрғысынан талдай алу; қазақ тілінің өзге 

тілдермен туыстық және типологиялық арақатынасын білу; тілдік құбылыстар мен тіл 

дамуының үрдістерін аспектілік пен кешенді тұрғыдан қарастыру; 

2) қазіргі қазақ тілінің тіл деңгейлеріне қатысты теориясын, заңдылықтарын 

меңгеріп, оны іс жүзінде қолдана отырып, ғылыми талдау түрлерін үйрену;  

3) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіл біліміне кіріспе бойынша білім алушылардың 

зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

4) жалпы білім беретін мектепте қазақ тілінің салалары бойынша оқушылардың 

білімін формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған 

мазмұнының тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 
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5) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау; 

6) білім алушылардың академиялық адалдығын, парасаттылығын қалыптастыру. 
 

Цель курса - формирование у обучающихся глубоких знаний о сущности и 

определении языка, видах самостоятельной деятельности, языке и мышления, языке и 

речи, знаковых, структурных свойствах языка, теориях и прогнозах о происхождении и 

развитии языка, особенностях звукового языка человечества, их типологических, 

генологических и функциональных типах и строениях. Ознакомить с актуальными 

проблемами современной лингвистики, основными направлениями и областями. 

Содержание дисциплины: языкознание и объект его исследования; 

происхождение и развитие языков и их взаимодействие; природа и общественная 

деятельность языка, язык и мышление; знаковые, структурные и системные 

характеристики языка; языки мира и их классификация; морфологическая классификация 

языков; написание и этапы его развития; звуковая система языка, акустический, 

артикуляционный аспект языковых звуков; лексическая система и состав языка, 

стилистические слои словарного состава; грамматические приемы и формы и их 

значения; морфология, словообразование, происхождение и развитие словообразований; 

предложение и словосочетание. 

Дисциплина направлена на ознакомление с основами науки о языке, 

формирование и пропаганду знаний, направленных на формирование и развитие 

внутренней структуры языка и его связей с мыслью, обществом, историей развития 

общества, функциональными и структурными альтернативами языка. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) знать об общих закономерностях функционирования, развития и 

функционирования казахского языка; уметь анализировать язык с точки зрения своей 

истории и современного состояния; знать родственные и типологические соотношения 

казахского языка с другими языками; комплексный подход и аспект языковых явлений и 

тенденций развития языка; 

2) овладеть теорией, закономерностями современного казахского языка по 

отношению к языковым уровням и применять их на практике, изучение видов научного 

анализа;  

3) организация исследовательской деятельности обучающихся по вводу в 

языкознание с использованием современных информационно-коммуникационных и 

инновационных технологий; 

4) проведение формативной и итоговой оценки знаний учащихся по отраслям 

казахского языка в общеобразовательной школе; разработка заданий формативной 

оценки в соответствии с концепцией обновленного содержания образования; 

5) выбор методов, способов, средств обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; 

6) формирование академической честности, разумности обучающихся. 
 

The aim of the course - formation of students ' deep knowledge about the nature and 

definition of language, the types of independent activities, language and thinking, language and 

speech, sign, structural properties of language, theories and predictions about the origin and 

development of language, characteristics of the sound language of humanity, typological, and 

functional geologicheskih types and structures. To acquaint with actual problems of modern 

linguistics, the main directions and areas. 

Course contents: linguistics and the object of its study; the origin and development of 

languages and their interactions; the nature and social activity of language; language and 

thinking; symbolic, structural and systemic characteristics of language; world languages and 

their classification; morphological classification of languages; writing and the stages of its 

development; sound system of the language, acoustic, articulatory aspect of the sounds of 

language; the lexical system and the structure of the language, stylistic layers of the vocabulary; 

grammatical functions and forms and their values; morphology, word formation, origin and 

development of word formations; sentence and phrase. 

The discipline is aimed at familiarizing with the basics of the science of language, the 

formation and promotion of knowledge aimed at the formation and development of the internal 
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structure of the language and its links with thought, society, the history of society, functional 

and structural alternatives to language. 

As a result of studying the course the student will: 

1) to know about the General laws of functioning, development and functioning of the 

Kazakh language; to be able to analyze the language from the point of view of its history and 

current state; to know the kinship and typological relations of the Kazakh language with other 

languages; an integrated approach and aspect of linguistic phenomena and trends of language 

development; 

2) to master the theory, laws of the modern Kazakh language in relation to the language 

levels and apply them in practice, the study of types of scientific analysis;  

3) organization of research activities of students to enter into linguistics with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

4) carrying out formative and final assessment of knowledge of pupils on branches of 

the Kazakh language in secondary school; development of tasks of formative assessment 

according to the concept of the updated content of education; 

5) selection of methods, methods, means of training and education in accordance with 

the individual characteristics of students; 

6) formation of academic honesty, reasonableness of students. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Мектеп курстары: қазақ әдебиеті, қазақ тілі 

Школьные курсы:казахскаялитература, казахский язык 

School courses:Kazakhstantractor, Kazakh language 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Жалпы тіл білімі, Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

Общее языкознание, Методика преподавания казахского языка 

General linguistics, Methods of teaching the Kazakh language 
 

Лингвистика негіздері 

Основы лингвистики 

Linguistics Basics 

Курстың мақсаты – лингвистикалық теориялар мен концепциялар, тілдің шығуы 

мәселелері және оның ішкі құрылымы мәселелерімен таныстыру. 

Пәннің мазмұны: тілдің спецификасы, оның негізгі функциялары; тілдің көп 

деңгейлі құрылымы, фонетика және  фонология, лексика және фразеология, сөзжасам 

және  грамматика  (морфология және синтаксис). 

Пән тілдің құрылымы, заңдылықтары және қызмет етуі жайлы жалпы 

мәліметтерді, тілдік құбылыстардың мәні мен лингивистикалық терминдерді меңгеріп, 

білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) зерттеу нысанын және жалпы тіл білімінің негізгі мақсаттарын, тіл табиғатын, 

сөйлеу және ойлаумен  байланысын,  негізгі бағыттарын және тіл білімінің тарихындағы 

мектептерді білу; 

2) қазіргі қазақ тілінің тіл деңгейлеріне қатысты теориясын, заңдылықтарын 

меңгеріп, оны іс жүзінде қолдана отырып, ғылыми талдау түрлерін үйрену;  

3) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, лингвистика негіздері бойынша білім алушылардың 

зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

4) жалпы білім беретін мектепте қазақ тілінің салалары бойынша оқушылардың 

білімін формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған 

мазмұнының тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

5) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау; 

6) білім алушылардың академиялық адалдығын, парасаттылығын қалыптастыру. 
 

Цель курса -  ознакомление с существующими лингвистическими теориями и 

концепциями, проблемами происхождения языка и его внутренней структуры. 
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Содержание курса: специфика языка как общественного явления, его основные 

функций; многоуровневая структура языка: фонетика и фонология, лексика и 

фразеология, словообразование и грамматика (морфология и синтаксис).  

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду общих сведений о 

структуре, закономерностях и функционировании языка, сущности языковых явлений и 

знаний, направленных на освоение лингвистических терминов. 

В результате изучения курса обучающийся: 

1) знать объект исследования и основные цели общего языкознания, природу 

языка, основные направления общения с речь и мыслью, основные направления и школы 

в истории языкознания; 

2) овладеть теорией, закономерностями современного казахского языка по 

отношению к языковым уровням и применять их на практике, изучение видов научного 

анализа;  

3) организация исследовательской деятельности обучающихся по вводу в 

языкознание с использованием современных информационно-коммуникационных и 

инновационных технологий; 

4) проведение формативной и итоговой оценки знаний учащихся по отраслям 

казахского языка в общеобразовательной школе; разработка заданий формативной 

оценки в соответствии с концепцией обновленного содержания образования; 

5) выбор методов, способов, средств обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; 

6) формирование академической честности, разумности обучающихся. 
 

The aim of the course is to get acquainted with the existing linguistic theories and 

concepts, problems of language origin and its internal structure. 

Course content: specificity of language as a social phenomenon, its main functions; 

multilevel structure of language: phonetics and phonology, vocabulary and phraseology, word 

formation and grammar (morphology and syntax).  

The discipline is aimed at the formation and promotion of General information about 

the structure, laws and functioning of the language, the essence of linguistic phenomena and 

knowledge aimed at the development of linguistic terms. 

As a result of studying the course student: 

1) to know the object of research and the main objectives of General linguistics, the 

nature of language, the main directions of communication with speech and thought, the main 

directions and schools in the history of linguistics; 

2) to master the theory, laws of the modern Kazakh language in relation to the language 

levels and apply them in practice, the study of types of scientific analysis;  

3) organization of research activities of students to enter into linguistics with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

4) carrying out formative and final assessment of knowledge of pupils on branches of 

the Kazakh language in secondary school; development of tasks of formative assessment 

according to the concept of the updated content of education; 

5) selection of methods, methods, means of training and education in accordance with 

the individual characteristics of students; 

6) formation of academic honesty, reasonableness of students. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Мектеп курстары: қазақ әдебиеті, қазақ тілі 

Школьные курсы:казахскаялитература, казахский язык 

School courses:Kazakhstantractor, Kazakh language 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Жалпы тіл білімі, Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

Общее языкознание, Методика преподавания казахского языка 

General linguistics, Methods of teaching the Kazakh language 

 

Тіл білімінің негіздері 

Основы языкознания 

Fundamentals of linguistics 
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Курстың мақсаты – жеке лингвистикалық пәндерді оқуға қажетті ұғымдық-

терминологиялық базаны қалыптастыру, әдіснамалық лингвистикалық пәндердің ішіндегі 

студенттердің тілдік циклдегі пәндерді меңгерудің теориялық-әдіснамалық негізі 

қызметін түсіндіру. 

Пәннің мазмұны: әлем тілдерін жүйелеу ұстанымдары; тілдердің шығуы мен 

өзара әсері; символикалық тіл, құрылымдық және жүйелілік қасиеттері; жазу және оның 

даму кезеңдері; фонетика; лексика; фразеология; морфология; сөзжасам; синтаксис. 

Пән  тілдің құрылымы, заңдылықтары және қызмет етуі жайлы жалпы 

мәліметтерді, тілдік құбылыстардың мәні мен лингивистикалық терминдерді меңгеріп, 

білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тілді адам әрекетінің әртүрлі салаларында қолдана алу ерекшеліктерін  білу; 

лингвистикалық терминологияны қолдана алу; 

2) қазіргі қазақ тілінің тіл деңгейлеріне қатысты теориясын, заңдылықтарын 

меңгеріп, оны іс жүзінде қолдана отырып, тілдік талдау түрлерін үйрену;  

3) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіл біліміне кіріспе бойынша білім алушылардың 

зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

4) жалпы білім беретін мектепте қазақ тілінің салалары бойынша оқушылардың 

білімін формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған 

мазмұнының тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

5) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау; 

6) білім алушылардың академиялық адалдығын, парасаттылығын қалыптастыру. 
 

Цель курса - формирование понятийно-терминологической базы, необходимой 

для изучения отдельных лингвистических дисциплин, разъяснение функции теоретико-

методологической основы изучения дисциплин языкового цикла среди методологических 

лингвистических дисциплин. 

Содержание курса: принципы систематизации языков мира; происхождение и 

взаимодействие языков; символический язык, структурные и системные свойства; письмо 

и этапы ее развития; фонетика; лексика; фразеология; морфология; словообразование; 

синтаксис. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду общих сведений о 

структуре, закономерностях и функционировании языка, сущности языковых явлений и 

знаний, направленных на освоение лингвистических терминов. 

В результате изучения курса обучающийся: 

1) знать особенности применения языка в различных областях деятельности 

человека; уметь использовать лингвистическую терминологию; 

2) овладеть теорией, закономерностями современного казахского языка по 

отношению к языковым уровням и применять их на практике, изучение видов языкового 

анализа;  

3) организация исследовательской деятельности обучающихся по вводу в 

языкознание с использованием современных информационно-коммуникационных и 

инновационных технологий; 

4) проведение формативной и итоговой оценки знаний учащихся по отраслям 

казахского языка в общеобразовательной школе; разработка заданий формативной 

оценки в соответствии с концепцией обновленного содержания образования; 

5) выбор методов, способов, средств обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; 

6) формирование академической честности, разумности обучающихся. 
 

The aim of the course is the formation of a conceptual and terminological framework 

necessary to understand the individual linguistic disciplines, the explanation of the functions of 

theoretical-methodological bases of studying of disciplines of the linguistic cycle among 

methodological linguistic disciplines. 
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Course content: principles of systematization of world languages; origin and interaction 

of languages; symbolic language, structural and systemic properties; writing and stages of its 

development; phonetics; vocabulary; phraseology; morphology; word formation; syntax. 

As a result of studying the course student: 

1) know the features of the use of language in various fields of human activity; be able 

to use linguistic terminology; 

2) to master the theory, laws of the modern Kazakh language in relation to the language 

levels and apply them in practice, the study of types of language analysis;  

3) organization of research activities of students to enter into linguistics with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

4) carrying out formative and final assessment of knowledge of pupils on branches of 

the Kazakh language in secondary school; development of tasks of formative assessment 

according to the concept of the updated content of education; 

5) selection of methods, methods, means of training and education in accordance with 

the individual characteristics of students; 

6) formation of academic honesty, reasonableness of students. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Мектеп курстары: қазақ әдебиеті, қазақ тілі 

Школьные курсы:казахскаялитература, казахский язык 

School courses:Kazakhstantractor, Kazakh language 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Жалпы тіл білімі, Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

Общее языкознание, Методика преподавания казахского языка 

General linguistics, Methods of teaching the Kazakh language 
 

           Қазақ халық ауыз әдебиеті 

           Казахское устное народное творчество 

           Kazakh folklore 

Курстың мақсаты – қазақ халқының ауыз әдебиетін жеке пән ретінде оқыту 

арқылы халқымыздың сан ғасыр бойына жасаған рухани мәдениеті-фольклорлық 

мұраларды терең, жан-жақты таныстыру. Мазмұн-мәні терең, әрі көркем халық әдебиетін 

аса бағалы байлық ретінде оқыту және  оның  сыр-сипатын таныту, жастарға тағылым 

беру. 

Пәннің мазмұны: мәдени - фольклорлық мұралар, ауызша сөз өнері, халық 

поэзиясы ұғымдары, фольклор табиғаты, өмір сүру заңдылықтары,  мақал – мәтел, 

жұмбақтар, тұрмыс – салт жырлары. 

          Пән  қазақ фольклорының өзіндік ерекшеліктерін меңгеруге бағытталған. 

             Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Қазақ халық өлеңдерінің жиналуы мен зерттелу тарихын біледі; 

2) халықтың рухани мәдениеті - фольклорлық мұраларды   терең, жан-жақты 

зерттей алады; 

3) Фольклордың өзіндік табиғатын меңгереді; 

4) Қазақ фольклорының жекелеген нұсқаларын, олардың поэтикасын 

талдайды.  

5) Кәсіби қарым – қатынас жағдайларын меңгереді; 

6) Теориялық білімді практикада қолдана біледі. 
 

          Цель курса - изучение устной литературы казахского народа как отдельного 

предмета, углубление и всестороннее изучение фольклорного наследия-духовной 

культуры нашего народа на протяжении многих веков. Содержание-изучение и 

популяризация художественной народной литературы как ценного богатства, 

представление о ее характере, представление молодежи. 

           Содержание дисциплины: культурно - фольклорное наследие, искусство устной 

речи, понятия народной поэзии, природа фольклора, закономерности жизни, пословицы, 

поговорки, загадки, обычаи и традиции. 

           Предмет направлен на формирование профессиональных, мировоззренческих, 

исследовательских компетенций.   

        В результате изучения курса обучающийся: 
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1) знать историю возникновения и изучения казахских народных стихов; 

2) углубленное, всестороннее изучение фольклорного наследия - духовной культуры 

казахского народа 

3) изучать  специфические особенности фольклора; 

4) разностороннее знание об отдельных вариантах казахского фольклора, их поэтики. 

5) овладеть условиями профессионального общения; 

6) применять теоретические знания на практике. 
 

The purpose of the course -  the study of oral literature of the Kazakh people as a 

separate subject, deepening and comprehensive study of the folklore heritage-the spiritual 

culture of our people for many centuries. Content-the study and popularization of folk literature 

as a valuable wealth, the idea of its character, the idea of youth. 

       Content of discipline: cultural and folklore heritage, art of oral speech, the concept of folk 

poetry, the nature of folklore, laws of life, Proverbs, sayings, riddles, customs and traditions. 

           The course is aimed at the formation of professional, ideological, research competencies.   

        As a result of studying the course the student: 

1) to know the history of the origin and study of Kazakh folk poems; 

2) in-depth, comprehensive study of folklore heritage-spiritual culture, memorizing 

Proverbs and sayings, riddles; 

3) study the specific nature of folklore; 

4) comprehensive knowledge of the individual variants of the Kazakh folklore, their 

poetics. 

5) master the conditions of professional communication; 

6) apply theoretical knowledge in practice. 

  Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Әдебиеттануға кіріспе 

Введение в литературоведение 

Introduction into literature study 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Әдебиет теориясы, Қазіргі қазақ әдебиеті  

Теория литературы, Современная казахская литература  

Literature and literary theory, of modern Kazakh literature 
 

Фольклор теориясы 

Теория фольклора 

Theory of folklore 

Курстың мақсаты:  фольклортану ғылымының тарихы мен ұстанымдарын, 

жетістіктері мен өзекті мәселелерін қарастыру. Фольклордың өзіндік табиғаты,  

қалыптасу тарихы, жалпыадамзаттық, ұлттық, тарихилық, халықтық сипаттары, 

фольклорлық жанрлар теориясы  мен поэтикасы жайында мағлұмат беру.  

Пәннің  мазмұны:  Фольклор табиғаты мен мәні. Мәдениет және фольклор. Тарих 

және фольклор. Қазақ фольклорының қалыптасу кезеңдері. Фольклор поэтикасы. 

Фольклорлық жанрлар классификациясы мен тарихы. Әдебиет және фольклор. Отандық 

және әлемдік фольклортанудағы ғылыми бағыттар. Қазақ фольклорының зерттелу 

тарихы. 

  Пән фольклортану ғылымын меңгеруге бағытталған. 

             Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Фольклортанудың ғылыми терминдері мен категорияларын біледі. 

2) фольклор жанрларының анықтамалары мен сипаттамаларын, жіктелімін, 

типтік және құрылымдық элементтерін талдайды; 

3) фольклор поэтикасының заңдылықтарын игереді; 

4) терминдер мен категорияларды практикада қолдана біледі; 

5) фольклор  туындысының идеялық-эстетикалық деңгейін анықтай алады; 

6) фольклор туындысының жанрлық болмысын, стилдік өзгешелігін таниды. 
 

Цель курса: изучение истории, принципов, достижений и актуальных проблем 

фольклористской науки. Дать представление о своей природе, истории становления 
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фольклора, общечеловеческих, национальных, исторических, народных характеристиках, 

теории и поэтике фольклорных жанров.  

   Содержание дисциплины: природа и сущность фольклора. Культура и фольклор. 

История и фольклор. Этапы становления казахского фольклора. Поэтика фольклора. 

История и классификация фольклорных жанров. Литература и фольклор. Научные 

направления в отечественной и мировой фольклорологии. История изучения казахского 

фольклора. 

  Дисциплина направлена на освоение фольклористской науки. 

  В результате изучения курса обучающийся: 

1) знать научных терминов и категорий фольклороведения; 

2) анализ определений и характеристик, классификации, типовых и структурных 

элементов фольклора; 

3) освоение закономерностей поэтики фольклора; 

4) применять термины и категории на практике; 

5) определение идейно-эстетического уровня фольклора; 

6) познать  жанровой сущности, стилистической специфики фольклорного 

произведения. 
 

  The aim of the course: to study the history, principles, achievements and actual 

problems of folklore science. To give an idea of the nature, history of formation of folklore, 

universal, national, historical, national characteristics, the theory and poetics of folklore genres.  

   Content of discipline: nature and essence of folklore. Culture and folklore. History and 

folklore. Stages of formation of the Kazakh folklore. Poetics of folklore. History and 

classification of folklore genres. Literature and folklore. Scientific trends in domestic and world 

volcanologie. The history of the study of Kazakh folklore. 

   The discipline is aimed at the development of folklore science. 

  As a result of studying the course the student: 

1) to know the scientific terms and categories of Folklore; 

2) analysis of definitions and characteristics, classification, typical and structural 

elements of folklore; 

3) mastering the laws of folklore poetics; 

4) apply terms and categories in practice; 

5) determination of the ideological and aesthetic level of folklore; 

6) to know the essence of the genre, stylistic specifics of folklore 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Әдебиеттануға кіріспе 

Введение в литературоведение 

Introduction into literature study 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Әдебиет теориясы, Қазіргі қазақ әдебиеті  

Теория литературы, Современная казахская литература  

Literature and literary theory, of modern Kazakh literature 
 

Фольклортануға кіріспе  

Ведение в фольклористику 

Introduction folkloristiku  

Курстың мақсаты:  фольклортану ғылымының тарихы мен ұстанымдарын, 

жетістіктері мен өзекті мәселелерін қарастыру. Фольклордың өзіндік табиғаты,  

қалыптасу тарихы, жалпыадамзаттық, ұлттық, тарихилық, халықтық сипаттары, 

фольклорлық жанрлар теориясы  мен поэтикасы жайында мағлұмат беру.  

Пәннің  мазмұны:  Фольклор табиғаты мен мәні. Мәдениет және фольклор. Тарих 

және фольклор. Қазақ фольклорының қалыптасу кезеңдері. Фольклор поэтикасы. 

Фольклорлық жанрлар классификациясы мен тарихы. Әдебиет және фольклор. Отандық 

және әлемдік фольклортанудағы ғылыми бағыттар. Қазақ фольклорының зерттелу 

тарихы.  

Пән фольклортану ғылымын меңгеруге бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Фольклортанудың ғылыми терминдері мен категорияларын біледі; 
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2) фольклор жанрларының анықтамалары мен сипаттамаларын, жіктелімін, 

типтік және құрылымдық элементтерін талдайды; 

3) фольклор поэтикасының заңдылықтарын игереді; 

4) терминдер мен категорияларды практикада қолдана біледі; 

5) фольклор  туындысының идеялық-эстетикалық деңгейін анықтайды; 

6) фольклор туындысының жанрлық болмысын, стилдік өзгешелігін таниды. 
 

Цель курса: изучение истории, принципов, достижений и актуальных проблем 

фольклористской науки. Дать представление о своей природе, истории становления 

фольклора, общечеловеческих, национальных, исторических, народных характеристиках, 

теории и поэтике фольклорных жанров.  

  Содержание дисциплины: природа и сущность фольклора. Культура и фольклор. 

История и фольклор. Этапы становления казахского фольклора. Поэтика фольклора. 

История и классификация фольклорных жанров. Литература и фольклор. Научные 

направления в отечественной и мировой фольклорологии. История изучения казахского 

фольклора. 

Дисциплина направлена на освоение фольклористской науки. 

В результате изучения курса обучающийся: 

1) знать научных терминов и категорий Фольклороведения; 

2) анализ определений и характеристик, классификации, типовых и структурных 

элементов фольклора; 

3) освоение закономерностей поэтики фольклора; 

4) применять термины и категории на практике; 

5) определение идейно-эстетического уровня фольклора; 

6) познать  жанровой сущности, стилистической специфики фольклорного 

произведения. 

 

  The aim of the course: to study the history, principles, achievements and actual 

problems of folklore science. To give an idea of the nature, history of formation of folklore, 

universal, national, historical, national characteristics, the theory and poetics of folklore genres.  

Content of discipline: nature and essence of folklore. Culture and folklore. History and folklore. 

Stages of formation of the Kazakh folklore. Poetics of folklore. History and classification of 

folklore genres. Literature and folklore. Scientific trends in domestic and world volcanologie. 

The history of the study of Kazakh folklore. 

The discipline is aimed at the development of folklore science. 

As a result of studying the course the student: 

1) to know the scientific terms and categories of Folklore; 

2) analysis of definitions and characteristics, classification, typical and structural 

elements of folklore; 

3) mastering the laws of folklore poetics; 

4) apply terms and categories in practice; 

5) determination of the ideological and aesthetic level of folklore; 

6) to know the essence of the genre, stylistic specifics of folklore 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Әдебиеттануға кіріспе 

Введение в литературоведение 

Introduction into literature study 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Әдебиет теориясы, Қазіргі қазақ әдебиеті  

Теория литературы, Современная казахская литература  

Literature and literary theory, of modern Kazakh literature 
 

Қазіргі қазақ тілі фонетикасы 

Фонетика современного казахского языка 

Phonetics of  modern Kazakh language 

Курстың мақсаты: пән тілдің дыбыстық жүйесін зерттейтін тіл білімінің бір саласы 

болғандықтан,  қазақ тілінің дыбыс жүйесінен берілген теориялық ұғымдар мен 

практикалық дағдыларды меңгерту. 
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Пәннің мазмұны дыбыс, әріп және фонема; сөйлеу мүшелері. Транскрипция, 

дыбыстың үш аспектісі; тіл дыбыстарының жіктелуі, дауысты дыбыстар, дауыссыз 

дыбыстар, олардың жіктелуін оқытуға бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1)  қазақ тілінің фонетикасы саласының өзекті мәселелерін біледі; 

2)  қазақ тілінің фонетикалық жүйесін теориялық тұрғыдан меңгереді; 

3) белгілі тіл дыбыстарын дұрыс қолдануға дағдыланады; 

4)  Тілді жасалымдық, айтылымдық, естілімдік жағынан қарастырады; 

5) Тілдің дыбыстық қызметі мен даму заңдылықтарын анықтайды; 

6) күнделікті сөйлеу процесінде болып тұратын құбылыстарды зерттейді. 
 

Цель курса - изучение звуковой системы языка.  Теоретические понятия и 

практические навыки, изложенные в программе звуковой системы казахского языка, 

разрабатываются в соответствии с требованиями обучения в вузе. 

Содержание дисциплины: звук, буква и фонема; члены речи. Транскрипция, три 

аспекта звука; классификация звуков языка, гласные звуки, согласные звуки, их 

классификация. 

В результате изучения курса обучающийся: 

1) знать актуальных проблем фонетики казахского языка; 

2) теоретическое освоение фонетической системы казахского языка; 

3) уметь  правильно использовать звуки определенного языка; 

4) изучать  языка со стороны произношения, произношения, слышимости; 

5) определение закономерностей развития и звуковой функции языка; 

6) изучение явлений, происходящих в процессе повседневной речи.  

 

The aim of the course is to study the sound system of the language.  Theoretical concepts 

and practical skills set out in the program of the sound system of the Kazakh language are 

developed in accordance with the requirements of training at the University. 

Content of discipline: sound, letter and phoneme; members of speech. Transcription, 

three aspects of sounds; classification of language sounds, vowel sounds, consonant sounds, 

their classification. 

As a result of studying the course the student: 

1) to know the actual problems of phonetics of the Kazakh language; 

2) theoretical development of the phonetic system of the Kazakh language; 

3) be able to use the sounds of a particular language correctly; 

4) learn the language by pronunciation, pronunciation, audibility; 

5) definition of laws of development and sound function of language; 

6) the study of phenomena occurring in the process of everyday speech.       

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе 

Введение в языкознание 

Introduction in linguistics 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

Словообразование и морфология казхского языка, Методика преподавания казахского 

языка 

Word formation and morphology of the Kazakh language, Methods of teaching the Kazakh 

language 
 

Қазақ тілінің дыбыстық  жүйесі 

Звуковая  система казахского языка 

The sound system of the Kazakh language 

Курстың мақсаты –қазақ тілінің дыбыс жүйесінен берілген теориялық ұғымдар 

мен практикалық дағдыларды жоғарғы оқу орнындағы оқытудың талаптарына сай оқыту. 

Пәннің мазмұны: дыбыс, әріп, фонема; дыбыстау мүшелері. Транскрипция, 

дыбыстың үш аспектісі; тіл дыбыстарының жіктелуі, дауысты дыбыстар, дауыссыз 

дыбыстар, олардың жіктелуін меңгертуге бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 
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       1)  қазақ тілінің фонетикасы саласының өзекті мәселелерін біледі; 

       2)  қазақ тілінің фонетикалық жүйесін теориялық тұрғыдан меңгереді; 

       3)  белгілі тіл дыбыстарын дұрыс қолдануға дағдыланады; 

       4)  Тілді жасалымдық, айтылымдық, естілімдік, жағынан қарастырады; 

       5) Тілдің дыбыстық қызметі мен даму заңдылықтарын анықтайды; 

       6) күнделікті сөйлеу процесінде болып тұратын құбылыстарды зерттейді. 
 

       Цель курса - создание в программе теоретических понятий и практических навыков, 

изложенных в звуковой системе казахского языка в соответствии с требованиями 

обучения в вузе. 

       Содержание дисциплины: звук, буква, фонема; органы звука. Транскрипция, три 

аспекта звука; классификация звуков языка, гласные звуки, согласные звуки, их 

классификация. 

          В  результате изучения курса обучающийся: 

          1) изучать        актуальные проблемы фонетики казахского языка;  

2) демонстрировать теоретические знания фонетической системы казахского 

языка;  

3) правильно использовать звуки определенного языка;  

4) рассматривать язык как строящийся, произносимый, слышимый; 

 5) определять закономерности развития и звуковой функции языка;  

6) изучать явления, происходящие в процессе повседневной речи. 
 

The purpose of the course-the creation of the program of theoretical concepts and 

practical skills set out in the sound system of the Kazakh language in accordance with the 

requirements of training at the University. 

  Course content: sound, letter, phoneme; the organs of sound. Transcription, three 

aspects of sounds; classification of language sounds, vowel sounds, consonant sounds, their 

classification. 

  As a result of studying the course the student: 

1) know the basic concepts of sounds, syllables, phonetic system; 

2) be able to do phonetic analysis; 

3) have the skills to get acquainted with the works and learn other branches of 

linguistics. 

4) the study of language from pronunciation, pronunciation, audibility; 

5) definition of laws of development and sound function of language; 

6) to study the phenomena occurring in the process of everyday speech 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе 

Введение в языкознание 

Introduction in linguistics 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

Словообразование и морфология казхского языка, Методика преподавания казахского 

языка 

Word formation and morphology of the Kazakh language, Methods of teaching the Kazakh 

language 
 

Қазіргі қазақ тілінің фонологиясы 

Фонология современного казахского языка 

Phonology of kazakh language 

Курстың мақсаты - мамандарды даярлаудың талаптарына сәйкес, қазіргі қазақ тілі 

фонологиясының, яғни фонетиканың қоғамдық, әлеуметтік аспектісінің, теориясын 

меңгерту; тіл білімінің алғашқы саласы  болып келетін қазақ тілінің дыбыстық жүйесін 

адамзатқа қызмет ету тұрғысынан таныту. 

Пәннің мазмұны: фонология тілдің дыбыстық жүйесін қоғамдық қызметі жағынан 

зерттейтін тіл білімі. Фонетиканың қарастыратын негізгі нысанасы - дыбыс, әріп, фонема, 

тіл дыбыстарының пайда болуы, іштей жіктелуі, бір-біріне әсері, ықпалы, буын құрамы, 

тілдің айтылу және жазылу нормалары. 
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  Пән фонология ғылымының негіздерін оқытуға бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

 1) Қазақ тіл білімі салаларының даму үдерісінде алғашқы саты болып тұратын 

қазіргі қазақ тілі фонологиясының алатын өзіндік орнын біледі; 

 2) Фонология теориясына қатысты  ғылымдағы бүгінгі тенденциялар мен 

көзқарастармен, ой-пікірлермен танысады; жазбаша және ауызша түрде сауатты,  әрі 

дұрыс мағынада  жеткізуі, жаңа әдіс-тәсілдер мен техникалық жетістіктерін іс жүзінде 

пайдалана біледі. 

3) Алынған ақпараттарды шеберлікпен өңдеп, өз білімін тереңдету мақсатында 

қолданады. 

4)  Тілді жасалымдық, айтылымдық, естілімдік, жағынан қарастырады; 

5) Тілдің дыбыстық қызметі мен даму заңдылықтарын анықтайды; 

6) күнделікті сөйлеу процесінде болып тұратын құбылыстарды зерттейді. 
 

  Цель курса - изучение теории, общественного, социального аспекта фонетики 

современного казахского языка, в соответствии с требованиями подготовки 

специалистов; знание терминов, относящихся к фонетике; представление звуковой 

системы казахского языка, являющейся первой отраслью языкознания, с точки зрения 

служения человечеству. 

Содержание дисциплины: языкознание, изучающее звуковую систему языка с 

точки зрения общественной деятельности. Основной предмет фонетики - образование 

звуков, букв, фонем, речи, внутренняя классификация, влияние на друг друга, влияние, 

состав слогов, нормы произношения и написания языка. 

Предмет направлен на изучение основ фонологии. 

  В результате изучения курса обучающийся: 

  1) рассмотреть роль современной фонологии казахского языка, которая является 

первой ступенью в процессе развития отраслей казахского языкознания;; 

  2) ознакомление с современными тенденциями и взглядами, мыслями в науке, 

относящимися к теории филологии; грамотность в письменной и устной форме и в 

правильном смысле, умение применять на практике новые методы и приемы и 

технические достижения. 

3) использовать полученную информацию для умственной обработки и 

углубления своих знаний. 

4) изучение языка со стороны произношения, произношения, слышимости; 

5) определение закономерностей развития и звуковой функции языка; 

6) изучение явлений, происходящих в процессе повседневной речи. 
 

The purpose of the course-the study of the theory, social, social aspects of the phonetics 

of the modern Kazakh language, in accordance with the requirements of training; knowledge of 

terms related to phonetics; presentation of the sound system of the Kazakh language, which is 

the first branch of linguistics, in terms of service to humanity. 

Content of discipline: linguistics, studying the sound system of language from the point 

of view of social activity. The main subject of phonetics is the formation of sounds, letters, 

phonemes, speech, internal classification, influence on each other, influence, syllable 

composition, norms of pronunciation and writing of the language. 

The course aims to learn the basics of phonology. 

As a result of studying the course the student: 

1) consider the role of modern phonology of the Kazakh language, which is the first step 

in the development of branches of Kazakh linguistics;; 

2) familiarization with modern trends and views, thoughts in science related to the 

theory of Philology; literacy in written and oral form and in the right sense, the ability to apply 

in practice new methods and techniques and technical achievements. 

3) use the information for mental processing and deepening of their knowledge. 

4) the study of language from pronunciation, pronunciation, audibility; 

5) definition of laws of development and sound function of language; 

6) the study of phenomena occurring in the process of everyday speech 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе 
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Введение в языкознание 

Introduction in linguistics 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

Словообразование и морфология казхского языка, Методика преподавания казахского 

языка 

Word formation and morphology of the Kazakh language, Methods of teaching the Kazakh 

language 
 

Ежелгі дәуір әдебиеті 

Литература древнего века 

Ancient Literature 

Курстың мақсаты: қазақ елінің тарихы – қазіргі түркі тілдес халықтардың 

қоғамдық, әлеуметтік, рухани өмірімен, тұрмыс-тіршілігімен қадым замандардан бері 

өзара тығыз байланыста екенін игерту  

Пәннің мазмұны: қазақ әдебиеті тарихының кезеңдері, Орхон – Енисей 

ескерткіштері, Қорқыт ата кітабы, «Оғыз – наме» дастаны, Әбу – Насыр әл Фарабидің 

әдебиет саласындағы еңбектері, Махмұт Қашқари, Жүсіп Баласағұн, Ахмед Иүгінеки, 

Қожа Ахмет Яссауи, Сүлеймен Бақырғани, Насыреддин Рабғузи, Хорезми сынды сөз 

зергерлерінің әдеби мұрасы, Құтб, Саиф Сараи, Дүрбектің аудармалары.  

Пән ежелгі дәуір әдебиетінің көркемдік-идеялық ерекшеліктерін саралауға 

бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) ежелгі дәуірдегі әдеби шығармалардың зерттелуін, идеялық мазмұнын біледі; 

2) тарихи тақырыптарға жазылған көркем шежірелердің әдебиет тарихындағы 

рөлін меңгереді;  

3) мектепте қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың отандық практикасына 

әдебиеттанудың теориялық негіздерін табысты бейімдеу дағдыларына ие болады. 

 4) «Ежелгі дәуір әдебиеті» пәні бойынша білім берудің әртүрлі деңгейлерінде 

педагогикалық қызметті жүзеге асырады.  

 5) Берілген сабақ мақсаттарына, жас ерекшеліктеріне, оқушылардың 

қажеттіліктеріне сәйкес қазақ әдебиеті бойынша оқу материалдарын өз бетінше әзірлейді; 

 6) Теориялық білімнің нақты саласында қолданылатын әдістемелер негізінде 

дәлелді пікірлерді және қорытындыларды тұжырымдай отырып және эксперименталды 

қызметтің нәтижелерін түсіндіре отырып зерттеу қызметін ұйымдастырады. 
 

  Цель курса: изучение истории казахского народа, его взаимосвязи с 

общественной, социальной, духовной жизнью и бытом современных тюркских народов.  

содержание дисциплины: этапы истории казахской литературы, памятники Орхон – 

Енисея, книга Коркыт ата, Дастан «Огуз – наме», труды Абу – Насыр аль Фараби в 

области литературы, переводы Махмута Кашкари, Жусуп Баласагуна, Ахмеда Иугинеки, 

Кожа Ахмета Яссауи, Сулеймана Бакыргани, Насыреддина Рабгузи, Хорезми, Құтб, Саиф 

Сараи, Дурбека.  

  Предмет направлен на анализ художественно-идейных особенностей древней 

литературы.  

  В результате изучения дисциплины обучающийся: 

  1) знает идейное содержание, изучение литературных произведений в древности; 

  2) изучает роль художественных летописей, написанных на исторические темы в 

истории литературы;;  

  3) приобретает навыки успешной адаптации теоретических основ 

литературоведения к отечественной практике обучения казахскому языку и литературе в 

школе. 

  4) осуществляет педагогическую деятельность на различных уровнях образования 

по предмету "Литература древнего времени".  

  5) самостоятельно разрабатывает учебные материалы по казахской литературе в 

соответствии с целями данного урока, возрастными особенностями, потребностями 

учащихся;; 
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  6) организует исследовательскую деятельность на основе методик, применяемых 

в конкретной области теоретических знаний, с формулировкой мотивированных отзывов 

и выводов и интерпретацией результатов экспериментальной деятельности 
 

  The purpose of the course: the study of the history of the Kazakh people, its relationship 

with the social, social, spiritual life of modern Turkic peoples. course contents: stages of history 

of Kazakh literature, the monuments of Orkhon – the Yenisei, the book Korkyt ATA, Dastan, 

"Oguz – nameh", the works of Abu Nasr al Farabi in the field of literature, translations Mahmut 

Kashkari, Zhusup Balasagun, Ahmed Ipince, Kozha Ahmet Yassaui, Suleiman Bakyrgani, 

Nasireddin Ragusa, Khwarizmi, TB, Saif Sarai, Durbaca.  

  The subject is aimed at the analysis of artistic and ideological features of ancient 

literature.  

  As a result of studying the discipline student: 

  1) knows the ideological content, the study of literary works in ancient times; 

  2) studies the role of literary Chronicles written on historical themes in the history of 

literature;;  

  3) acquires the skills of successful adaptation of the theoretical foundations of literary 

studies to the domestic practice of teaching the Kazakh language and literature at school. 

  4) carries out pedagogical activities at various levels of education on the subject " 

Literature of ancient times."  

  5) independently develops educational materials on the Kazakh literature according to 

the purposes of this lesson, age features, needs of pupils;; 

  6) organizes research activities on the basis of methods used in a particular field of 

theoretical knowledge, with the formulation of motivated feedback and conclusions and 

interpretation of the results of experimental activities 

  Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Қазақ халық ауыз әдебиеті, әдебиеттануға кіріспе  

Казахская устная народная литература, введение в литературоведение. 

Kazakh oral folk literature, literary preface 

  Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет, Әдебиет теориясы, қазақ әдеби сынының тарихы   

Литература периода казахского ханства, Теория литературы, история казахской 

литературной критики 

Literature Kazakh khanate period, Literary theory, history of Kazakh literary criticism 
 

  Көне түркі әдебиеті 

  Древнетюркская литература  

  Ancient literature 

  Курстың мақсаты: көне түркілік дәуірдегі әдебиеттің көркемдік – идеялық  

ерекшеліктерін, ежелгі дәуірдегі әдеби шығармалардың зерттелуін меңгерту. 

  Курс мазмұны: қазақ әдебиеті тарихының кезеңдері, Ү-ІХ ғасырлардағы көне 

әдеби ескерткіштер, Х-ХІІ ғасырдағы Караханид түріктерінің тілінде жазылған, ХІІІ-ХІҮ 

ғасырлардағы Алтын Орда – Хорезм дәуірінің әдеби мұрасы.  

  Пән ежелгі дәуір әдебиетінің көркемдік-идеялық  ерекшеліктерін саралауға 

бағытталған.  

  Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) ежелгі дәуірдегі әдеби шығармалардың зерттелуін, идеялық мазмұнын біледі; 

2) тарихи тақырыптарға жазылған көркем шежірелердің әдебиет тарихындағы 

рөлін меңгереді;  

3) мектепте қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың отандық практикасына 

әдебиеттанудың теориялық негіздерін табысты бейімдеу дағдыларына ие болады. 

4) «Ежелгі дәуір әдебиеті» пәні бойынша білім берудің әртүрлі деңгейлерінде 

педагогикалық қызметті жүзеге асырады.  

5) Берілген сабақ мақсаттарына, жас ерекшеліктеріне, оқушылардың 

қажеттіліктеріне сәйкес қазақ әдебиеті бойынша оқу материалдарын өз бетінше әзірлейді; 

6) Теориялық білімнің нақты саласында қолданылатын әдістемелер негізінде 

дәлелді пікірлерді және қорытындыларды тұжырымдай отырып және эксперименталды 

қызметтің нәтижелерін түсіндіре отырып зерттеу қызметін ұйымдастырады. 
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  Цель курса: изучение истории казахского народа, его взаимосвязи с 

общественной, социальной, духовной жизнью и бытом современных тюркских народов.  

содержание дисциплины: этапы истории казахской литературы, памятники Орхон – 

Енисея, книга Коркыт ата, Дастан «Огуз – наме», труды Абу – Насыр аль Фараби в 

области литературы, переводы Махмута Кашкари, Жусуп Баласагуна, Ахмеда Иугинеки, 

Кожа Ахмета Яссауи, Сулеймана Бакыргани, Насыреддина Рабгузи, Хорезми, Құтб, Саиф 

Сараи, Дурбека.  

  Предмет направлен на анализ художественно-идейных особенностей древней 

литературы.  

  В результате изучения дисциплины обучающийся: 

  1) знает идейное содержание, изучение литературных произведений в древности; 

  2) изучает роль художественных летописей, написанных на исторические темы в 

истории литературы;;  

  3) приобретает навыки успешной адаптации теоретических основ 

литературоведения к отечественной практике обучения казахскому языку и литературе в 

школе. 

  4) осуществляет педагогическую деятельность на различных уровнях образования 

по предмету "Литература древнего времени".  

  5) самостоятельно разрабатывает учебные материалы по казахской литературе в 

соответствии с целями данного урока, возрастными особенностями, потребностями 

учащихся;; 

  6) организует исследовательскую деятельность на основе методик, применяемых 

в конкретной области теоретических знаний, с формулировкой мотивированных отзывов 

и выводов и интерпретацией результатов экспериментальной деятельности 
 

  The purpose of the course: the study of the history of the Kazakh people, its relationship 

with the social, social, spiritual life of modern Turkic peoples. course contents: stages of history 

of Kazakh literature, the monuments of Orkhon – the Yenisei, the book Korkyt ATA, Dastan, 

"Oguz – nameh", the works of Abu Nasr al Farabi in the field of literature, translations Mahmut 

Kashkari, Zhusup Balasagun, Ahmed Ipince, Kozha Ahmet Yassaui, Suleiman Bakyrgani, 

Nasireddin Ragusa, Khwarizmi, TB, Saif Sarai, Durbaca.  

  The subject is aimed at the analysis of artistic and ideological features of ancient 

literature.  

  As a result of studying the discipline student: 

  1) knows the ideological content, the study of literary works in ancient times; 

  2) studies the role of literary Chronicles written on historical themes in the history of 

literature;;  

  3) acquires the skills of successful adaptation of the theoretical foundations of literary 

studies to the domestic practice of teaching the Kazakh language and literature at school. 

  4) carries out pedagogical activities at various levels of education on the subject " 

Literature of ancient times."  

  5) independently develops educational materials on the Kazakh literature according to 

the purposes of this lesson, age features, needs of pupils;; 

  6) organizes research activities on the basis of methods used in a particular field of 

theoretical knowledge, with the formulation of motivated feedback and conclusions and 

interpretation of the results of experimental activities 

  Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Қазақ халық ауыз әдебиеті, әдебиеттануға кіріспе  

Казахская устная народная литература, введение в литературоведение. 

Kazakh oral folk literature, literary preface 

  Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Literature zhurauov, Literature of Turkic peoples, Literary theory and aesthetics 
 

  VІ-ХІV ғасырлардағы әдебиет 

  Литература VІ-ХІV веков 

Жыраулар әдебиеті, Түркі халықтарының әдебиеті,Әдебиет теориясы және эстетика 

Литература жырауов, Литература тюркских народов,Теория литературы и эстетика 
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  Literature VІ-ХІV centuries 

  Курстың мақсаты:  VІ-ХІV ғасырлардағы әдебиеттің қазақ халқының этникалық 

құрамына енген тайпалардың көне дәуірдегі әдебиеті, олардың ежелгі түркі ру-ұлыстарымен 

бірге жасаған көркем сөз өнері екенін, қазіргі түркі тілдес халықтардың қоғамдық, 

әлеуметтік, рухани өмірімен, тұрмыс-тіршілігімен қадым замандардан бері өзара тығыз 

байланыста екенін игерту.  

  Пәннің мазмұны: ҮІ-ІХ ғасырлардағы көне түркі әдебиетінің ескерткіштері 

(«Күлтегін”, “Білге қаған”, “Тоныкөк” жырлары, “Қорқыт ата кітабы”, “Оғыз- наме”, Әбу 

Насыр әл-Фарабидың әдеби мұралары). Х-ХІІ ғасырлардағы әдебиет (Махмұд Қашғари. 

“Диуани лұғат ат-түрік”; Жүсіп Баласағұн. “Құтадғу біліг”; Ахмед Иүгінеки. “Хибатул-

хақайық”;  Ахмет Яссауи. “Диуани хикмат”;  Сүлеймен Бақырғани. “Бақырғани кітабы”). 

ХІІІ-ХҮ ғғ, яғни Алтын Орда дәуіріндегі әдебиет (Рабғузи. “Рабғузи қиссалары”; “Кодекс 

Куманикус”; Хорезми. “Мухаббат-наме”; Құтб. “Хұсрау- Шырын”; Сайф Сарай. “Гулистан 

бит-турки”; Дүрбек. “Жүсіп-Зылиха”; Әбілғазы. “Шежіре-и түрік”; Кадырғали Жалайыри. 

“Жамиғ-ат тауарих”; Хайдар Дулати “Тарих-и-Рашиди”; Бабыр “ Бабыр-наме”). 

  Пән түркі тілдес, түркі тектес халықтарға ортақ әдебиеттің идеялық мазмұнын 

меңгеруге бағытталған.  

  Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

  1) ежелгі дәуірдегі әдеби шығармалардың зерттелуін, идеялық мазмұнын білу; 

  2) тарихи тақырыптарға жазылған көркем шежірелердің әдебиет тарихындағы 

рөлін  меңгеру;  

  3) мектепте қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың отандық практикасына 

әдебиеттанудың теориялық негіздерін табысты бейімдеу дағдылану. 

  4) «Ежелгі дәуір әдебиеті» пәні бойынша білім берудің әртүрлі деңгейлерінде 

педагогикалық қызметті жүзеге асыру.  

  5) Берілген сабақ мақсаттарына, жас ерекшеліктеріне, оқушылардың 

қажеттіліктеріне сәйкес қазақ әдебиеті бойынша оқу материалдарын өз бетінше әзірлеу; 

  6) Теориялық білімнің нақты саласында қолданылатын әдістемелер негізінде 

дәлелді пікірлерді және қорытындыларды тұжырымдай отырып және эксперименталды 

қызметтің нәтижелерін түсіндіре отырып зерттеу қызметін ұйымдастыру. 

 

  Цель курса: изучение литературы VI-ХІV веков в древней литературе племен, 

вошедших в этнический состав казахского народа, их художественное слово, созданное 

вместе с древнетюркскими родами, взаимосвязано с общественной, социальной, 

духовной жизнью и бытом современных тюркских народов.  

  Содержание дисциплины: памятники древнетюркской литературы VI-ІХ веков 

(стихи” Күлтегін“,” Білге Каган“,” Тоныкөк“,” книга Коркыт ата“,” Огуз - наме", 

литературное наследие Абу Насыр аль-Фараби). Литература Х-ХІІ веков (Махмуд 

Кашгари. “Диуани лугат ат-Турк"; Жусип Баласагун. Quot; умейте кутадгуquot; Ахмед 

Иугнеки. Quot; Хибатул-халайяquot; Ахмет Яссауи. “Диуани хикмат”; Сулеймен 

Бакыргани. "Книга Бакыргани"). Литература ХІІІ-ХҮ вв., т. е. эпохи Золотой Орды 

(Рабгузи. Quot; киссары рабгузиquot; quot; Кодекс Куманикусquot; Хорезми. Quot; 

Мухаббат-намеquot; Кутб. Quot; Кусок - Сокquot; Сайф Сарай. Quot; Гулистан бит-

туркиquot; Дурбек. Quot; Жусип-Зылихаquot; Абельгази. Quot; Шежіре-и туркquot; 

Кадыргали Жалайыри. ” Жамиг-ат тауарих"; Хайдар Дулати "Тарих-и-Рашиди"; Бабыр 

"Бабыр-наме"). 

  Предмет направлен на изучение идейного содержания общей литературы для 

тюркских народов. 

В результате изучения курса обучающийся: 

  1) знание изучения, идейного содержания литературных произведений в 

древности; 

  2) освоение роли художественных летописей в истории литературы на 

исторические темы.;  

  3) приобретение навыков успешной адаптации теоретических основ 

литературоведения к отечественной практике обучения казахскому языку и литературе в 

школе. 

  4) осуществление педагогической деятельности на различных уровнях 

образования по предмету "Литература древнего времени".  
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  5) самостоятельная разработка учебных материалов по казахской литературе в 

соответствии с целями данного урока, возрастными особенностями, потребностями 

учащихся; 

  6) организация исследовательской деятельности с формулировкой обоснованных 

отзывов и выводов на основе методик, применяемых в конкретной области теоретических 

знаний, и интерпретацией результатов экспериментальной деятельности. 
 

  The purpose of the course: the study of the literature of VI-XIV centuries in the ancient 

literature of the tribes included in the ethnic composition of the Kazakh people, their artistic 

word, created together with the ancient Turkic clans, is interconnected with the social, social, 

spiritual life of modern Turkic peoples.  

  Content of discipline: monuments of ancient Turkic literature VI-IX centuries (poems 

"Kultegin", "Bilge Kagan", "Tonykok", "book Korkyt ATA", "Oguz-name", literary heritage of 

Abu Nasir al-Farabi). Literature of X-XII centuries (Mahmud Kashgari. “Diwani lûgat al-Turk"; 

Zhusip Balasagun. Quot; learn кутадгуquot; Ahmed Ignace. Quot; Hematol-халайяquot; Ahmet 

Yassaui. “Diwani Hikmat”; Suleiman Bakyrgani. "Bakyrgani's Book"). Literature XIII-X 

centuries, i.e. the epoch of the Golden Horde (Raguse. Quot; cessary рабгузиquot; quot; Code 

Куманикусquot; Khwarizmi. Quot; Muhabbat-намеquot; Qutb. Quot; Piece - Сокquot; Sayf 

Barn. Quot; Gulistan bit-туркиquot; durbec. Quot; Zhusip-Зылихаquot; Abelgazi. Quot; Sire 

and туркquot; Kadyrgali Zhalairi. ” Ramig-at tawarikh"; Khaidar Dulati "Tarikh-I-Rashidi", 

Babyr "Babur-name"). 

  As a result of studying the course the student: 

  1) knowledge of the study, the ideological content of literary works in ancient times; 

  2) mastering the role of literary Chronicles in the history of literature on historical 

themes.;  

  3) acquisition of skills of successful adaptation of theoretical bases of literary criticism 

to domestic practice of training in the Kazakh language and literature at school. 

  4) implementation of pedagogical activities at various levels of education on the subject 

" Literature of ancient times."  

  5) self-development of educational materials on the Kazakh literature in accordance 

with the objectives of this lesson, age characteristics, needs of students; 

  6) organization of research activities with the formulation of informed feedback and 

conclusions based on the techniques used in a particular field of theoretical knowledge, and the 

interpretation of the results of experimental activities 

  Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Қазақ халық ауыз әдебиеті, әдебиеттануға кіріспе  

Казахская устная народная литература, введение в литературоведение. 

Kazakh oral folk literature, literary preface 

  Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Kazakh literature of the ХV-ХVІІІ centuries 
 

Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет 

  Литература периода казахского ханства  

  Literature Kazakh khanate period 

  Курстың мақсаты – қазақ хандығының құрылуы, қазақтың төл әдебиетінің 

қалыптасуы, жыраулар мұрасының зерттелуімен таныстыру.  

  Пәннің мазмұны: қазақ ақын – жырауларының тарих сахнасына шығуы, жырау 

мен жыршы ұғымы, толғау жанры, Сыпыра, Кетбұға жыраулар, қазақ эпостарындағы 

Сыпыра бейнесі, Асан қайғы, Қазтуған, Доспамбет, Шалкиіз, Марғасқа, Жиембет, 

Қожаберген, Ақтамберді, Тәтіқара, Үмбетей, Бұқар, Шал, Көтеш сынды ақын-

жыраулардың өмірі мен шығармашылығы, олардың толғауларының көркемдік 

ерекшеліктері, кейінгі әдебиетке әсері. 

  Пән қазақ хандығы дәуіріндегі ақын-жыраулар шығармашылығын оқуға 

бағытталған. 

  Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

ХV-ХVІІІ ғасырлардағы қазақ әдебиеті 

Казахская литература ХV-ХVІІІ веков 



 

32 
 

  1) қазақ хандығы тұсында шығармалардың зерттелуі, идеялық мазмұны, сондай – 

ақ тарихи тақырыптарға жазылған көркем шежірелердің әдебиет тарихындағы рөлін 

біледі. 

  2) Жаңартылған білім мазмұнына сәйкес сабақ материалдарын әзірлеп, жоспар 

құрады.  

  3) өз тұлғасының одан әрі кәсіби өсуі мен дамуына уәждемесін көрсету. 

  4) стратегиялық ойлауды жүзеге асырады. 

  5) «Рухани жаңғыру» жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес білім алушы 

жалпыұлттық және адамгершілік құндылықтарды қалыптастырады. 

  6) толғаулардың  идеялық – эстетикалық деңгейін, жанрлық болмысын, стиль 

өзгешелігін танып,  коучинг пен менторинг процесстерін жүргізеді. 
 

  Цель курса - ознакомление с историей становления Казахского ханства, 

формирование казахской литературы, изучение наследия жырау.  

  Содержание дисциплины: выход на историческую сцену казахских поэтов и 

жырау, понятие жырау и жырши, жанры толгау, Сыпыра, Кетбуга жырау, образ в 

казахских эпосах, жизнь и творчество таких поэтов, как Асан Кайгы, Казтуган, 

Доспамбет, Шалкииз, Маргаса, Жиембет, Кожаберген, Актамберди, Татикара, Умбетей, 

Бухар, Шал, Көтеш, художественные особенности их размышлений, влияние на 

последующую литературу. 

  Предмет направлен на изучение творчества поэтов и жырау в эпоху Казахского 

ханства. 

  В результате изучения дисциплины студент:  

  1) знает идейное содержание произведений при Казахском ханстве, а также роль в 

истории литературы художественных шежире, написанных на исторические темы. 

  2) в соответствии с обновленным содержанием образования разрабатывает 

учебные материалы и составляет план.  

  3) демонстрация мотивации к дальнейшему профессиональному росту и развитию 

своей личности 

  4) стратегическое мышление 

  5) общенациональные и нравственные ценности личности в соответствии с 

общегосударственной программой "Рухани жаңғыру"  

  6) изучение идейно – эстетического уровня размышлений, жанровой сущности, 

специфики стиля, проводит процессы коучинга и менторинга. 
 

  The purpose of the course is to familiarize with the history of the formation of the 

Kazakh khanate, the formation of Kazakh literature, the study of the heritage of Zhyrau.  

Course contents: the yield on the stage of history of the Kazakh poets and zhyraus, the concept 

of the bard and girsi, genres tolgau, Sypyra, Kambuga Zhyrau, the image of the Kazakh epics, 

the life and work of poets such as Asan Kaigy, Kaztugan, Dospambet, Shalkiiz, the Margas, 

Gambit, Kozhabergen, Aktamberdy, Tachikara, Unbeta, Buhar, Shal, CTEs, artistic features of 

their thought, the influence on subsequent literature. 

  The subject is aimed at studying the work of poets and Zhyrau in the era of the Kazakh 

khanate. 

  As a result of studying the discipline Student:  

  1) knows the study, ideological content of works under the Kazakh khanate, as well as 

the role in the history of literature of artistic Shezhire written on historical themes. 

  2) in accordance with the updated content of education, develop training materials and 

draw up a plan.  

  3) demonstration of motivation for further professional growth and personal 

development 

  4) strategic thinking 

  5) the national and moral values of the individual in accordance with the state 

programme "Ruhani air" » 

     6) study of the ideological and aesthetic level of reflection, genre essence, style 

specificity, conducts coaching and mentoring processe 

  Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Қазақ халық ауыз әдебиеті, ежелгі дәуір әдебиеті, әдебиеттануға кіріспе  
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Устное народное творчество, литература древней эпохи, введение в литературоведение. 

Folklore and literature of the ancient era, the introduction to the study of literature. 

  Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

History of Kazakh literature (ХІХ-ХХ cc.), History of Kazakh Literary critics, Theory of 

literature 
 

Жыраулар әдебиеті 

Литература жырауов  

Literature zhurauov 

Курстың мақсаты – жыраулар әдебиетінің өзіндік ерекшеліктерін түсіндіру,  қазақ 

хандығының құрылуы, қазақтың төл әдебиетінің қалыптасуы, жыраулар мұрасының 

зерттелуімен  таныстыру.  

Пәннің мазмұны: ақын, жырау мен жыршы ұғымы, толғау жанры, ақын-

жыраулардың шығармашылық өмірнамасы, олардың толғауларының көркемдік 

ерекшеліктері, кейінгі әдебиетке әсері. 

Пән ақын-жыраулар мұрасымен танысуға, талдауға, зерделеуге, зерттеуге 

бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) қазақ хандығы тұсында шығармалардың зерттелуі, идеялық мазмұны, сондай – 

ақ тарихи тақырыптарға жазылған көркем шежірелердің әдебиет тарихындағы рөлін 

біледі. 

2) Жаңартылған білім мазмұнына сәйкес сабақ материалдарын әзірлеп, жоспар 

құрады.  

3) өз тұлғасының одан әрі кәсіби өсуі мен дамуына уәждемесін көрсету. 

4) стратегиялық ойлауды жүзеге асырады. 

5) «Рухани жаңғыру» жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес білім алушы 

жалпыұлттық және адамгершілік құндылықтарды қалыптастырады. 

6) толғаулардың  идеялық – эстетикалық деңгейін, жанрлық болмысын, стиль 

өзгешелігін танып,  коучинг пен менторинг процесстерін жүргізеді. 

 

Цель курса – объяснить особенности литературы жырау, формирование Казахского 

ханства, формирование казахской литературы, изучение наследия жырау.  

Содержание дисциплины: понятие поэта, жырау и жыршы, жанр толгау, творческая 

жизнь поэтов-жырау, художественные особенности их размышлений, влияние на 

последующую литературу. 

Предмет направлен на изучение наследия поэтов-жырау. 

  В результате изучения дисциплины студент:  

  1) знает идейное содержание произведений при Казахском ханстве, а также роль в 

истории литературы художественных шежире, написанных на исторические темы. 

  2) в соответствии с обновленным содержанием образования разрабатывает 

учебные материалы и составляет план.  

  3) демонстрация мотивации к дальнейшему профессиональному росту и развитию 

своей личности 

  4) стратегическое мышление 

  5) общенациональные и нравственные ценности личности в соответствии с 

общегосударственной программой "Рухани жаңғыру"  

  6) изучение идейно – эстетического уровня размышлений, жанровой сущности, 

специфики стиля, проводит процессы коучинга и менторинга. 
 

  The aim of the course is to explain the features of Zhyrau literature, the formation of the 

Kazakh khanate, the formation of Kazakh literature, the study of the heritage of Zhyrau.  

Course contents: concept of the poet, Zhyrau and zhyrshy, genre tolgau, creative life of the poet-

bard, the artistic features of their thought, the influence on subsequent literature. 

  The subject is aimed at studying the heritage of poets-Zhyrau. 

  As a result of studying the discipline student:  

Қазақ әдебиетінің тарихы (ХІХ-ХХ ғғ.), Қазақ әдеби сынының тарихы, Әдебиет теориясы  

История казахской литературы (ХІХ-ХХ вв.), История казахской литературной критики, 

Теория литературы  
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  1) knows the ideological content of works under the Kazakh khanate, as well as the role 

in the history of literature of artistic Shezhire written on historical themes. 

  2) in accordance with the updated content of education, develop training materials and 

draw up a plan.  

  3) demonstration of motivation for further professional growth and personal 

development 

  4) strategic thinking 

  5) the national and moral values of the individual in accordance with the state 

programme "Ruhani air"  

  6) study of the ideological and aesthetic level of reflection, genre essence, style 

specificity, conducts coaching and mentoring processes. 

  Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

  Қазақ халық ауыз әдебиеті, Көне түркі әдебиеті, әдебиеттануға кіріспе  

  Устное народное творчество, Древнетюркская литература, введение в 

литературоведение. 

  Oral folk art, ancient Turkic literature, introduction to literary criticism. 

 Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Literature of the   ХІХ-ХХ  century, Genre criticism of Kazakh literature 

  ХV-ХVІІІ ғасырлардағы қазақ әдебиеті 

  Казахская литература ХV-ХVІІІ веков 

  Kazakh literature of the ХV-ХVІІІ centuries  

  Курстың мақсаты - егеменді ел болғаннан кейін қазақ әдебиетінің тарихын 

жаңаша бажайлап, оны оқып-үйренудің, зерттеудің маңыздылығын түсіндіру. 

  Пәннің мазмұнында қазақ тарихының қалыптасу кезеңдері, қазақ әдебиетінің 

өкілдері ақын-жыраулардың өмірі мен шығармашылығы, жыраулар поэзиясының 

зерттелуі қарастырылады. Толғаулардың шығу тарихын, мазмұны мен көркемдік 

ерекшелігін талдауға бағытталған. 

  Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

  1) қазақ хандығы тұсында шығармалардың зерттелуі, идеялық мазмұны, сондай – 

ақ тарихи тақырыптарға жазылған көркем шежірелердің әдебиет тарихындағы рөлін  

біледі. 

  2) Жаңартылған білім мазмұнына сәйкес сабақ материалдарын әзірлеп, жоспар 

құрады.  

  3) өз тұлғасының одан әрі кәсіби өсуі мен дамуына уәждемесін көрсету. 

  4) стратегиялық ойлауды жүзеге асырады. 

  5) «Рухани жаңғыру» жалпы мемлекеттік бағдарламасына сәйкес білім алушы 

жалпыұлттық және адамгершілік құндылықтарды қалыптастырады. 

  6) толғаулардың  идеялық – эстетикалық деңгейін, жанрлық болмысын, стиль 

өзгешелігін танып,  коучинг пен менторинг процесстерін жүргізеді. 

  7) Берілген сабақ мақсаттарына, жас ерекшеліктеріне, оқушылардың 

қажеттіліктеріне сәйкес қазақ әдебиеті бойынша оқу материалдарын өз бетінше әзірлеу;  
 

  Цель курса - изучение и изучение истории казахской литературы после обретения 

суверенной страны. 

   Содержание дисциплины: развитие казахской литературы ХҮ-ХҮІІІ веков, 

природа стихотворений, виды толгау, основные темы произведений поэтов-жырау, идея 

независимости, свобода в литературе; судьба страны-Земли; о героизме, героизме; о 

юности, старости; о дружбе-врагове; о народном единстве и наследии; о человеке и его 

заслугах. 

В результате изучения курса обучающийся: 

1) знает идейное содержание произведений при Казахском ханстве, а также роль в 

истории литературы художественных шежире, написанных на исторические темы. 

  2) в соответствии с обновленным содержанием образования разрабатывает 

учебные материалы и составляет план.  

  3) демонстрация мотивации к дальнейшему профессиональному росту и развитию 

своей личности 

ХІХ-ХХ  ғасырлардағы әдебиет, Қазақ әдебиетінің сын жанры 

Литература   ХІХ-ХХ  веков, Жанр критики казахской литературы  
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  4) стратегическое мышление 

  5) общенациональные и нравственные ценности личности в соответствии с 

общегосударственной программой "Рухани жаңғыру"  

  6) изучение идейно – эстетического уровня размышлений, жанровой сущности, 

специфики стиля, проводит процессы коучинга и менторинга. 

  7) самостоятельная разработка учебных материалов по казахской литературе в 

соответствии с целями данного урока, возрастными особенностями, потребностями 

учащихся; 
  

  The purpose of the course - the study and study of the history of Kazakh literature after 

the acquisition of a sovereign country. 

   Content of discipline: the development of Kazakh literature HU-HUIII centuries, the 

nature of poems, types tolgau, the main themes of the works of poets-Zhyrau, the idea of 

independence, freedom in literature; the fate of the country-Land; about heroism, heroism; 

youth, old age; friendship-vragov; national unity and heritage; about man and his merits. 

  As a result of studying the course the student: 

  1) knows the ideological content of works under the Kazakh khanate, as well as the role 

in the history of literature of artistic Shezhire written on historical themes. 

  2) in accordance with the updated content of education, develop training materials and 

draw up a plan.  

  3) demonstration of motivation for further professional growth and personal 

development 

  4) strategic thinking 

  5) the national and moral values of the individual in accordance with the state 

programme "Ruhani air"  

  6) study of the ideological and aesthetic level of reflection, genre essence, style 

specificity, conducts coaching and mentoring processes. 

  7) independent development of educational materials on the Kazakh literature in 

accordance with the objectives of this lesson, age characteristics, needs of students. 

  Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

  Қазақ халық ауыз әдебиеті, VІ-ХІV ғасырлардағы әдебиет, әдебиеттануға кіріспе  

   Устное народное творчество, Литература VІ-ХІV веков, введение в 

литературоведение. 

Folklore and literature of the ancient era, the introduction to the study of literature. 

Literature VІ-ХІV centuries 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Қазақ әдебиетінің  тарихы, әдебиет теориясы, қазақ әдебиеті сынының тарихы 

История казахской литературы, теория литературы, история казахской 

литературной критики. 

 

   History of Kazakh literature (ХІХ-ХХ cc.)  

    Курстың мақсаты: ХІХ-ХХ ғғ. әдебиетінің даму деңгейін анықтап, көрнекті 

өкілдерінің шығармашылығымен таныстыру. Жекелеген шығармалардың жанрлық 

сипаты, тақырыбы мен идеясы, көркемдік дәрежесі мен мазмұны жайлы білімдерін 

қалыптастыру. Дәуір әдебиетін тарихи сабақтастық тұрғысынан оқыта отырып, жалпы 

ұлт әдебиеті тарихынан алар орны мен кейінгі әдебиетке тигізген әсері және ықпалын 

межелеп беру.  

       Курстың мазмұны: ХІХ-ХХ ғғ. әдебиеті – ұлттық сөз өнері тарихының елеулі бір 

кезеңін қамтитын пән. Пәннің мазмұнында ауызша дәстүрлі жыраулық және ақындық 

поэзияның табиғи сабақтастығы, көркемдік стильдік жалғастық мәселелері ғылыми- 

теориялық тұрғыда түсіндіріледі. Зар заман ақындары шығармашылығы бүгінгі күн 

тұрғысынан қарастырылады. 

    Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

      1) ХІХ-ХХ ғғ. әдебиет саласындағы базалық кешенді білім.  

Oral folk art, Literature of the VI-XIX centuries, introduction to literary criticism. 

  Қазақ әдебиетінің тарихы (ХІХ-ХХ ғғ.) 

  История казахской литературы (ХІХ-ХХ вв.) 
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2) қазіргі заманғы ақындар поэзиясы мен зар заман поэзиясындағы отаршылдық 

саясатының мәнін сипаттау және түсінудің заңдылықтарын анықтау.  

3) қызмет нәтижелерін болжау  

4) лирикалық, сатиралық өлеңдердің қалыптасуы мен дамуын, жаңа реалистік 

әдебиеттегі прозалық жанрлар, философиялық трактаттар мен аудармашылық 

шығармаларды талдау  

5) қазақ халқының, қазақ тілінің тарихын, әдет-ғұрпы мен дәстүрлерін ұлттың 

мәдени коды ретінде белсенді зерделеу. 
 

  Цель курса: познакомить с творчеством выдающихся представителей XIX-XX вв. 

Формирование знаний о жанровом характере, тематике и идеале отдельных 

произведений, художественных степенях и содержании. Изучение литературы эпохи с 

точки зрения исторической преемственности, изучение истории национальной 

литературы в целом, влияние на последующую литературу.  

    Содержание курса: литература ХІХ-ХХ вв. - предмет, охватывающий 

значительный период истории национального искусства слова. В содержании 

дисциплины научно-теоретически освещаются проблемы естественной преемственности 

устной традиционной жырау и поэтической поэзии, художественного стилистического 

продолжения. Творчество поэтов «Зар заман» рассматривается с точки зрения 

сегодняшнего дня.  

  В результате изучения дисциплины обучающийся: 

 1) базовые комплексные знания в области литература ХІХ-ХХ вв. 

 2) устанавливать закономерности и ассоциативно мыслить и понимать смысл 

колониальной политики поэзии и поэзии поэта современности. 

3) прогнозировать результаты деятельности 

4) анализировать формирование, развитие лирических, сатирических стихов,   

прозаических жанров, философских трактатов и переводческих сочинений в новой 

реалистической литературе. 

 5) активно изучать историю, обычаи и традиции казахского народа, казахского 

языка как культурного кода нации. 
  

  The aim of the course: to acquaint with the works of prominent representatives of the 

XIX-XX centuries Formation of knowledge about the nature of genre, the context and the ideal 

of individual works of art degrees and contents. The study of literature era with perspective 

historical succession, the study of history national literature in a whole, influence on subsequent 

literature.  

   Course content: literature of the XIX-XX centuries. - a subject covering a significant 

period in the history of the national art of words. The content of the discipline scientific and 

theoretically examined the issues of natural succession of oral traditional poetry and bard 

poetry, art stylistic continuation. Creativity of poets "ZAR Zaman" is considered from the point 

of view of today.  

   As a result of studying the discipline student: 

   1) basic comprehensive knowledge in the field of literature of the XIX-XX centuries. 

   2) to establish regularities and associatively think and understand the meaning of the 

colonial policy of poetry and the poetry of the poet of our time. 

  3) predict performance 

  4) analyze the formation, development lyrical, satirical verses,  

prose genres, philosophical treatises and translation works in the new realistic literature. 

   5) actively study the history, customs and traditions of the Kazakh people, the 

Kazakh language as the cultural code of the nation 

  Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Ежелгі дәуір әдебиеті, әдебиеттануға кіріспе  

Литература древней эпохи, введение в литературоведение. 

Ancient literature, an introduction to literary studies. 

  Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Қазіргі қазақ әдебиеті, әдебиет теориясы, қазақ әдебиеті сынының тарихы 

Современная  казахская литература, теория литературы, история казахской литературной 

критики. 
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Modern Kazakh literature, theory of literature, history of Kazakh literary criticism. 
 

  Literature of the   ХІХ-ХХ  century  

  Курстың мақсаты: ХІХ-ХХ ғғ. әдебиетінің даму деңгейін анықтап, көрнекті 

өкілдерінің шығармашылығымен таныстыру. Жекелеген шығармалардың жанрлық 

сипаты, тақырыбы мен идеясы, көркемдік дәрежесі мен мазмұны жайлы білімдерін 

қалыптастыру. Дәуір әдебиетін тарихи сабақтастық тұрғысынан оқыта отырып, жалпы 

ұлт әдебиеті тарихынан алар орны мен кейінгі әдебиетке тигізген әсері және ықпалын 

межелеп беру.  

       Курстың мазмұны: ХІХ-ХХ ғғ. әдебиеті – ұлттық сөз өнері тарихының елеулі бір 

кезеңін қамтитын пән. Пәннің мазмұнында ауызша дәстүрлі жыраулық және ақындық 

поэзияның табиғи сабақтастығы, көркемдік стильдік жалғастық мәселелері ғылыми- 

теориялық тұрғыда түсіндіріледі. Зар заман ақындары шығармашылығы бүгінгі күн 

тұрғысынан қарастырылады. 

    Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

     1) ХІХ-ХХ ғғ. әдебиет саласындағы базалық кешенді білім.  

2) қазіргі заманғы ақындар поэзиясы мен зар заман поэзиясындағы отаршылдық 

саясатының мәнін сипаттау және түсінудің заңдылықтарын анықтау.  

3) қызмет нәтижелерін болжау  

4) лирикалық, сатиралық өлеңдердің қалыптасуы мен дамуын, жаңа реалистік 

әдебиеттегі прозалық жанрлар, философиялық трактаттар мен аудармашылық 

шығармаларды талдау  

5) қазақ халқының, қазақ тілінің тарихын, әдет-ғұрпы мен дәстүрлерін ұлттың 

мәдени коды ретінде белсенді зерделеу. 

 

  Цель курса: познакомить с творчеством выдающихся представителей XIX-XX вв. 

Формирование знаний о жанровом характере, тематике и идеале отдельных 

произведений, художественных степенях и содержании. Изучение литературы эпохи с 

точки зрения исторической преемственности, изучение истории национальной 

литературы в целом, влияние на последующую литературу.  

  Содержание курса: литература ХІХ-ХХ вв. - предмет, охватывающий значительный 

период истории национального искусства слова. В содержании дисциплины научно-

теоретически освещаются проблемы естественной преемственности устной 

традиционной жырау и поэтической поэзии, художественного стилистического 

продолжения. Творчество поэтов «Зар заман» рассматривается с точки зрения 

сегодняшнего дня.  

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

 1) базовые комплексные знания в области литература ХІХ-ХХ вв. 

 2) устанавливать закономерности и ассоциативно мыслить и понимать смысл 

колониальной политики поэзии и поэзии поэта современности. 

3) прогнозировать результаты деятельности 

4) анализировать формирование, развитие лирических, сатирических стихов,   

прозаических жанров, философских трактатов и переводческих сочинений в новой 

реалистической литературе. 

5) активно изучать историю, обычаи и традиции казахского народа, казахского  

языка как культурного кода нации. 
 

  The aim of the course: to acquaint with the works of prominent representatives of the 

XIX-XX centuries Formation of knowledge about the nature of genre, the context and the ideal 

of individual works of art degrees and contents. The study of literature era with perspective 

historical succession, the study of history national literature in a whole, influence on subsequent 

literature.  

  Course content: literature of the XIX-XX centuries. - a subject covering a significant period in 

the history of the national art of words. The content of the discipline scientific and theoretically 

examined the issues of natural succession of oral traditional poetry and bard poetry, art stylistic 

continuation. Creativity of poets "ZAR Zaman" is considered from the point of view of today.  

  ХІХ-ХХ  ғасырлардағы әдебиет 

  Литература   ХІХ-ХХ  веков 
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As a result of studying the discipline student: 

 1) basic comprehensive knowledge in the field of literature of the XIX-XX centuries. 

 2) to establish regularities and associatively think and understand the meaning of the 

colonial policy of poetry and the poetry of the poet of our time. 

3) predict performance 

4) analyze the formation, development lyrical, satirical verses,   

prose genres, philosophical treatises and translation works in the new realistic literature. 

5) actively study the history, customs and traditions of the Kazakh people, the Kazakh language 

as the cultural code of the nation. 

  Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Әдебиеттануға кіріспе, Көне түркі әдебиеті 

Введение в литературоведение, Древнетюркская литература 

Introduction to literary studies, ancient Turkic literature 

 Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Қазіргі қазақ әдебиеті, әдебиет теориясы және эстетика, Қазақ әдебиетінің сын жанры 

Modern Kazakh literature, theory of literature and aesthetics, Genre of criticism of Kazakh 

literature 
 

   ХІХ-ХХ ғасырлардағы қазақ әдебиетінің тарихы 

История казахской литературы ХІХ-ХХ  веков 

The history of Kazakh literature of the  ХІХ-ХХ  century  

 Курстың мақсаты: ХІХ-ХХ ғғ. әдебиетінің даму деңгейін анықтап, көрнекті 

өкілдерінің шығармашылығымен таныстыру. Жекелеген шығармалардың жанрлық 

сипаты, тақырыбы мен идеясы, көркемдік дәрежесі мен мазмұны жайлы білімдерін 

қалыптастыру. Дәуір әдебиетін тарихи сабақтастық тұрғысынан оқыта отырып, жалпы 

ұлт әдебиеті тарихынан алар орны мен кейінгі әдебиетке тигізген әсері және ықпалын 

межелеп беру.  

      Курстың мазмұны: ХІХ-ХХ ғғ. әдебиеті – ұлттық сөз өнері тарихының елеулі бір 

кезеңін қамтитын пән. Пәннің мазмұнында ауызша дәстүрлі жыраулық және ақындық 

поэзияның табиғи сабақтастығы, көркемдік стильдік жалғастық мәселелері ғылыми- 

теориялық тұрғыда түсіндіріледі. Зар заман ақындары шығармашылығы бүгінгі күн 

тұрғысынан қарастырылады. 

   Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

     1) ХІХ-ХХ ғғ. әдебиет саласындағы базалық кешенді білім.  

2) қазіргі заманғы ақындар поэзиясы мен зар заман поэзиясындағы отаршылдық 

саясатының мәнін сипаттау және түсінудің заңдылықтарын анықтау.  

3) қызмет нәтижелерін болжау  

4) лирикалық, сатиралық өлеңдердің қалыптасуы мен дамуын, жаңа реалистік 

әдебиеттегі прозалық жанрлар, философиялық трактаттар мен аудармашылық 

шығармаларды талдау  

5) қазақ халқының, қазақ тілінің тарихын, әдет-ғұрпы мен дәстүрлерін ұлттың 

мәдени коды ретінде белсенді зерделеу. 
 

Цель курса: познакомить с творчеством выдающихся представителей XIX-XX вв. 

Формирование знаний о жанровом характере, тематике и идеале отдельных 

произведений, художественных степенях и содержании. Изучение литературы эпохи с 

точки зрения исторической преемственности, изучение истории национальной 

литературы в целом, влияние на последующую литературу.  

   Содержание курса: литература ХІХ-ХХ вв. - предмет, охватывающий 

значительный период истории национального искусства слова. В содержании 

дисциплины научно-теоретически освещаются проблемы естественной преемственности 

устной традиционной жырау и поэтической поэзии, художественного стилистического 

продолжения. Творчество поэтов «Зар заман» рассматривается с точки зрения 

сегодняшнего дня.  

  В результате изучения дисциплины обучающийся: 

 1) базовые комплексные знания в области литература ХІХ-ХХ вв. 

 

Современная  казахская литература, теория литературы и эстетика, Жанр критики 

казахской литературы  
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 2) устанавливать закономерности и ассоциативно мыслить и понимать смысл 

колониальной политики поэзии и поэзии поэта современности. 

3) прогнозировать результаты деятельности 

4) анализировать формирование, развитие лирических, сатирических стихов,   

прозаических жанров, философских трактатов и переводческих сочинений в новой 

реалистической литературе. 

 5) активно изучать историю, обычаи и традиции казахского народа, казахского 

языка как культурного кода нации. 
 

   The aim of the course: to acquaint with the works of prominent representatives of the 

XIX-XX centuries Formation of knowledge about the nature of genre, the context and the ideal 

of individual works of art degrees and contents. The study of literature era with perspective 

historical succession, the study of history national literature in a whole, influence on subsequent 

literature.  

    Course content: literature of the XIX-XX centuries. - a subject covering a significant 

period in the history of the national art of words. The content of the discipline scientific and 

theoretically examined the issues of natural succession of oral traditional poetry and bard 

poetry, art stylistic continuation. Creativity of poets "ZAR Zaman" is considered from the point 

of view of today.  

  As a result of studying the discipline student: 

 1) basic comprehensive knowledge in the field of literature of the XIX-XX centuries. 

 2) to establish regularities and associatively think and understand the meaning of the 

colonial policy of poetry and the poetry of the poet of our time. 

  3) predict performance 

 4) analyze the formation, development lyrical, satirical verses,   

prose genres, philosophical treatises and translation works in the new realistic literature. 

  5) actively study the history, customs and traditions of the Kazakh people, the Kazakh 

language as the cultural code of the nation. 

  Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Қазіргі қазақ әдебиеті, әдебиеттануға кіріспе,  

Устное народное творчество, введение в литературоведение. 

Oral folk art, introduction to literary criticism. 

  Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Қазақ әдебиетінің  тарихы, шешендік өнер, Әдеби сын, 

Современная  казахская литература, ораторское искусство, Литературная критика 

Modern Kazakh literature, oratory, Literary criticism 
 

  Шетел әдебиетінің тарихы  

  История зарубежной литературы 

  History of foreign literature 

  Курстың мақсаты - ХҮІ-ХІХ ғасырлардағы Батыс, Орталық, Оңтүстік Европа 

елдерінің тарихи тағдыры мен әдебиеттегі үш әдеби бағыттармен, Испания, Франция, 

Англия, АҚШ елдері әдебиетінің көрнекті өкілдерінің ең таңдаулы еңбектерімен 

таныстыру, қазіргі әдебиеттану ғылымындағы жеке халықтардың әдебиеттерін 

дүниежүзілік әдеби-мәдени даму аясында қарастыру. 

  Пәннің мазмұны: ежелгі (антикалық) дәуірдегі әдебиет, оның кезеңдері, ежелгі 

классикалық әдебиеті, орта ғасырлар, қайта өрлеу дәуірі әдебиеті, ХҮІІ-ХҮІІІ 

ғасырлардағы әлем әдебиеті, ХІХ-ХХ ғасырлардағы әлем әдебиеті үлгілері. 

  Пән адамзат тарихы дамуының біздің жыл санауымызға дейінгі антикалық 

мәдениетінен бастап, қазіргі заманға дейінгі әдеби-фольклорлық мазмұнымен танысуға 

бағытталған. 

            Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Мәдениеттілігін, негізгі ақыл-ой парасатын, өмір бойы оқуға ұмтылатынын 

көрсетеді. 

2) Басқа наным-сенімдерге, бейбітшілік пен әдет-ғұрыптарға, мәдени 

әралуандыққа толерантты болады. 

3) Тұлғалық және кәсіби рефлексия қалыптасады. 

4) Білім берудің жаңартылған мазмұны аясында педагогикалық қызметтің  
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заңдары, заңдылықтары мен принциптерін білу негізінде білім беру процесін 

құрастырады. 

5) Шетелдік әдеби шығармалардың зерттелуін, идеялық мазмұнын біледі. 

6) «Шетел әдебиетінің тарихы» пәні бойынша білім берудің әртүрлі  

деңгейлерінде педагогикалық қызметті жүзеге асырады.  

7) Теориялық білімнің нақты саласында қолданылатын әдістемелер негізінде 

дәлелді пікірлерді және қорытындыларды тұжырымдай отырып және эксперименталды 

қызметтің нәтижелерін түсіндіріп, зерттеу қызметін ұйымдастырады. 
  
  Цель курса - ознакомление с исторической судьбой народов Западной, 

Центральной, Южной Европы ХҮІ-ХІХ веков и тремя литературными направлениями в 

литературе, лучшими произведениями выдающихся представителей литературы стран 

Испании, Франции, Англии, США, рассмотрение литературы отдельных народов в 

современной литературоведческой науке в рамках Всемирного литературно-культурного 

развития. 

  Содержание дисциплины: литература древней (античной) эпохи, ее этапы, 

древняя классическая литература, средневековье, литература эпохи Возрождения, 

мировая литература ХҮІІ-ХҮІІІ веков, образцы мировой литературы ХІХ-ХХ веков. 

  Предмет направлен на ознакомление с литературно-фольклорным содержанием 

истории человечества, начиная с античной культуры до наших лет и до современности. 

  В результате изучения дисциплины обучающийся: 

1) демонстрирует культуру, основные умственные способности, стремление  

учиться на протяжении всей жизни. 

2) толерантность к другим верованиям, миру и обычаям, культурному  

разнообразию. 

3) формируется личностная и профессиональная рефлексия. 

4) разрабатывает образовательный процесс на основе знания законов,  

закономерностей и принципов педагогической деятельности в рамках обновленного 

содержания образования. 

 5) знает идейное содержание, изучение зарубежных литературных произведений. 

 6) осуществляет педагогическую деятельность по дисциплине «История 

зарубежной литературы» на различных уровнях образования.  

 7) организует исследовательскую деятельность на основе методик, применяемых 

в конкретной области теоретических знаний, с формулировкой мотивированных отзывов 

и выводов и интерпретацией результатов экспериментальной деятельности. 
  
  The aim of the course is to get acquainted with the historical fate of the peoples of 

Western, Central and southern Europe of the XII-XIX centuries and three literary trends in 

literature, the best works of outstanding representatives of the literature of Spain, France, 

England, USA, the literature of individual peoples in modern literary science in the framework 

of world literary and cultural development. 

  Content of discipline: literature of the ancient (ancient) era, its stages, ancient classical 

literature, the middle ages, the literature of the Renaissance, world literature XII-XIIII centuries, 

samples of world literature XIX-XX centuries. 

  The course aims to familiarize with the literary and folk content of the history of 

mankind, from ancient culture to our years and to the present. 

  As a result of studying the discipline student: 

1) demonstrates culture, basic mental abilities, the desire to learn throughout life. 

2) tolerance to other beliefs, world and customs, cultural diversity. 

3) personal and professional reflection is formed. 

4) develops educational process on the basis of knowledge of laws, regularities and 

principles of pedagogical activity within the updated content of education. 

5) he knows the ideological content, the study of foreign literary works. 

  6)  carries out pedagogical activity on discipline "History of foreign literature" at 

various levels of education.  

  7) organizes research activities on the basis of techniques used in a particular field of 

theoretical knowledge, with the formulation of motivated feedback and conclusions and 

interpretation of the results of experimental activities 
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Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Қазақ халық ауыз әдебиеті, әдебиеттануға кіріспе 

Казахское устное народное творчество, введение в литературоведение 

Kazakh oral folk art, introduction to literary criticism 

 Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Theory of literature, History and Theory of the Kazakh literary translation 

 

  Балалар әдебиеті 

Детская литература 

Children's literature 

  Пәннің мақсаты: қазақ және әлемдік әдебиеттің көркем және көркем-

педагогикалық табиғи құрамдас бөлігі ретінде балалар әдебиеті туралы толық түсінік 

беру. 

 Курстың  мазмұны: пәннің мақсаты мен міндеттері. «Балалар әдебиеті» және 

«балалар оқуының шеңбері» ұғымдары. Балалар фольклоры. Жіктелуі, жетекші жанрлар. 

Балалар әдебиетінің даму үрдісі. Проза, поэзия, мерзімді баспасөз. Балалар мен ақын-

жазушылардың шығармашылығы мен балалық шақтың тақырыбы. Балалар үшін ғылыми-

көпшілік және ғылыми-көркем әдебиет тарихы. Балалар әдебиетінің мәселелері бойынша 

қазіргі әдеби журналдардағы мақалалар. 

 Пән әлемдік мәдениеттің бір бөлігі ретінде де оқытылады, оның барлық 

қасиеттері мен үрдістерін, балалық шақтың субмәдениетініңбір бөлігі ретінде, яғни 

өзіндік әлеуметтік-мәдени феномен ретінде оқытылады. 

  Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) білім беру бағдарламасына сәйкес процесті жүзеге асыру; 

2) Бағдарламаның тақырыптары мен бөлімдерінің ерекшелігін ескере отырып 

және оқу жоспарына сәйкес оқу сабақтарын жоспарлау және өткізу; 

3) оқытудың заманауи  ғылыми негізделген тәсілдерін, әдістері мен құралдарын 

пайдалану; 

4) Оқытудың техникалық құралдарын, ақпараттық және компьютерлік 

технологияларды пайдалану; 

5) оқыту нәтижелерін бағалаудың қазіргі заманғы құралдарын қолдану; 

6) жеке тәсіл негізінде оқушылардың рухани, адамгершілік құндылықтары мен 

патриоттық көзқарастарын тәрбиелеу; 

7) сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу; 

8) ғылыми-әдістемелік жұмысты орындау, ғылыми-әдістемелік бірлестіктердің 

жұмысына қатысу; 

9) өз қызметін жетілдіру және өз біліктілігін арттыру мақсатында талдау. 
 

  Цель дисциплины: дать целостное представление о детской литературе как 

художественной и художественно-педагогической естественной составляющей казахской 

и мировой литературы с учетом методической перспективы. 

 Содержание курса: Предмет и задачи курса. Понятия «детская литература» и 

«Круг детского чтения». Детский фольклор. Классификация, ведущие жанры. Тенденция 

развития детской литературы.. Проза, поэзия, периодика. Тема детства и творчества 

писателей и поэтов. История научно-популярной и научно-художественной литературы 

для детей. Статьи в современных литературоведческих журналах по проблемам детской 

литературы. 

 Дисциплина изучается и как часть мировой культуры, несущая все её свойства и 

тенденции, и как часть субкультуры детства, то есть как самостоятельный социально-

культурный феномен, постижение которого требует от преподавателей и студентов 

самостоятельных научно-творческих поисков. 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

1) осуществление процесса в соответствии с образовательной программой; 

2) планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов 

программы и в соответствии с учебным планом; 

Әдебиет теориясы, Қазақ көркем аудармасының тарихы мен теориясы 

Теория литературы, История и теория казахского художественного перевода 
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3) использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств 

обучения; 

4) использование технических средств обучения, информационных и компьютерных 

технологий; 

5) применение современных средств оценивания результатов обучения; 

6) воспитание у учащихся духовных, нравственных ценностей и патриотических 

убеждений на основе индивидуального подхода; 

7) организация и проведение внеклассных мероприятий; 

8) выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений; 

9) анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения 

своей квалификации. 

  The purpose of discipline: to give a holistic view of children's literature as artistic and 

artistic-pedagogical natural component of the Kazakh and world literature, taking into account 

the methodological perspective. 

Course content: Subject and objectives of the course. The concept of "children's 

literature"and" children's reading Circle." Children's folklore. Classification, leading genres. 

The trend of development of children's literature.. Prose, poetry, periodicals. Theme childhood 

and creativity writers and poets. History of popular science and science fiction for children. 

Articles in contemporary literary journals on children's literature. 

The discipline is studied as part of world culture, carrying all its properties and trends, 

and as part of the subculture of childhood, that is, as an independent socio-cultural phenomenon, 

the comprehension of which requires teachers and students independent scientific and creative 

research. 

As a result of studying the discipline student: 

1) implementation of the process in accordance with the educational program; 

2) planning and conducting training sessions taking into account the specifics of the 

topics and sections of the program and in accordance with the curriculum; 

3) the use of modern science-based techniques, methods and means of training; 

4) use of technical means of training, information and computer technologies; 

5) application of modern means of evaluation of learning outcomes; 

6) education of students ' spiritual, moral values and Patriotic beliefs on the basis of an 

individual approach; 

7) organization and conduct of extracurricular activities; 

8) performance of scientific and methodical work, participation in the work of scientific 

and methodical associations; 

9) analysis of own activity for the purpose of its improvement and increase of the 

qualification; 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Қазақ халық ауыз әдебиеті, әдебиеттануға кіріспе 

Казахское устное народное творчество, введение в литературоведение 

Kazakh oral folk art, introduction to literary criticism  

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Әдебиет теориясы және эстетика, Қазіргі қазақ әдебиеті 

Теория литературы и эстетика, Современная казахская литература 

Theory of literature and aesthetics, Modern Kazakh literature 

 
  Филологиядағы ақпараттық технологиялар 

  Информационные технологии в филологии 

  Information technology in philology  

  Курстың мақсаты: теориялық білімді, информатика және интернет-

технологияларды педагогикалық дискурста пайдалану, жалпы және жеке филологиялық 

міндеттерді жаңа ақпараттық кеңістікте меңгерту.  

Пәннің мазмұны: ақпараттық технологиялардың теориялық негіздері. Ақпарат 

түрлері. Ақпараттық процестердің түрлері. Интернет теориялық ақпараттың көзі ретінде. 

Интернет практикалық деректердің көзі ретінде. Интернет дамуының тарихы мен 
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динамикасы. Интернет Құрылымы. Интернет іздеу жүйелері. Құқықтық-бағытталған 

лингвистикалық және әдебиеттанулық интернет-көздер. Деректер ерекшелігі және 

оларды машинамен өңдеу. Мәтіндік массивтер. Мультимедиялық массивтер. Тест 

бағдарламалары. Оқыту бағдарламалары. Электронды кітапханалар. Электронды 

басылымдар. Электронды сөздіктер. Деректер қоры. (Дидактикалық бірліктер 

лингвистикалық немесе әдебиеттану бейініне бағдарланумен қарастырылады). 

Машиналық-бағытталған ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы 

лингвистикалық және әдебиеттанулық міндеттерді шешудің жалпы принциптері. Оқу 

мақсатындағы бағдарламалық құралдардың жіктелуі, құрылымы және функциялары. Оқу 

материалын таныстыру үшін бағдарламалар. Тестілеу бағдарламалары. Электрондық оқу 

басылымдары. Қашықтықтан оқытудағы ақпараттық технологиялардың негізгі түрлері 

және оларды филологиялық білім беруде қолданудың дидактикалық ерекшеліктері. Кейс-

технология, ТВ-технология, желілік технология. Қашықтықтан филологиялық білім беру 

жүйесінде ақпараттық технологияларды әзірлеу болашағы. 

Пән ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және 

құралдарын қолдануға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) қарым-қатынастың түрлі салалары мен жағдайларында, оның ішінде 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы коммуникативтік міндеттерді тіл 

құралдарымен шешу қабілетін қалыптастыру. 

2) білім беру сапасын қамтамасыз ету үшін оның мүмкіндіктерін кеңінен 

пайдалана отырып, қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда бағдарлану қабілеті 

3) әлеуметтік серіктестер шеңберін кеңейту 

4) ақпаратты бағалау және іріктеу, оның негізінде өз бетінше немесе бірлескен 

авторлықта жаңа ақпаратты жасау, кәсіби міндеттерді шешу үшін педагогикалық 

процесте ақпараттық технологияларды бағалау, іріктеу және пайдалану қабілеті болады. 

5) жаңа ақпаратты контекстуализациялау және түсіндіру. 

6) кәсіби және өзге де қызметті жүзеге асыру үшін педагогикалық, ақпараттық-

коммуникациялық, цифрлық технологияларды іріктеп, барабар қолдану 

  Цель курса: использование теоретических знаний, полученных при изучении 

информатики и интернет-технологий в филологическом дискурсе, овладение 

практическими навыками решения общих и частных филологических задач в новом 

машино-ориентированном информационном пространстве.  

  Содержание курса: Теоретические основы информационных технологий. Типы 

информации. Типы информационных процессов. Интернет как источник теоретической 

информации. Интернет как источник практических данных. 

История и динамика развития Интернет. Структура Интернет. Системы поиска в 

Интернет. Дисциплинарно-ориентированные лингвистические и литературоведческие 

интернет-источники. Специфика данных и их машинная обработка. Текстовые массивы. 

Мультимедийные массивы. Тестовые программы. Обучающие программы. Электронные 

библиотеки. Электронные издания. Электронные словари. Базы данных. (Дидактические 

единицы рассматриваются с ориентацией на лингвистический или литературоведческий 

профиль). Общие принципы решения лингвистических и литературоведческих задач 

посредством использования машинно-ориентированных информационных 

технологий. Классификация, структура и функции программных средств учебного 

назначения. Программы для презентации учебного материала. Тестирующие программы. 

Электронные учебные публикации. Основные типы информационных технологий в 

дистанционном обучении и дидактические особенности их использования в 

филологическом образовании. Кейс-технология, ТВ-технология, сетевая технология. 

Перспективы разработки информационных технологий в системе дистанционного 

филологического образования. 

  Дисциплина напрвлена на использование основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

http://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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1) формирование способности решать языковыми средствами коммуникативные 

задачи в различных сферах и ситуациях общения, в том числе посредством 

информационно-коммуникационных технологий. 

2) способности ориентироваться в современной социокультурной ситуации, широко 

используя ее возможности для обеспечения качества образования 

3)  расширять круг социальных партнеров 

4)  способности оценивать и отбирать информацию, создавать на ее основе 

самостоятельно или в соавторстве новую информацию, оценивать, отбирать и 

использовать информационные технологии в педагогическом процессе для 

решения профессиональных задач 

5) контекстуализировать и интерпретировать новую информацию 

6) отбирать и адекватно применять педагогические, информационно-

коммуникационные, цифровые технологии для осуществления профессиональной 

и иной деятельности 
 

  The purpose of the course: the use of theoretical knowledge gained in the study of 

computer science and Internet technologies in the philological discourse, mastering practical 

skills to solve General and specific philological problems in the new machine-oriented 

information space.  

  Course content: Theoretical foundations of information technology. Type of 

information. Types of information processes. Internet as a source of theoretical information. The 

Internet as a source of practical data. 

History and dynamics of the Internet. Internet Structure. Internet search systems. Disciplinary-

oriented linguistic and literary Internet sources. Specificity of data and their machine 

processing. Text arrays. Multimedia arrays. Test program. Training program. Electronic library. 

Electronic edition. Electronic dictionary. Data base. (Didactic units are considered with a focus 

on linguistic or literary profile). General principles of solving linguistic and literary problems 

through the use of machine-oriented information technologies. Classification, structure and 

functions of educational software. Programs for the presentation of educational material. 

Testing programs. Electronic educational publications. The main types of information 

technologies in distance learning and didactic features of their use in philological education. 

Case technology, TV technology, network technology. Prospects of development of information 

technologies in the system of distance philological education. 

  Discipline is directed to the use of the basic methods, ways and means of obtaining, 

storing, processing information. 

   As a result of studying the discipline student: 

  1) formation of the ability to solve communicative tasks by language means in various 

spheres and situations of communication, including through information and communication 

technologies. 

  2) the ability to navigate in the current socio-cultural situation, widely using its 

capabilities to ensure the quality of education 

  3) expand the circle of social partners 

  4) the ability to evaluate and select information, to create on its basis independently or 

in collaboration with new information, to evaluate, select and use information technology in the 

educational process to solve professional problems 

5) contextualize and interpret new information 

6) select and adequately apply pedagogical, information and communication, digital 

technologies for professional and other activities 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке). 

Information and communication technologies (in English language). 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Оқыту мен оқудағы инновациялық бағыттар 

Инновационные подходы в преподавании и обучении 

Innovative approaches in teaching and learning 
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Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы 

Лексикология современного казахского языка 

Lexicology of Modern Kazakh language 

   Курстың мақсаты -  теориялық бөлімінде лексикологияның ғылым ретінде 

танылуы, оның ғылымдар арасында алатын  орны, басқа ғылым салаларымен  байланысы,  

оның зерттеу әдістері жайлы  мәліметтер беру. 

   Пәннің мазмұны: лексикологияның мақсаты мен зерттеу нысаны. 

Лексикологияның тіл білімінің өзге салаларымен байланысы. Қазіргі қазақ тілі 

лексикасының семасиологиялық сипаты. Ұғым және сөз. Сөз және мағына. Сөз 

мағынасының түрлері. Сөздің лексикалық мағынасының типтері. 

  Пән дүниетанымдық, кәсіби, тілдік, коммуникативтік, зерттеушілік 

құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталуы керек. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) ғылыми және ғылыми-әдістемелік қызметтің мақсаты мен міндеттерін білу; 

2) қазақ тілінің лексика-фразеологиялық қабатын және олардың әлеуметтік-

қызметтік, қызметтік-стильдік және экспрессивті стильдік сипатын ажырата білу; 

3) қазақ тілінің жүйесі, құрылымы мен қызметі туралы іргелі білімі болу; 

4) лексикологиялық талдаудың негізгі әдістерін меңгеру;  

5) қазақ тілі тарихының даму және қалыптасу сатылары, бағыттары және 

концепция мәселелерін түсіну; 

6) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

7) жалпы білім беретін мектепте қазақ тілінің лексика саласы бойынша білім 

берудің жаңартылған мазмұнының тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау 

тапсырмаларын әзірлеу; 

8) білім алушылардың академиялық адалдығын, парасаттылығын қалыптастыру. 
 

  Цель курса - дать в теоретической части сведения о признании лексикологии как 

науки, ее месте между наукой, взаимосвязи с другими отраслями науки, методах ее 

исследования. 

   Содержание дисциплины: цель и объект исследования лексикологии. Связь 

лексикологии с другими областями языкознания. Семасиологический характер лексики 

современного казахского языка. Понятие и слово. Слово и значение. Виды смысла слова. 

Типы лексического значения слова. 

  Предмет должен быть направлен на формирование мировоззренческих, 

профессиональных, языковых, коммуникативных, исследовательских компетенций. 

  В результате изучения дисциплины обучающийся: 

1) знание целей и задач научной и научно-методической деятельности; 

2) определять лексико-фразеологические слои казахского языка и его социально-

функциональную, функционально-стилистическую дифференциацию и отличать стиль и 

экспрессивную характеристику.  

3)  иметь фундаментальные знания по системе, структуре и функции казахского 

языка; 

4) владение основными методами лексикологического анализа; 

5) понимание проблем концепции, направлений и этапов становления и развития 

истории казахского языка; 

6) организация исследовательской деятельности обучающихся по лексикологии 

современного казахского языка с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

7) разработка заданий формативного оценивания в общеобразовательной школе в 

соответствии с концепцией обновленного содержания образования по лексике казахского 

языка; 

  8) формирование академической честности, разумности обучающихся 
 

  The aim of the course is to give theoretical information about the recognition of 

lexicology as a science, its place between science, the relationship with other branches of 

science, methods of its research. 

http://dereksiz.org/ltti-bajlanis-operatorini-rilu-tarihi-azastan-telekommunikaciy.html
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  Discipline content: the purpose and object of lexicology research. Connection of 

lexicology with other areas of linguistics. Semasiological character of the vocabulary of the 

modern Kazakh language. Concept and word. Word and meaning. Types of meaning. Types of 

lexical meaning of the word. 

  The course should be aimed at the formation of ideological, professional, linguistic, 

communicative, research competencies. 

As a result of studying the discipline student: 

1) knowledge of the goals and objectives of scientific and methodological activities; 

2) determine the lexical and phraseological layers of the Kazakh language and its socio-

functional, functional and stylistic differentiation and distinguish the style and expressive 

characteristics.  

3) have fundamental knowledge of the system, structure and function of the Kazakh 

language; 

4) knowledge of the main methods of lexicological analysis;  

5) understanding the problems of the concept, directions and stages of formation and 

development of the history of the Kazakh language; 

6) organization of research activities of students on the lexicology of the modern 

Kazakh language with the use of modern information and communication and innovative 

technologies; 

7) development of tasks of formative assessment in secondary school in accordance 

with the concept of updated content of education in the vocabulary of the Kazakh language; 

8) formation of academic honesty, reasonableness of students. 

  Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе, Қазіргі қазақ тілі фонетикасы 

Введение в языкознание, Фонетика современного казахского языка. 

Introduction to Linguistics, Phonetics modern Kazakh language. 

  Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Салыстырмалы грамматика, Қазіргі қазақ 

тілінің синтаксисі мен стилистикасы 

Словообразование и морфология казахского языка, Сравнительная грамматика, 

Синтаксис и стилистикасовременного казахского языка 

Word formation and morphology of the Kazakh language, comparative grammar, Syntax and 

stylistics of modern Kazakh language 
 

Қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы  

  Лексикология и фразеология казахского языка 

  Lexicology and phraseology of the Kazakh language 
  Курстың мақсаты - курстың  теориялық бөлімінде лексикологияның ғылым 

ретінде танылуы, оның ғылымдар арасында алатын  орны, басқа ғылым салаларымен  

байланысы,  оның зерттеу әдістері жайлы  мәліметтер беру 

   Пәннің мазмұны: Лексикологияның мақсаты мен  зерттеу нысаны.  

Лексикологияның тіл білімінің өзге салаларымен байланысы. Қазіргі қазақ тілі 

лексикасының семасиологиялық сипаты. Ұғым және сөз. Сөз және мағына. Сөз 

мағынасының түрлері. Сөздің лексикалық мағынасының типтері. 

  Пән дүниетанымдық, кәсіби, тілдік, коммуникативтік, зерттеушілік 

құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталуы керек. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясының жүйесін құрайтын 

ұғымдарды, категорияларды меңгеру; 

2) сөз бен мағынаның аражігін ажырату; 

3) тіліміздегі тұрақты тіркестердің тілдік қолданыстағы түрлі қызметі мен термин 

сөздердің тілімізге ену жолдарынайқындау; 

4) қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясына қатысты теориялық 

заңдылықтарды меңгеріп, оны іс жүзінде қолдана отырып, лексикологиялық талдауды 

үйрену;  

5) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы 

бойынша білім алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 



 

47 
 

6) жалпы білім беретін мектепте қазақ тілінің лексика саласы бойынша білім 

берудің жаңартылған мазмұнының тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау 

тапсырмаларын әзірлеу; 

7) білім алушылардың академиялық адалдығын, парасаттылығын қалыптастыру. 
 

  Дисциплина «Лексикология и фразеология казахского языка»  – изучается на 

специальности филология в высших учебных заведениях.  

  Цель курса - обучать студентов теории лексикологии. 

  Содержание курса включает в себя следующие разделы: цель и объект 

исследования лексикологии. Семасиологический характер лексики казахского языка. 

Понятие слова и значение. Смысл слова. Типы лексического значения слова.  

  Дисциплина направлена на формирование профессиональной, языковой, 

коммуникативной и  исследовательской компетенций. 

  Студенты в результате исследования: 

1) знание понятий, категорий, составляющих систему лексикологии и 

фразеологии казахского языка; 

2)  разграничение слова и значения; 

3) определение способов проникновения терминов в язык и различные функции 

языкового использования фразеологизмов в нашем языке; 

4) овладеть теоретическими закономерностями, касающимися лексикологии и 

фразеологии казахского языка, применять его на практике, изучение лексикологического 

анализа; 

5) организация исследовательской деятельности обучающихся по лексикологии и 

фразеологии казахского языка с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

6) разработка заданий формативного оценивания в общеобразовательной школе в 

соответствии с концепцией обновленного содержания образования по лексике казахского 

языка; 

7) формирование академической честности, разумности обучающихся. 
 

  Discipline «Lexicology and phraseology of the Kazakh language»- is studied on a 

specialty philology at universities. 

  The purpose of discipline - to teach students the theory of lexicography. 

  Course content includes the following sections: purpose and object of study of 

lexicology. Semasiological character vocabulary of the Kazakh language. The concept of words 

and meaning. The meaning of the word. Types of lexical meaning of the word. 

  The discipline is aimed at forming a professional, linguistic, communication and 

research skills. 

  Students from the study: 

1) knowledge of concepts, categories that make up the system of lexicology and 

phraseology of the Kazakh language; 

2) differentiation of word and meaning; 

3) definition of ways of penetration of terms into language and various functions of 

language use of phraseological units in our language; 

4) to master the theoretical laws concerning the lexicology and phraseology of the 

Kazakh language, to apply it in practice, the study of lexicological analysis; 

5) organization of research activities of students in the lexicology and phraseology of 

the Kazakh language with the use of modern information and communication technologies and 

innovation; 

6) development of tasks of formative assessment in secondary school in accordance 

with the concept of updated content of education in the vocabulary of the Kazakh language; 

7) formation of academic honesty, reasonableness of students. 

  Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе, Қазіргі қазақ тілі фонетикасы 

Введение в языкознание, Фонетика современного казахского языка. 

Introduction to Linguistics, Phonetics modern Kazakh language. 

  Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 



 

48 
 

Қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы мен 

синтаксисі, Тіл білімінің тарихы 

Словообразование и морфология казахского языка, Стилистика и синтаксис 

современного казахского языка, История языкознание 

Word formation and morphology of the Kazakh language, Stylistics and syntax of modern 

Kazakh language, history of linguistics 
 

  Қазақ тілінің семантикасы 

   Семантика  казахского языка 

The semantics of the Kazakh language 

«Қазақ тілінің семантикасы» пәнінің негізгі зерттеу нысаны – тілдік бірліктердің 

мағыналық жүйесінің құрылымы, өзіндік ерекшеліктері.  

  Курстың мақсаты– сөздің мағыналық құрылымын «формадан мазмұнға принципі» 

негізінде оқыту.Студенттерге қазақ сөзінің ішкі мағыналық құрылымын зерделеп, оны 

семалық жіктерге бөлуді, сөздің ішкі мағыналық иірімдерін түсініп, олардың анықталу 

шегін бағамдауды үйрету. 

  Пәннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Семантика, мағына мен мән термині 

туралы; Семантиканың негізгі теориялық ұғымдары мен ғылыми теориялық бағыттары; 

Сөз семантикасы мен сөйлем семантикасы туралы; Сөздің лексикалық мағынасы; Сөздің 

грамматикалық мағынасы; Зат – ұғым – мағына арасындағы байланыс; Сөз 

семантикасындағы макромағыналар; Денотат (зат) және референт; Сигнификаттық 

(ұғымдық) мағына; Сөз семантикасының таным теориясы арқылы түсіндірілуі; 

Коннатациялық (сезімдік) мағына; Сөз семантикасындағы микрожүйе; Сөз 

мағынасындағы уәжділік; Тілдік семантика мен бейнелік семантика; Лингвистикалық 

мағынаның берілу жолдары: парадигмалық және синтагмалық мағыналар. 

  Пән дүниетанымдық, кәсіби, тілдік, коммуникативті, зерттеушілік 

құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталуы керек. 

 Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) сөз бен мағынаның аражігін ажырату; 

2) қазақ тілінің лексика-фразеологиялық қабатын және олардың әлеуметтік- 

қызметтік, қызметтік-стильдік және экспрессивті стильдік сипатын ажырата білу; 

3) қазақ тілінің жүйесі, құрылымы мен қызметі туралы іргелі білімі болу; 

4) лексикологиялық талдаудың негізгі әдістерін меңгеру;  

5) қазақ тілі тарихының даму және қалыптасу сатылары, бағыттары және 

концепция мәселелерін түсіну; 

6) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

7) жалпы білім беретін мектепте қазақ тілінің лексика саласы бойынша білім 

берудің жаңартылған мазмұнының тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау 

тапсырмаларын әзірлеу; 

8) білім алушылардың академиялық адалдығын, парасаттылығын қалыптастыру. 
 

  Главным объектом исследования дисциплины «Семантика казахского языка» 

является -  структура семантической системы языковых единиц и ее основные функций. 

  Цель курса – обучения структуру значении слова на основе «принципа от формы 

к содержанию». Научить студентов изучать структуру внутреннего смысла казахского 

слова, распределять их на семантические слои,  понять внутренний смысл этого слова и 

видение их пределы обнаружения.  

  Содержание дисциплины состоит из следующих разделов:Отерминах семантика, 

смысл и значение; Основные теоретические концепций и научно-теоретические 

направлений семантики; О семантике слова и семантике предложения; Лексическое 

значение слова; Грамматическое значение слова; Связь между понятиями – предмет-

значение-смысл; Макрозначение в семантике слова; Денотат (предмет) и референт; 

Сигнификативное (смысловое) значение;  Объяснение  семантики слова теорией 

познания; Коннатационное (чувственные) значение; Микросистема в семантике слова; 

Мотивация в семантике слова; Языковая семантика иобразное семантика; Передачи 

лингвистических значений: парадигматические и синтагматические значении. 

http://dereksiz.org/ltti-bajlanis-operatorini-rilu-tarihi-azastan-telekommunikaciy.html


 

49 
 

  Дисциплина направлена на формирование профессиональной, языковой, 

коммуникативной и  исследовательской компетенций. 

  В результате освоения дисциплины студент должен:  

1) разграничение слова и значения; 

2) определять лексико-фразеологические слои казахского языка и его социально-

функциональную, функционально-стилистическую дифференциацию и отличать стиль и 

экспрессивную характеристику.  

3)  иметь фундаментальные знания по системе, структуре и функции казахского 

языка; 

4) владение основными методами лексикологического анализа; 

5) понимание проблем концепции, направлений и этапов становления и развития 

истории казахского языка; 

6) организация исследовательской деятельности обучающихся по лексикологии 

современного казахского языка с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

7) разработка заданий формативного оценивания в общеобразовательной школе в 

соответствии с концепцией обновленного содержания образования по лексике казахского 

языка; 

8) формирование академической честности, разумности обучающихся. 
 

  The main object of study discipline «Semantics of the Kazakh language» is - the 

structure of the semantic system of language units and its main functions. 

  The aim of the course - learning the structure of the value of the word based on "the 

principle of form to content." To teach the students to study the internal structure of the Kazakh 

word meaning, to distribute them to the semantic layer, to understand the inner meaning of the 

words and vision of their detection limits. 

  Contents contains the following sections: About the terms of semantics, meaning and 

significance; The basic theoretical concepts and scientific and theoretical areas of semantics; On 

the semantics of words and semantics of the sentence; The lexical meaning of the word; The 

grammatical meaning of the word; Communication between the concepts - the subject of value-

meaning; Macro value in the semantics of the word; Denotation (the subject) and the referent; 

Significative (notional) value; Explanation of word semantics theory of knowledge; 

Konnatatsionnoe (sensible) value; Micro in the semantics of the word; Motivation in the 

semantics of the word; Language Semantics and figurative semantics; Transfer linguistic values: 

paradigmatic and syntagmatic sense. 

  The discipline is aimed at forming a professional, linguistic, communication and 

research skills. 

  As a result of the development of the discipline the student: 

1) differentiation of word and meaning; 

2) determine the lexical and phraseological layers of the Kazakh language and its socio-

functional, functional and stylistic differentiation and distinguish the style and expressive 

characteristics.  

3) have fundamental knowledge of the system, structure and function of the Kazakh 

language; 

4) knowledge of the main methods of lexicological analysis;  

5) understanding the problems of the concept, directions and stages of formation and 

development of the history of the Kazakh language; 

6) organization of research activities of students on the lexicology of the modern 

Kazakh language with the use of modern information and communication and innovative 

technologies; 

7) development of tasks of formative assessment in secondary school in accordance 

with the concept of updated content of education in the vocabulary of the Kazakh language; 

8) formation of academic honesty, reasonableness of students. 

  Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе, Қазіргі қазақ тілі фонетикасы 

Введение в языкознание, Фонетика современного казахского языка. 

Introduction to Linguistics, Phonetics modern Kazakh language. 

  Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 
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Қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Қазақ тілінің сөйлемдер жүйесі, 

Лингвистикалық типология негіздері 

Word formation and morphology of the Kazakh language, Kazakh language of the proposed 

system, Fundamentals of linguistic typology 
 

Қазақ әдеби сынының тарихы 

История казахской литературной критики 

History of Kazakh Literary critics  

  Курстың мақсаты: қазақ әдебиеті сынының тарихы мен процесінде айрықша орны 

бар сыни мақалалар мен көрнекті сыншы ғалымдардың өмірбаянын, шығармашылық 

ізденістерін, олар туралы ілгері зерттеулер мен еңбектерді барынша толық қамту болып 

табылады. көркемдік дамудағы жалғастық пен жаңашылдықты ескере отырып, пәнді 

оқыту барысында студенттерді қазақ әдеби сынының пайда болу, қалыптастыру 

жолдарынан хабардар ету, әдебиеттің дамуы сыншыл ой-пікірлердің дамуына 

қатыстылығын аңғарту.   

  Пәннің мазмұны: қазақтың  сыни  пікірінің  оянуы  және  әдебиет  сынының  

тууы. Көне  дәуірдегі  сүбелі  ойлар. Қазақтың  ұлы  ағартушы-демократтарының  сыни  

ойлары. Баспасөз  және  сын. «Айқап» журналы мен «Қазақ» газеттерінің әдеби сынның 

дамуындағы тарихи қызметі, Жазба  әдебиет  және  сын. 20-шы, 30-шы, соғыстан кейінгі 

кезеңдегі, 60-шы, 70-шы жылдардағы және тәуелсіздік кезеңіндегі әдеби сын. 

  Пән кәсіби, дүниетанымдық, аналитикалық, зерттеушілік құзіреттіліктердің 

қалыптасуына бағытталған. 

  Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

  1) сын тарихымен бірлікте әдебиеттің дамуын өзіндік бағалау, өзіндік талдау 

қабілетін көрсету;  

  2) әдеби сынның танымдық, көркем-эстетикалық және ұлттық мәнін талдау;  

  3) білім алушыларда сыни ойлауды, танымдық белсенділікті, командада жұмыс 

істеу қабілетін, мәселелерді шешуде дербестікті дамытуға ықпал ететін оқыту мен 

оқытуда жаңа тәсілдерді (құзыреттілік, диалогтық, коллаборативтік, субъекті-субъекті 

және т. б.) меңгеру.  

  4) білім алушылардың білім жетістіктерін бағалау және бекітудің түрлі 

стратегиясын қолдану. 

 5) кәсіби проблемаларды шешу үшін қажетті ақпаратты таңдау 

 6) білім алушылардың академиялық адалдығын, парасаттылығын қалыптастыру 
 

  Цель курса - учитывая преемственность и новаторство в художественном 

развитии, в ходе изучения предмета ознакомление студентов с возникновением 

литературной критики, путями ее формирования, понимание соотношения развития 

литературы от развития критических мнений (понимание взаимосвязи развития 

литературы и развития критических мнений). 

  Содержание курса включает в себя следующие разделы: Пробуждение казахского 

критического мнения и зарождение казахской критики. Существенные мысли древней 

эпохи. Критические мысли казахского  великого просветителя-демократа. Печать и 

критика.  Развитие литературной критики в газете «Қазақ» и в журнале «Айқап». 

Письменная литература  и критика. Литературная критика в 20-е, 30-е годы, 

послевоенного периода, и 60-е, 70-е во время независимости.  

  Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 

мировоззренческой, аналитической  и  исследовательской компетенций. 

  В результате изучения студент  должен: 

  1) проявлять способность к самоанализу, адекватной самооценке развития 

литературы в единстве с историей критики;  

  2) анализировать назидательную, художественно-эстетическую и национальную 

сущность литературной критики;  

  3) владеть новыми подходами в обучении и преподавании (компетентностный, 

диалоговый, коллаборативный, субъект-субъектный и др.), способствующими развитию у 

Словообразование и морфология казахского языка, Система предложений казахского языка, 

Основы лингвистической типологии 

https://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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обучающихся критического мышления, познавательной активности, способности 

работать в команде, самостоятельности в решении проблем.  

  4) применять различные стратегии оценивания и фиксирования достижений 

образовательных результатов обучающихся  

 5) отбирать информацию, необходимую для решения профессиональных проблем 

 6) формировать академическую честность обучащихся, добропорядочность 

 

  The aim of the course is given continuity and innovation in artistic development, in the 

course of study subject to acquaint students with the emergence of literary criticism, the ways of 

its formation, understanding of the relationship development literature and development of 

critical views (understanding of the relationship development literature and development of 

critical opinion). 

  The course content includes the following sections: Awakening of the Kazakh critical 

opinion and origin of the Kazakh criticism. Essential thoughts of the ancient era. Critical 

thought of the great Kazakh enlightener-Democrat. Print and criticism.  Development of literary 

criticism in the newspaper " Kazakh "and in the magazine"Aykap". Written literature and 

criticism. Literary criticism in the 20s, 30s, postwar period, and 60s, 70s during independence.  

The discipline is aimed at the formation of professional, ideological, analytical and research 

competencies. 

  As a result of the study the student must: 

  1) to show the ability to self-analysis, adequate self-assessment of the development of 

literature in unity with the history of criticism;  

  2) analyze the edifying, artistic, aesthetic and national essence of literary criticism;  

  3) to possess new approaches in training and teaching (competence, dialogue, 

collaborative, subject-subject, etc.), contributing to the development of students ' critical 

thinking, cognitive activity, ability to work in a team, independence in solving problems.  

  4) apply different strategies for assessing and recording the achievements of educational 

results of students 

5) select the information necessary to solve professional problems 

6) to form the academic integrity of students, integrity 

  Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ халық ауыз әдебиеті 

Введение в литературоведение, Казахское устное народное творчество 

Introduction toLiterature, Kazakh  folklore 

 Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Theory of literature 
 

Қазақ әдебиетінің сын жанры 

Жанр критики казахской литературы  

Genre criticism of Kazakh literature  

  Курстың мақсаты: қазақ әдебиеті сынының тарихы мен процесінде айрықша орны 

бар сыни мақалалар мен көрнекті сыншы ғалымдардың өмірбаянын, шығармашылық 

ізденістерін, олар туралы ілгері зерттеулер мен еңбектерді барынша толық қамту болып 

табылады. көркемдік дамудағы жалғастық пен жаңашылдықты ескере отырып, пәнді 

оқыту барысында студенттерді қазақ әдеби сынының пайда болу, қалыптастыру 

жолдарынан хабардар ету, әдебиеттің дамуы сыншыл ой-пікірлердің дамуына 

қатыстылығын аңғарту.   

  Пәннің мазмұны: қазақтың  сыни  пікірінің  оянуы  және  әдебиет  сынының  

тууы. Көне  дәуірдегі  сүбелі  ойлар. Қазақтың  ұлы  ағартушы-демократтарының  сыни  

ойлары. Баспасөз  және  сын. «Айқап» журналы мен «Қазақ» газеттерінің әдеби сынның 

дамуындағы тарихи қызметі, Жазба  әдебиет  және  сын. 20-шы, 30-шы, соғыстан кейінгі 

кезеңдегі, 60-шы, 70-шы жылдардағы және тәуелсіздік кезеңіндегі әдеби сын. 

  Пән кәсіби, дүниетанымдық, аналитикалық, зерттеушілік құзіреттіліктердің 

қалыптасуына бағытталған. 

  Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Әдебиет теориясы 

Теория литературы 
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  1) сын тарихымен бірлікте әдебиеттің дамуын өзіндік бағалау, өзіндік талдау 

қабілетін көрсету;  

  2) әдеби сынның танымдық, көркем-эстетикалық және ұлттық мәнін талдау;  

  3) білім алушыларда сыни ойлауды, танымдық белсенділікті, командада жұмыс 

істеу қабілетін, мәселелерді шешуде дербестікті дамытуға ықпал ететін оқыту мен 

оқытуда жаңа тәсілдерді (құзыреттілік, диалогтық, коллаборативтік, субъекті-субъекті 

және т. б.) меңгеру.  

  4) білім алушылардың білім жетістіктерін бағалау және бекітудің түрлі 

стратегиясын қолдану. 

5) кәсіби проблемаларды шешу үшін қажетті ақпаратты таңдау 

6) білім алушылардың академиялық адалдығын, парасаттылығын қалыптастыру 
 

  Цель курса - учитывая преемственность и новаторство в художественном 

развитии, в ходе изучения предмета ознакомление студентов с возникновением 

литературной критики, путями ее формирования, понимание соотношения развития 

литературы от развития критических мнений (понимание взаимосвязи развития 

литературы и развития критических мнений). 

  Содержание курса включает в себя следующие разделы: Пробуждение казахского 

критического мнения и зарождение казахской критики. Существенные мысли древней 

эпохи. Критические мысли казахского  великого просветителя-демократа. Печать и 

критика.  Развитие литературной критики в газете «Қазақ» и в журнале «Айқап». 

Письменная литература  и критика. Литературная критика в 20-е, 30-е годы, 

послевоенного периода, и 60-е, 70-е во время независимости.  

  Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 

мировоззренческой, аналитической  и  исследовательской компетенций. 

  В результате изучения студент  должен: 

  1) проявлять способность к самоанализу, адекватной самооценке развития 

литературы в единстве с историей критики;  

  2) анализировать назидательную, художественно-эстетическую и национальную 

сущность литературной критики;  

  3) владеть новыми подходами в обучении и преподавании (компетентностный, 

диалоговый, коллаборативный, субъект-субъектный и др.), способствующими развитию у 

обучающихся критического мышления, познавательной активности, способности 

работать в команде, самостоятельности в решении проблем.  

  4) применять различные стратегии оценивания и фиксирования достижений 

образовательных результатов обучающихся  

 5) отбирать информацию, необходимую для решения профессиональных проблем 

 6) формировать академическую честность обучащихся, добропорядочность 
 

  The aim of the course is given continuity and innovation in artistic development, in the 

course of study subject to acquaint students with the emergence of literary criticism, the ways of 

its formation, understanding of the relationship development literature and development of 

critical views (understanding of the relationship development literature and development of 

critical opinion). 

  The course content includes the following sections: Awakening of the Kazakh critical 

opinion and origin of the Kazakh criticism. Essential thoughts of the ancient era. Critical 

thought of the great Kazakh enlightener-Democrat. Print and criticism.  Development of literary 

criticism in the newspaper " Kazakh "and in the magazine"Aykap". Written literature and 

criticism. Literary criticism in the 20s, 30s, postwar period, and 60s, 70s during independence.  

The discipline is aimed at the formation of professional, ideological, analytical and research 

competencies. 

  As a result of the study the student must: 

  1) to show the ability to self-analysis, adequate self-assessment of the development of 

literature in unity with the history of criticism;  

  2) analyze the edifying, artistic, aesthetic and national essence of literary criticism;  

  3) to possess new approaches in training and teaching (competence, dialogue, 

collaborative, subject-subject, etc.), contributing to the development of students ' critical 

thinking, cognitive activity, ability to work in a team, independence in solving problems.  

https://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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  4) apply different strategies for assessing and recording the achievements of educational 

results of students 

5) select the information necessary to solve professional problems 

6) to form the academic integrity of students, integrity 

  Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ халық ауыз әдебиеті 

Введение в литературоведение, Казахское устное народное творчество 

Introduction toLiterature, Kazakh  folklore 

  Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Theory of Literature and Aesthetics  
 

  Literary criticism  

  Курстың мақсаты: қазақ әдебиеті сынының тарихы мен процесінде айрықша орны 

бар сыни мақалалар мен көрнекті сыншы ғалымдардың өмірбаянын, шығармашылық 

ізденістерін, олар туралы ілгері зерттеулер мен еңбектерді барынша толық қамту болып 

табылады. көркемдік дамудағы жалғастық пен жаңашылдықты ескере отырып, пәнді 

оқыту барысында студенттерді қазақ әдеби сынының пайда болу, қалыптастыру 

жолдарынан хабардар ету, әдебиеттің дамуы сыншыл ой-пікірлердің дамуына 

қатыстылығын аңғарту.   

  Пәннің мазмұны: қазақтың  сыни  пікірінің  оянуы  және  әдебиет  сынының  

тууы. Көне  дәуірдегі  сүбелі  ойлар. Қазақтың  ұлы  ағартушы-демократтарының  сыни  

ойлары. Баспасөз  және  сын. «Айқап» журналы мен «Қазақ» газеттерінің әдеби сынның 

дамуындағы тарихи қызметі, Жазба  әдебиет  және  сын. 20-шы, 30-шы, соғыстан кейінгі 

кезеңдегі, 60-шы, 70-шы жылдардағы және тәуелсіздік кезеңіндегі әдеби сын. 

  Пән кәсіби, дүниетанымдық, аналитикалық, зерттеушілік құзіреттіліктердің 

қалыптасуына бағытталған. 

  Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

  1) сын тарихымен бірлікте әдебиеттің дамуын өзіндік бағалау, өзіндік талдау 

қабілетін көрсету;  

   2) әдеби сынның танымдық, көркем-эстетикалық және ұлттық мәнін талдау;  

  3) білім алушыларда сыни ойлауды, танымдық белсенділікті, командада жұмыс 

істеу қабілетін, мәселелерді шешуде дербестікті дамытуға ықпал ететін оқыту мен 

оқытуда жаңа тәсілдерді (құзыреттілік, диалогтық, коллаборативтік, субъекті-субъекті 

және т. б.) меңгеру.  

4) білім алушылардың білім жетістіктерін бағалау және бекітудің түрлі 

стратегиясын қолдану. 

5) кәсіби проблемаларды шешу үшін қажетті ақпаратты таңдау 

6) білім алушылардың академиялық адалдығын, парасаттылығын қалыптастыру 
 

  Цель курса - учитывая преемственность и новаторство в художественном 

развитии, в ходе изучения предмета ознакомление студентов с возникновением 

литературной критики, путями ее формирования, понимание соотношения развития 

литературы от развития критических мнений (понимание взаимосвязи развития 

литературы и развития критических мнений). 

  Содержание курса включает в себя следующие разделы: Пробуждение казахского 

критического мнения и зарождение казахской критики. Существенные мысли древней 

эпохи. Критические мысли казахского  великого просветителя-демократа. Печать и 

критика.  Развитие литературной критики в газете «Қазақ» и в журнале «Айқап». 

Письменная литература  и критика. Литературная критика в 20-е, 30-е годы, 

послевоенного периода, и 60-е, 70-е во время независимости.  

  Дисциплина направлена на формирование профессиональной, 

мировоззренческой, аналитической  и  исследовательской компетенций. 

  В результате изучения студент  должен: 

Әдебиет теориясы және эстетика  

Теория литературы и эстетика  

Әдеби сын 

  Литературная критика  

https://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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  1) проявлять способность к самоанализу, адекватной самооценке развития 

литературы в единстве с историей критики;  

  2) анализировать назидательную, художественно-эстетическую и национальную 

сущность литературной критики;  

  3) владеть новыми подходами в обучении и преподавании (компетентностный, 

диалоговый, коллаборативный, субъект-субъектный и др.), способствующими развитию у 

обучающихся критического мышления, познавательной активности, способности 

работать в команде, самостоятельности в решении проблем.  

  4) применять различные стратегии оценивания и фиксирования достижений 

образовательных результатов обучающихся  

 5) отбирать информацию, необходимую для решения профессиональных проблем 

 6) формировать академическую честность обучащихся, добропорядочность 
 

The aim of the course is given continuity and innovation in artistic development, in the 

course of study subject to acquaint students with the emergence of literary criticism, the ways of 

its formation, understanding of the relationship development literature and development of 

critical views (understanding of the relationship development literature and development of 

critical opinion). 

The course content includes the following sections: Awakening of the Kazakh critical 

opinion and origin of the Kazakh criticism. Essential thoughts of the ancient era. Critical 

thought of the great Kazakh enlightener-Democrat. Print and criticism.  Development of literary 

criticism in the newspaper " Kazakh "and in the magazine"Aykap". Written literature and 

criticism. Literary criticism in the 20s, 30s, postwar period, and 60s, 70s during independence.  

The discipline is aimed at the formation of professional, ideological, analytical and 

research competencies. 

As a result of the study the student must: 

1) to show the ability to self-analysis, adequate self-assessment of the development of 

literature in unity with the history of criticism;  

2) analyze the edifying, artistic, aesthetic and national essence of literary criticism;  

3) to possess new approaches in training and teaching (competence, dialogue, 

collaborative, subject-subject, etc.), contributing to the development of students ' critical 

thinking, cognitive activity, ability to work in a team, independence in solving problems.  

4) apply different strategies for assessing and recording the achievements of educational 

results of students 

5) select the information necessary to solve professional problems 

6) to form the academic integrity of students, integrity 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

  Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ халық ауыз әдебиеті 

Введение в литературоведение, Казахское устное народное творчество 

Introduction toLiterature, Kazakh  folklore 

  Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Шешендік өнер 

Ораторское искусство 

Оratory 
 

Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі мен стилистикасы 

Синтаксис и стилистика современного казахского языка 

Syntax and stylistics of modern Kazakh language 

  Курстың мақсаты – тілдік және лингвистикалық құзыреттілікті қалыптастыру; тіл 

туралы қажетті білімді белгілік жүйе және қоғамдық құбылыс ретінде, оның құрылысы, 

дамуы және қызмет етуі; қазақ тілінің негізгі нормаларын меңгеру; сөз қорын және тілдің 

грамматикалық құрылысын байыту; тіл құбылыстары мен фактілерін талдау және бағалау 

қабілетін қалыптастыру; лингвистика туралы ғылым ретінде қажетті білімді 

қалыптастыру; синтаксис және стилистика саласындағы білімді жүйелеу және жинақтау. 

  Пәннің мазмұны: сөз және сөз тіркестерінің синтаксисі. Жай сөйлем синтаксисі. 

Құрмалас сөйлем синтаксисі. Мәтін синтаксисі. Сөйлеудің монологиялық және 

диалогтық формалары. Пунктуация. Қазақ пунктуациясының принциптері. Қазіргі 

әлемдегі қазақ тілі. Қазіргі қазақ тіліндегі белсенді үрдістер. Стилистиканың 
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лингвистикалық пән ретінде қалыптасу тарихы. Стилистика міндеттері. Денотативті 

аспект. Коннотативті аспект. Стильдік коннотацияның эмоциялық-экспрессивті және 

функционалдық-стильдік түрлері. Стильдік парадигма. Сөзді таңдау мәселесі.  

  Пән негізгі синтаксистік ұғымдарды және тиісті терминологияны меңгеруге және 

әртүрлі синтаксистік концепцияларда бағдарлай білуге, олардың арақатынасын, күшті 

және әлсіз жақтарын көруге, әртүрлі аспектілерде синтаксистік бірліктерді талдау 

дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. 

  Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

  1) Қазақ тілі синтаксисінің жүйелік сипатын белгілеуге мүмкіндік беретін негізгі 

синтаксистік бағыттар бойынша теориялық материалды меңгеру; 

  2) синтаксистік ерекшеліктер тұрғысынан сөйлемдердің түрлерін ажырата білу 

және сөйлемде синтаксистік қатынастарды анықтау дағдыларын меңгеру; 

 3) тілдің синтаксистік деңгейінің бірлігін талдай білу, тіл бірліктерінің 

ерекшеліктерін анықтай білу; 

  4) негізгі пунктуациялық дағдыларды меңгеру. 

  5) ауызша және жазбаша сөйлеудің нормативтік сауаттылығын қалыптастыру.  

  6) өз сөйлеу тәжірибесінде алған білім мен іскерлікті қолдану. 

  7) оқушылардың лингвистикалық қабілеттерін, олардың танымдық қабілеттерін 

дамыту,  белсенді, ойлау және коммуникативтік мәдениет;  

  8) орфографиялық, пунктуациялық және стилистикалық сауаттылық, мәтінді 

талдай білу.  

  9) оқушылардың тілдік құзыреттілігін дамыту;  қарым-қатынастың әр түрлі 

жағдайларында қазақ әдеби тілін меңгеру; сөйлеу мәдениетінің деңгейін арттыру;  

  10) азаматтық пен патриотизмге, ана тіліне деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу,  

қазақ халқының мәдениеті мен әдебиетіне баулу; 

  11) әртүрлі синтаксистік бірліктерді зерттеу және олардың жүйелік қатынастарын, 

типологиясы меңгеру. 
 

  Цель изучения  курса – формирование  языковой  и  лингвистической 

компетенции;  освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 

основными нормами казахского языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке; систематизация и обобщение знаний в 

области синтаксиса и стилистики. 

  Содержание дисциплины: Синтаксис слова и словосочетания. Синтаксис простого 

предложения. Синтаксис сложного предложения. Синтаксис текста. Монологические и 

диалогические формы речи. Пунктуация. Принципы казахской пунктуации. Казахский 

язык в современном мире. Активные процессы в современном казахском языке. История 

становления стилистики как лингвистической дисциплины. Задачи 

стилистики. Денотативный аспект. Коннотативный аспект. Эмоционально-экспрессивные 

и функционально-стилевые разновидности стилистических коннотаций. Стилистическая 

парадигма. Проблема выбора слова.  

Дисциплина направлена на овладение основными синтаксическими понятиями и 

соответствующей терминологией и на умение ориентироваться в разных синтаксических 

концепциях, видеть их соотношение, сильные и слабые стороны, на выработку навыков 

анализа синтаксических единиц в разных аспектах. 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

1) освоить теоретический материал по основным синтаксическим направлениям, 

позволяющим установить системный характер синтаксиса казахского языка; 

  2) овладеть навыками выявления синтаксических отношений в словосочетании и 

предложении и умениями различать виды сложных предложений с точки зрения 

синтаксических особенностей; 

 3) уметь анализировать единицы синтаксического уровня языка, выявлять 

речевые особенности данных единиц языка; 

1) владеть основными пунктуационными навыками. 

2) формирование нормативной грамотности устной и письменной речи.  

3) применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
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4) развитие  лингвистических  способностей  учащихся,  их  познавательной   

активности,  мышления и  коммуникативной культуры;  

5) совершенствование орфографической, пунктуационной и стилистической  

грамотности, умения анализировать текст.  

6) развитие языковых  компетенций  учащихся, обеспечивающих свободное   

владение казахским  литературным  языком  в разных ситуациях общении; повышение 

уровня культуры речи;  

7) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку,  

приобщение к культуре и литературе казахского народа; 

8) изучение и усвоение синтаксических единиц в разных синтаксических  

аспектах, их системных отношений, их типологии. 
 

The purpose of the course-the formation of language and linguistic competence; 

development of necessary knowledge about the language as a sign system and social 

phenomenon, its structure, development and functioning; mastering the basic norms of the 

Kazakh language; enrichment of vocabulary and grammatical structure of speech; the formation 

of the ability to analyze and evaluate linguistic phenomena and facts, the necessary knowledge 

of linguistics as a science; systematization and generalization of knowledge in the field of 

syntax and style. 

 Course content: Syntax of words and phrases. Simple sentence syntax. Complex 

sentence syntax. Text syntax. Monological and dialogical forms of speech. Punctuation. The 

principles of the Kazakh punctuation. Kazakh language in the modern world. Active processes 

in the modern Kazakh language. The history of stylistics formation as a linguistic discipline. 

Tasks of stylistics. Denotative aspect. Connotative aspect. Emotional-expressive and functional-

stylistic varieties of stylistic connotations. Stylistic paradigm. The problem choice words.  

The discipline is aimed at mastering the basic syntactic concepts and appropriate 

terminology and the ability to navigate in different syntactic concepts, to see their relationship, 

strengths and weaknesses, to develop skills in the analysis of syntactic units in different aspects. 

 As a result of studying the discipline the student must: 

 1) to master the theoretical material in the main syntactic directions, allowing to 

establish the systematic nature of the syntax of the Kazakh language; 

 2) to master the skills of identifying syntactic relations in a phrase and sentence and the 

ability to distinguish types of complex sentences in terms of syntactic features; 

3) be able to analyze the units of the syntactic level of the language, to identify the 

speech characteristics of these units of the language; 

 4) possess basic punctuation skills. 

 5) formation of normative literacy of oral and written speech.  

 6) application of the acquired knowledge and skills in their own speech practice. 

 7) development of linguistic abilities of pupils, their cognitive  activity, thinking and 

communicative culture;  

 8) improvement of spelling, punctuation and stylistic literacy, ability to analyze the 

text.  

 9) development of language competences of pupils providing free  knowledge of the 

Kazakh literary language in different situations of communication; improving the level of 

speech culture;  

10) education of citizenship and patriotism, love for the native language, introduction to 

the culture and literature of the Kazakh people; 

11) the study and assimilation of syntactic units in different syntactic aspects, their 

systemic relations, their typologies. 

  Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе, Қазіргі қазақ тілі фонетикасы, Қазақ тілінің сөзжасамы мен 

морфологиясы 

Введение в языкознание, Фонетика современного казахского языка, Словообразование и 

морфология казахского языка 

Introduction to linguistics, Phonetics of modern Kazakh language, Word formation and 

morphology of the Kazakh language.   

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Жалпы тіл білімі, Тілдік қатынас негіздері, Салыстырмалы грамматика 



 

57 
 

Сравнительная грамматика 

 

General linguistics, Foundations of Language Communication, comparative grammar 

 
 

Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы мен синтаксисі 

Стилистика и синтаксис современного казахского языка 

Stylistics and syntax of modern Kazakh language 

 Курстың мақсаты – тілдік және лингвистикалық құзыреттілікті қалыптастыру; тіл туралы 

қажетті білімді белгілік жүйе және қоғамдық құбылыс ретінде, оның құрылысы, дамуы 

және қызмет етуі; қазақ тілінің негізгі нормаларын меңгеру; сөз қорын және тілдің 

грамматикалық құрылысын байыту; тіл құбылыстары мен фактілерін талдау және бағалау 

қабілетін қалыптастыру; лингвистика туралы ғылым ретінде қажетті білімді 

қалыптастыру; синтаксис және стилистика саласындағы білімді жүйелеу және жинақтау. 

  Пәннің мазмұны: сөз және сөз тіркестерінің синтаксисі. Жай сөйлем синтаксисі. 

Құрмалас сөйлем синтаксисі. Мәтін синтаксисі. Сөйлеудің монологиялық және 

диалогтық формалары. Пунктуация. Қазақ пунктуациясының принциптері. Қазіргі 

әлемдегі қазақ тілі. Қазіргі қазақ тіліндегі белсенді үрдістер. Стилистиканың 

лингвистикалық пән ретінде қалыптасу тарихы. Стилистика міндеттері. Денотативті 

аспект. Коннотативті аспект. Стильдік коннотацияның эмоциялық-экспрессивті және 

функционалдық-стильдік түрлері. Стильдік парадигма. Сөзді таңдау мәселесі.  

  Пән негізгі синтаксистік ұғымдарды және тиісті терминологияны меңгеруге және 

әртүрлі синтаксистік концепцияларда бағдарлай білуге, олардың арақатынасын, күшті 

және әлсіз жақтарын көруге, әртүрлі аспектілерде синтаксистік бірліктерді талдау 

дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. 

  Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

  1) Қазақ тілі синтаксисінің жүйелік сипатын белгілеуге мүмкіндік беретін негізгі 

синтаксистік бағыттар бойынша теориялық материалды меңгеру; 

  2) синтаксистік ерекшеліктер тұрғысынан сөйлемдердің түрлерін ажырата білу 

және сөйлемде синтаксистік қатынастарды анықтау дағдыларын меңгеру; 

 3) тілдің синтаксистік деңгейінің бірлігін талдай білу, тіл бірліктерінің 

ерекшеліктерін анықтай білу; 

  4) негізгі пунктуациялық дағдыларды меңгеру. 

  5) ауызша және жазбаша сөйлеудің нормативтік сауаттылығын қалыптастыру.  

  6) өз сөйлеу тәжірибесінде алған білім мен іскерлікті қолдану. 

  7) оқушылардың лингвистикалық қабілеттерін, олардың танымдық қабілеттерін 

дамыту,  белсенді, ойлау және коммуникативтік мәдениет;  

  8) орфографиялық, пунктуациялық және стилистикалық сауаттылық, мәтінді 

талдай білу.  

  9) оқушылардың тілдік құзыреттілігін дамыту;  қарым-қатынастың әр түрлі 

жағдайларында қазақ әдеби тілін меңгеру; сөйлеу мәдениетінің деңгейін арттыру;  

  10) азаматтық пен патриотизмге, ана тіліне деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу,  

қазақ халқының мәдениеті мен әдебиетіне баулу; 

  11) әртүрлі синтаксистік бірліктерді зерттеу және олардың жүйелік қатынастарын, 

типологиясы меңгеру. 
 

  Цель изучения  курса – формирование  языковой  и  лингвистической 

компетенции;  освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 

основными нормами казахского языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке; систематизация и обобщение знаний в 

области синтаксиса и стилистики. 

  Содержание дисциплины: Синтаксис слова и словосочетания. Синтаксис простого 

предложения. Синтаксис сложного предложения. Синтаксис текста. Монологические и 

диалогические формы речи. Пунктуация. Принципы казахской пунктуации. Казахский 

язык в современном мире. Активные процессы в современном казахском языке. История 

становления стилистики как лингвистической дисциплины. Задачи 

Общее языкознание, Основы языковой коммуникации, 
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стилистики. Денотативный аспект. Коннотативный аспект. Эмоционально-экспрессивные 

и функционально-стилевые разновидности стилистических коннотаций. Стилистическая 

парадигма. Проблема выбора слова.  

Дисциплина направлена на овладение основными синтаксическими понятиями и 

соответствующей терминологией и на умение ориентироваться в разных синтаксических 

концепциях, видеть их соотношение, сильные и слабые стороны, на выработку навыков 

анализа синтаксических единиц в разных аспектах. 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

1) освоить теоретический материал по основным синтаксическим направлениям, 

позволяющим установить системный характер синтаксиса казахского языка; 

  2) овладеть навыками выявления синтаксических отношений в словосочетании и 

предложении и умениями различать виды сложных предложений с точки зрения 

синтаксических особенностей; 

 3) уметь анализировать единицы синтаксического уровня языка, выявлять 

речевые особенности данных единиц языка; 

1) владеть основными пунктуационными навыками. 

2) формирование нормативной грамотности устной и письменной речи.  

3) применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

4) развитие  лингвистических  способностей  учащихся,  их  познавательной   

активности,  мышления и  коммуникативной культуры;  

5) совершенствование орфографической, пунктуационной и стилистической  

грамотности, умения анализировать текст.  

6) развитие языковых  компетенций  учащихся, обеспечивающих свободное   

владение казахским  литературным  языком  в разных ситуациях общении; повышение 

уровня культуры речи;  

7) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку,  

приобщение к культуре и литературе казахского народа; 

8) изучение и усвоение синтаксических единиц в разных синтаксических  

аспектах, их системных отношений, их типологии. 
 

The purpose of the course-the formation of language and linguistic competence; 

development of necessary knowledge about the language as a sign system and social 

phenomenon, its structure, development and functioning; mastering the basic norms of the 

Kazakh language; enrichment of vocabulary and grammatical structure of speech; the formation 

of the ability to analyze and evaluate linguistic phenomena and facts, the necessary knowledge 

of linguistics as a science; systematization and generalization of knowledge in the field of 

syntax and style. 

 Course content: Syntax of words and phrases. Simple sentence syntax. Complex 

sentence syntax. Text syntax. Monological and dialogical forms of speech. Punctuation. The 

principles of the Kazakh punctuation. Kazakh language in the modern world. Active processes 

in the modern Kazakh language. The history of stylistics formation as a linguistic discipline. 

Tasks of stylistics. Denotative aspect. Connotative aspect. Emotional-expressive and functional-

stylistic varieties of stylistic connotations. Stylistic paradigm. The problem choice words.  

The discipline is aimed at mastering the basic syntactic concepts and appropriate 

terminology and the ability to navigate in different syntactic concepts, to see their relationship, 

strengths and weaknesses, to develop skills in the analysis of syntactic units in different aspects. 

 As a result of studying the discipline the student must: 

 1) to master the theoretical material in the main syntactic directions, allowing to 

establish the systematic nature of the syntax of the Kazakh language; 

 2) to master the skills of identifying syntactic relations in a phrase and sentence and the 

ability to distinguish types of complex sentences in terms of syntactic features; 

3) be able to analyze the units of the syntactic level of the language, to identify the 

speech characteristics of these units of the language; 

 4) possess basic punctuation skills. 

 5) formation of normative literacy of oral and written speech.  

 6) application of the acquired knowledge and skills in their own speech practice. 

 7) development of linguistic abilities of pupils, their cognitive  activity, thinking and 

communicative culture;  
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 8) improvement of spelling, punctuation and stylistic literacy, ability to analyze the 

text.  

 9) development of language competences of pupils providing free  knowledge of the 

Kazakh literary language in different situations of communication; improving the level of 

speech culture;  

10) education of citizenship and patriotism, love for the native language, introduction to 

the culture and literature of the Kazakh people; 

11) the study and assimilation of syntactic units in different syntactic aspects, their 

systemic relations, their typologies. 

  Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе, Қазіргі қазақ тілі фонетикасы, Қазақ тілінің сөзжасамы мен 

морфологиясы 

Введение в языкознание, Фонетика современного казахского языка, Словообразование и 

морфология казахского языка 

Introduction to linguistics, Phonetics of modern Kazakh language, Word formation and 

morphology of the Kazakh language.   

 Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

История языкознание , Основы интологии, 

General linguistics, Basics of Intology 

   

Қазақ тілінің сөйлемдер жүйесі 

  Система предложений казахского языка 

  Kazakh language of the proposed system 

  Курстың мақсаты – тілдік және лингвистикалық құзыреттілікті қалыптастыру; тіл 

туралы қажетті білімді белгілік жүйе және қоғамдық құбылыс ретінде, оның құрылысы, 

дамуы және қызмет етуі; қазақ тілінің негізгі нормаларын меңгеру; сөз қорын және тілдің 

грамматикалық құрылысын байыту; тіл құбылыстары мен фактілерін талдау және бағалау 

қабілетін қалыптастыру; лингвистика туралы ғылым ретінде қажетті білімді 

қалыптастыру; синтаксис және стилистика саласындағы білімді жүйелеу және жинақтау. 

  Пәннің мазмұны: сөз және сөз тіркестерінің синтаксисі. Жай сөйлем синтаксисі. 

Құрмалас сөйлем синтаксисі. Мәтін синтаксисі. Сөйлеудің монологиялық және 

диалогтық формалары. Пунктуация. Қазақ пунктуациясының принциптері. Қазіргі 

әлемдегі қазақ тілі. Қазіргі қазақ тіліндегі белсенді үрдістер.  

  Пән негізгі синтаксистік ұғымдарды және тиісті терминологияны меңгеруге және 

әртүрлі синтаксистік концепцияларда бағдарлай білуге, олардың арақатынасын, күшті 

және әлсіз жақтарын көруге, әртүрлі аспектілерде синтаксистік бірліктерді талдау 

дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. 

  Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

  1) Қазақ тілі синтаксисінің жүйелік сипатын белгілеуге мүмкіндік беретін негізгі 

синтаксистік бағыттар бойынша теориялық материалды меңгеру; 

  2) синтаксистік ерекшеліктер тұрғысынан сөйлемдердің түрлерін ажырата білу 

және сөйлемде синтаксистік қатынастарды анықтау дағдыларын меңгеру; 

 3) тілдің синтаксистік деңгейінің бірлігін талдай білу, тіл бірліктерінің 

ерекшеліктерін анықтай білу; 

  4) негізгі пунктуациялық дағдыларды меңгеру. 

  5) оқушылардың лингвистикалық қабілеттерін, олардың танымдық қабілеттерін 

дамыту,  белсенді, ойлау және коммуникативтік мәдениет;  

  6) азаматтық пен патриотизмге, ана тіліне деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу,  

қазақ халқының мәдениеті мен әдебиетіне баулу; 

  7) әртүрлі синтаксистік бірліктерді зерттеу және олардың жүйелік қатынастарын, 

типологиясы меңгеру. 
 

  Цель изучения  курса – формирование  языковой  и  лингвистической 

компетенции;  освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 

основными нормами казахского языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

Тіл білімінің тарихы, Интонология негіздері  
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необходимых знаний о лингвистике как науке; систематизация и обобщение знаний в 

области синтаксиса и стилистики. 

  Содержание дисциплины: Синтаксис слова и словосочетания. Синтаксис простого 

предложения. Синтаксис сложного предложения. Синтаксис текста. Монологические и 

диалогические формы речи. Пунктуация. Принципы казахской пунктуации. Казахский 

язык в современном мире. Активные процессы в современном казахском языке.  

Дисциплина направлена на овладение основными синтаксическими понятиями и 

соответствующей терминологией и на умение ориентироваться в разных синтаксических 

концепциях, видеть их соотношение, сильные и слабые стороны, на выработку навыков 

анализа синтаксических единиц в разных аспектах. 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

1) освоить теоретический материал по основным синтаксическим направлениям, 

позволяющим установить системный характер синтаксиса казахского языка; 

  2) овладеть навыками выявления синтаксических отношений в словосочетании и 

предложении и умениями различать виды сложных предложений с точки зрения 

синтаксических особенностей; 

 3) уметь анализировать единицы синтаксического уровня языка, выявлять 

речевые особенности данных единиц языка; 

4)владеть основными пунктуационными навыками.  

5) развитие  лингвистических  способностей  учащихся,  их  познавательной   

активности,  мышления и  коммуникативной культуры;  

6) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку,  

приобщение к культуре и литературе казахского народа; 

7) изучение и усвоение синтаксических единиц в разных синтаксических  

аспектах, их системных отношений, их типологии. 
 

  The purpose of the course-the formation of language and linguistic competence; 

development of necessary knowledge about the language as a sign system and social 

phenomenon, its structure, development and functioning; mastering the basic norms of the 

Kazakh language; enrichment of vocabulary and grammatical structure of speech; the formation 

of the ability to analyze and evaluate linguistic phenomena and facts, the necessary knowledge 

of linguistics as a science; systematization and generalization of knowledge in the field of 

syntax and style. 

  Course content: Syntax of words and phrases. Simple sentence syntax. Complex 

sentence syntax. Text syntax. Monological and dialogical forms of speech. Punctuation. The 

principles of the Kazakh punctuation. Kazakh language in the modern world. Active processes 

in the modern Kazakh language.  

The discipline is aimed at mastering the basic syntactic concepts and appropriate terminology 

and the ability to navigate in different syntactic concepts, to see their relationship, strengths and 

weaknesses, to develop skills in the analysis of syntactic units in different aspects. 

  As a result of studying the discipline the student must: 

  1) to master the theoretical material on the main syntactic directions, allowing to 

establish the systematic nature of the syntax of the Kazakh language; 

  2) to master the skills of identifying syntactic relations in a phrase and sentence and the 

ability to distinguish types of complex sentences in terms of syntactic features; 

 3) be able to analyze the units of the syntactic level of the language, to identify the 

speech characteristics of these units of the language; 

  4) possess basic punctuation skills.  

  5) the development of linguistic abilities of students, their cognitive  activity, thinking 

and communicative culture;  

  6) education of citizenship and patriotism, love for the native language, introduction to 

the culture and literature of the Kazakh people; 

  7) study and assimilation of syntactic units in different syntactic aspects, their systemic 

relations, their typologies.  

 Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе, Қазіргі қазақ тілі фонетикасы, Қазақ тілінің сөзжасамы мен 

морфологиясы 

Введение в языкознание, Фонетика современного казахского языка, Словообразование и 
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морфология казахского языка 

Introduction to linguistics, Phonetics of modern Kazakh language, Word formation and 

morphology of the Kazakh language.   

  Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Мәтін лигвистикасы, Орфография және пунктуация теориясы, Лингвистикалық теория 

негіздері 

Лингвистика текста, Теория орфографии и пунктуации, Основы лингвистической теории 

Text linguistics, Theory of spelling and punctuation, Fundamentals of linguistic theory 
 

  Қазақ тілінің тарихи грамматикасы және әдеби тіл 

  Историческая грамматика казахского языка и литературный язык 

  Historical Grammar of the Kazakh language and literary language 

          Курстың мақсаты: көне түркілік жазба мұралар тілінен бастап, орта түркілік әдеби 

мұралар, қазақ ақын-жыраулары туындыларының тілдік сипатын ашып, халықтық, 

ұлттық деңгейдегі әдеби тіліміздің қалыптасуынан күні бүгінге дейінгі әдеби тілдің даму 

сипатымен, жеке мұралар тілінің өзіндік ерекшеліктерімен терең, жан-жақты таныстыру. 

  Пәннің мазмұны: Әдеби тілдің сипаты. Көне түркілік жазба мұралар тілі. Орта 

түркілік әдеби мұралардың тілдік сипаты. XV-XVII ғасырлардағы қазақ әдеби тілі. XVIIІ 

ғасырдағы қазақ әдеби тілі. ХІХ ғасырдағы қазақ әдеби тілі.Қазақтың ұлттық жазба әдеби 

тілі. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдеби тілі.  

 Пән қазақ әдеби тілінің қалыптасу, даму кезеңдері мен тілдік сипаты жөнінде білім 

беруге бағытталған.  

        Курсты оқу нәтижесінде білім алушылар: 

        1) әдеби тілдің лексика-грамматикалық ерекшеліктері, қалыптасу, даму және 

заңдылықтары бойынша танымдық іс-әрекетке тұрақты мотивация; 

        2) әдеби мәтіндер мен материалдарды талдай білу;  

        3) әдеби материалдың лексикалық және грамматикалық ерекшеліктерін анықтау, 

талдау және зерттеу дағдыларын меңгеру. 

        4) қазақ тілі грамматикасының тарихы бойынша озық және жоғары деңгейдегі 

тапсырмаларды орындау;  

        5) кәсіби, қоғамдық және өзге де қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз 

бетінше іздеу және іріктеу дағдыларын көрсету 
 

  Цель курса: формирование системы знании о языковом описании произведений 

древнетюркской письменности, средне-тюркского литературного наследия, казахских 

поэтов-жырау, ознакомление с развитием, историей народного и национального 

литературного языка, литературного языка советской эпохи, лингвистическими 

особенностями некоторых литературных произведении. 

  Содержание курса: Определение и нормы литературного языка.Древнетюркское 

письменное языковое наследие.Литературный язык старотюркского периода (X-XV 

вв.).Литературный языкказахского народа XV-XVII вв. Казахский литературный язык 

XVIII в. Казахский литературный язык XIX в. Литературный языкказахской нации. 

Литературный язык советской эпохи. 

Предмет направлен на на формирование знаний о истории и этапах становления, 

развития и нормах казахского литературного языка. 

  В результате изучения курса обучающиеся будут: 

1) устойчивая мотивация к познавательной деятельности по основным этапам 

формирования, развития и закономерности функционирования, лексико-грамматические 

особенности литературного языка; 

2) уметь анализировать литературные тексты и материалы; находить общие  

закономерности и лингвистическую специфику языковых явлений; 

3) владеть навыками изучения и анализа, определения лексических и  

грамматических особенностей литературного материала. 

 4) выполнять задачи продвинутого и высокого уровней по истории грамматики 

казахского языка 

 5) демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления профессиональной, общественной и иной деятельности 
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  The aim of the course: formation of system knowledge about the linguistic description of 

the works of ancient Turkic literature, middle Turkic literary heritage of the Kazakh poet-bard, 

introduction to the development history of folk and national literary language, the literary 

language of the Soviet era, some linguistic features of a literary work. 

  Course content: Definition and norms of literary language.Ancient Turkic written 

language heritage.Literary language of the old Turkic period (X-XV centuries).Literary 

yazycheskogo people of the XV-XVII centuries the Kazakh literary language of the XVIII 

century the Kazakh literary language of the XIX century Literary yazycheskoi of the nation. The 

literary language of the Soviet era. 

The course is aimed at the formation of knowledge about the history and stages of formation, 

development and norms of the Kazakh literary language. 

  As a result of studying the course students will: 

1) steady motivation to cognitive activity on the main stages of formation, development and 

regularities of functioning, lexical and grammatical features of the literary language; 

2) be able to analyze literary texts and materials; find common  

regularities and linguistic specificity of linguistic phenomena; 

3) possess the skills of study and analysis, definition of lexical and  

grammatical features of the literary material. 

 4) perform advanced and high-level tasks on the history of grammar of the Kazakh 

language 

 5) demonstrate skills of independent search and selection of necessary information for 

professional, social and other activities 

 Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе, Ежелгі дәуір әдебиеті, Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет  

Введение в языкознание, Литература древнего века, Литература периода казахского 

ханства 

Introduction to linguistics, Literature of the ancient century, Literature of the period of the 

Kazakh khanate 

  Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postreguisites 

Бітіру жұмысын қорғау 

Защита дипломной работы 

Defense of the thesis. 
 

Әдеби тіл және грамматика тарихы 

Литературный язык и история грамматики 

The literary language and the history of grammar 

          Курстың мақсаты: көне түркілік жазба мұралар тілінен бастап, орта түркілік әдеби 

мұралар, қазақ ақын-жыраулары туындыларының тілдік сипатын ашып, халықтық, 

ұлттық деңгейдегі әдеби тіліміздің қалыптасуынан күні бүгінге дейінгі әдеби тілдің даму 

сипатымен, жеке мұралар тілінің өзіндік ерекшеліктерімен терең, жан-жақты таныстыру. 

  Пәннің мазмұны: Әдеби тілдің сипаты. Көне түркілік жазба мұралар тілі. Орта 

түркілік әдеби мұралардың тілдік сипаты. XV-XVII ғасырлардағы қазақ әдеби тілі. XVIIІ 

ғасырдағы қазақ әдеби тілі. ХІХ ғасырдағы қазақ әдеби тілі.Қазақтың ұлттық жазба әдеби 

тілі. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдеби тілі.  

 Пән қазақ әдеби тілінің қалыптасу, даму кезеңдері мен тілдік сипаты жөнінде білім 

беруге бағытталған.  

        Курсты оқу нәтижесінде білім алушылар: 

        1) әдеби тілдің лексика-грамматикалық ерекшеліктері, қалыптасу, даму және 

заңдылықтары бойынша танымдық іс-әрекетке тұрақты мотивация; 

        2) әдеби мәтіндер мен материалдарды талдай білу;  

        3) әдеби материалдың лексикалық және грамматикалық ерекшеліктерін анықтау, 

талдау және зерттеу дағдыларын меңгеру. 

        4) қазақ тілі грамматикасының тарихы бойынша озық және жоғары деңгейдегі 

тапсырмаларды орындау;  

        5) кәсіби, қоғамдық және өзге де қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз 

бетінше іздеу және іріктеу дағдыларын көрсету 
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  Цель курса: формирование системы знании о языковом описании произведений 

древнетюркской письменности, средне-тюркского литературного наследия, казахских 

поэтов-жырау, ознакомление с развитием, историей народного и национального 

литературного языка, литературного языка советской эпохи, лингвистическими 

особенностями некоторых литературных произведении. 

  Содержание курса: Определение и нормы литературного языка.Древнетюркское 

письменное языковое наследие.Литературный язык старотюркского периода (X-XV 

вв.).Литературный языкказахского народа XV-XVII вв. Казахский литературный язык 

XVIII в. Казахский литературный язык XIX в. Литературный языкказахской нации. 

Литературный язык советской эпохи. 

Предмет направлен на на формирование знаний о истории и этапах становления, 

развития и нормах казахского литературного языка. 

  В результате изучения курса обучающиеся будут: 

1) устойчивая мотивация к познавательной деятельности по основным этапам 

формирования, развития и закономерности функционирования, лексико-грамматические 

особенности литературного языка; 

4) уметь анализировать литературные тексты и материалы; находить общие  

закономерности и лингвистическую специфику языковых явлений; 

5) владеть навыками изучения и анализа, определения лексических и  

грамматических особенностей литературного материала. 

 4) выполнять задачи продвинутого и высокого уровней по истории грамматики 

казахского языка 

 5) демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления профессиональной, общественной и иной деятельности 
 

  The aim of the course: formation of system knowledge about the linguistic description of 

the works of ancient Turkic literature, middle Turkic literary heritage of the Kazakh poet-bard, 

introduction to the development history of folk and national literary language, the literary 

language of the Soviet era, some linguistic features of a literary work. 

  Course content: Definition and norms of literary language.Ancient Turkic written 

language heritage.Literary language of the old Turkic period (X-XV centuries).Literary 

yazycheskogo people of the XV-XVII centuries the Kazakh literary language of the XVIII 

century the Kazakh literary language of the XIX century Literary yazycheskoi of the nation. The 

literary language of the Soviet era. 

The course is aimed at the formation of knowledge about the history and stages of formation, 

development and norms of the Kazakh literary language. 

  As a result of studying the course students will: 

 1) steady motivation to cognitive activity on the main stages of formation, development 

and regularities of functioning, lexical and grammatical features of the literary language; 

 2) be able to analyze literary texts and materials; find common  regularities and linguistic 

specificity of linguistic phenomena; 

 3) possess the skills of study and analysis, definition of lexical and grammatical features 

of the literary material. 

 4) perform advanced and high-level tasks on the history of grammar of the Kazakh 

language 

 5) demonstrate skills of independent search and selection of necessary information for 

professional, social and other activities 

 Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе, Ежелгі дәуір әдебиеті, Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет  

Введение в языкознание, Литература древнего века, Литература периода казахского 

ханства 

Introduction to linguistics, Literature of the ancient century, Literature of the period of the 

Kazakh khanate 

  Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postreguisites 

Бітіру жұмысын қорғау 

Защита дипломной работы 

Defense of the thesis. 
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Қазақ диалектологиясы 

Казахская диалектология 

Kazakh dialectology 

  Курстың мақсаты - қазақ диалектологиясының зерттеу нысанын белгілеу, 

диалектілердің пайда болу, қалыптасу жолдарын көрсету, қазақ диалектологиясының 

зерттелу тарихынан хабардар ету, өзге ғылымдармен байланысына көз жеткізіп, әр 

диалектілерге тҽн фонетикалық, лексикалық, грамматикалық ерекшеліктерді саралау, 

сырт жерлерде тұратын қазақтардың (Өзбекстан, Қарақалпақстан, Тәжікстан, Алтай 

өңірінде) тіліндегі жергілікті ерекшеліктермен таныстыру, диалектілердің тілді шұбарлау 

мен әдеби тілді байытудағы орнын көрсету. 

  Пәннің мазмұны: Қазақ диалектілерінің лексикалық ерекшеліктері. Диалектілік 

сипаттағы лексика. Диалектілік сипаттағы кәсіби сөздер. Сөйленістердегі кірме сҿздер. 

Қазақ диалектілеріндегі фонетикалық ерекшеліктер. Қазақ диалектілеріне тән 

морфологиялық ерекшеліктер. Сөйленістердегі үстеу, шылау сөздердің түрлеріне 

байланысты ерекшеліктер. Сөйленістердегі сөз тудырушы жұрнақтар. Диалектілік 

лексикография – диалектологияның бір саласы. Синтаксистік ерекшеліктер. Қазақстаннан 

тысқары, туыстас республикаларда тұратын қазақтардың тіліндегі ерекшеліктер. Қазақ 

диалектологиясының ғылым ретінде қалыптасуындағы қазақ ғалымдарының рөлі.  

  Пән қазіргі қазақ тілінің тарихымен тығыз байланысты, ал практикалық жұмыстар 

нақты диалектілік мәтіндердің материалында әр түрлі диалектілік ерекшеліктердің жанды 

көрінісі ретінде жүргізіледі. 

  Курсты оқу нәтижесінде білім алушылар: 

  1) қазақ тілін диалект тілінің айналасында практикалық оқыту дағдыларын алады;  

2) қазіргі қазақ тілінің даму тарихын біледі; 

3) диалектолог ретінде далалық зерттеу жұмыстарын ұйымдастырады;  

4) ғылыми және анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын кеңейту; 

5) алынған теориялық білімді жүйелейді және олардың іс жүзінде қолданады. 
 

  Цель курса - определить формы исследования казахской диалектологии, показать 

пути возникновения, формирования диалектов, проинформировать об истории изучения 

казахской диалектологии, убедиться в связи с другими науками, проанализировать 

различные диалекты фонетические, лексические, грамматические особенности, 

познакомить с местными особенностями языка казахов, проживающих за рубежом (в 

Узбекистане, Каракалпакстане, Таджикистане, Алтайском крае), показать место 

диалектов в изучении языка и обогащении литературного языка. 

  Содержание дисциплины: лексические особенности казахского диалекта. Лексика 

диалектического характера. Профессиональные слова диалектического характера. 

Сөйленістердегі подъездных сҿздер. Фонетические особенности в казахских диалектах. 

Морфологические особенности, характерные для казахских диалектов. Особенности, 

связанные с видами наречий, шумов в речи. Суффиксы, вызывающие слова в 

выступлениях. Диалектная лексика-одна из областей диалектологии. Синтаксические 

особенности. Особенности языка казахов, проживающих за пределами Казахстана, в 

родственных республиках. Роль казахских ученых в становлении казахской 

диалектологии как науки. 

  Дисциплина показывает связь особенностей современных говоров с историей 

казахского языка, а практическая работа ведётся на материале конкретных диалектных 

текстов как живого проявления самых разнообразных диалектных особенностей. 

  В результате изучения курса обучающиеся будут: 

1) получить навыки практического преподавания казахского языка в диалектном  

окружении; 

2) лучше узнать историю развития современного казахского языка; 

3) познакомиться с организацией полевой исследовательской работы  

диалектолога; 

4) расширить навыки работы с научной и справочной литературой; 

5) научиться систематизировать полученные теоретические знания и применять  

их на практике. 
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  The aim of the course is to define the study of the Kazakh dialectology, to show the way 

of arising, formation of dialects, to inform about the history of the study of the Kazakh 

dialectology, verify connection with other Sciences, to perform a variety of dialects phonetic, 

lexical, grammatical peculiarities to meet the local peculiarities of the language of the Kazakhs 

living abroad (in Uzbekistan, Karakalpakstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Altai region), to show the 

place of dialects in language learning and the enrichment of the literary language. 

  Content of discipline: lexical features of the Kazakh dialect. Vocabulary of dialectical 

character. Professional word dialectical in nature. Silencethe access stder. Phonetic features in 

the Kazakh dialects. Morphological features characteristic of the Kazakh dialects. Features 

associated with the types of adverbs, noises in speech. Suffixes that invoke words in speeches. 

Dialect vocabulary is one of the areas of dialectology. Syntactic features. Features of the 

language of Kazakhs living outside Kazakhstan, in related republics. The role of Kazakh 

scientists in the formation of the Kazakh dialectology as a science. 

  The discipline shows the connection of features of modern dialects with the history of 

the Kazakh language, and practical work is carried out on the material of specific dialect texts as 

a living manifestation of a wide variety of dialect features. 

  As a result of studying the course students will: 

  1) to get skills of practical teaching of the Kazakh language in dialect environment; 

2) learn more about the history of the modern Kazakh language; 

3) get acquainted with the organization of field research work dialectologist's; 

  4) expand the skills of working with scientific and reference literature; 

  5) learn how to systematize the theoretical knowledge and apply them in practice 

  Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Тіл біліміне кіріспе, Қазақ тілінің семантикасы 

Введение в языкознание, Семантика казахского языка  

Semantics of the Kazakh language 

  Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Бітіру жұмысын қорғау 

Защита дипломной работы 

Defense of the thesis. 
 

  Тілдік қатынас негіздері 

   Основы языковой коммуникации 

Foundations of Language Communication 

«Тілдік қатынас негіздері» пәні - сөйлеу әрекетінің түрлерін зерттейтін тіл 

білімінің бір саласы.  

Мақсаты - филолог мамандардың әлемдегі өркениет пен білім жүйесіне сәйкес 

студенттердің сөйлеу мәдениетін қалыптастыратын, ой-пікірін дұрыс, сауатты жеткізуге 

ықпал ететін, адам мен адамның түсінісуіне мүмкіндік беру. 

Пәннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: сөйлеу әрекетінің түрлері, тыңдалым, 

оқылым, айтылым, жазылым, тілдесім. 

Пән қатысымдық, тілдік құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) қазіргі білім беру парадигмасында педагогикалық ғылымның жаңа 

концептуалды идеялары мен даму бағытын түсіну; 

2) адамдар арасындағы, бір ұлт пен екінші ұлт арасындағы тілдік қарым-

қатынастың (пікір алмасудың, сөйлесудің, түсінісудің ) қызметін, негізгі бағыттары мен 

жолдарын меңгеру;  

3)  қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тілдік қатынас негіздері пәнібойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

4) «Тілдік қатынас негіздері» пәнін оқу арқылы логиканың, лингвистиканың, 

психологияның, физиологияның т.б. ғылым салаларының жетістіктеріне сүйене отырып, 

әдіскерлер мен мектеп мұғалімдерінің тәжірибелерін талдап тану арқылы тиімді әдістер 

мен тәсілдер жүйесін зерделеп, меңгеру; 

5) жаңартылған білім беру мазмұнының тұжырымдамасына сәйкес білім 

алушылардың функционалдық сауаттылығын жетілдіруде сөйлесім дағдылары 

тапсырмаларын әзірлеу; 
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6) білім алушылардың академиялық адалдығын, парасаттылығын қалыптастыру. 
 

  Дисциплина «Основы языковой коммуникации» является одним из основных 

разделов языкознания, изучающий виды речевой деятельности.  

  Цель дисциплины – формировать у будущей языковой личности умение выразить 

словами  свои мысли, дать возможность понять взаимоотношения между людьми. 

  Содержание курса включает следующие разделы: виды речевой деятельности, 

чтение, письмо, аудирование, говорение, речь. 

  Дисциплина направлена на формирование коммуникативной, языковой 

компетенций. 

  В результате изучения студент должен: 

1)понять направления развития и новые концептуальные идеи педагогической 

науки в современной образовательной парадигме; 

2)  овладение деятельностью, основными направлениями и путями языкового 

общения (обмена мнениями, разговора, понимания ) между людьми, одной нацией и 

другой нацией; 

3) организация исследовательской деятельности обучающихся по предмету 

Основы языкового общения с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

4) изучение и освоение системы эффективных методов и приемов, основанных на 

достижениях логики, лингвистики, психологии, физиологии и др. науки через изучение 

дисциплины «Основы языковой коммуникации», путем анализа опыта методистов и 

учителей школы; 

5) разработка заданий навыков общения в совершенствовании функциональной 

грамотности обучающихся в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

6) формирование академической честности, разумности обучающихся. 
 

  Discipline «Fundamentals of Language Communication» is one of the main sections of 

linguistics that studies the types of speech activity. 

  The purpose of discipline - to shape the future in the language of the person the ability 

to verbalize their thoughts, to give an opportunity to understand the relationship between 

people. 

  The course content includes the following sections: types of speech activity, reading, 

writing, listening, speaking, speech. 

  The discipline is aimed at formation of communicative and language competences. 

  As a result of studying a student must: 

1) understand the direction of development and new conceptual ideas of pedagogical 

science in the modern educational paradigm; 

2) mastering the activities, main directions and ways of language communication 

(exchange of views, conversation, understanding ) between people, one nation and another 

nation; 

3) organization of research activities of students on the subject of the Basics of language 

communication with the use of modern information and communication and innovative 

technologies; 

4) studying and mastering the system of effective methods and techniques based on the 

achievements of logic, linguistics, psychology, physiology and other Sciences through the study 

of the discipline "Fundamentals of language communication", by analyzing the experience of 

methodologists and teachers of the school; 

5) development of tasks of communication skills in improving the functional literacy of 

students in accordance with the concept of the updated content of education; 

6) formation of academic honesty, reasonableness of students. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе, Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы  

Введение в языкознание, Лексикология современного казахского языка 

Introduction in linguistics, Lexicology of Modern Kazakh language 

  Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

          Бітіру жұмысын қорғау 
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           Защита дипломной работы 

Defense of the thesis 

 

  Интонология негіздері 

  Основы интонологии 

             Basics intonoloji 

  «Интонология негіздері» пәні тіл білімі саласына жататын пәндер қатарына 

жатады. Пәнді  филология ғылымы  саласына қатысты кәсіби білімін шындайтын 

студенттердің  барлығы оқып - үйренеді. 

  Курстың мақсаты – қазіргі кезде өнер  адамдары арасында, оның ішінде, театр 

және кино актерлары, режиссерлар, сахна, теле-радио жүргізушілері, көркем сөз оқу 

шеберлері, әнші-вокалистер, сонымен қатар, мешіт имамдары мен уағыздаушылар, 

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

өнеріне қатысы бар мамандар арасында заман талабына сай мән берерлік мәселеге 

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

интонацияның функциялары мен компоненттерінің дұрыс құрылуы және оны 

қолданудың негізгі әдіс-тәсілдері пәннің негізгі мақсаттарының бірі болып табылады. 

  Пәннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Лебіздің коммуникативтік бағытына 

байланысты интонацияның типтерін жасап шығару; Қазақ тілінің негізгі интонемаларын 

білу; Өз дауысын, демін және сөйлеуін бақылай алу; Интонацияны коммуникативтік 

байланыс құралы ретінде меңгеру; Интонация деңгейлеріне байланысты интонема 

жасаушы факторларды анықтау; Ауызша сөйлеу мәдениетін қалыптастыру; Дауыс пен 

үннің ерекшелігі. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) қазіргі кездегі өнер  адамдары арасында, оның ішінде, театр және кино 

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

әнші-вокалистер, мешіт имамдары мен уағыздаушылар, лекторлар мен мұғалімдер, 

адвокаттар мен соттар, қоғам қайраткерлері жалпы сөз өнеріне қатысы бар мамандар 

арасында заман талабына сай дауыс пен үннің ерекшелігін меңгеру; 

2) интонация бірліктерінің қолданылу ерекшелігін игеру; 

3) интонацияның функцияларын ажырата білу және оларды дұрыс пайдалану; 

4) өз дауысын, демін және сөйлеуін бақылай алу;  

5) сөйлеу мәдениетін қалыптастыруда дауыс пен үнді қолданудың әдіс-тәсілдерін 

меңгеру; 

6) фукционалды сауаттылықты игеру мақсатында интонацияның компоненттері 

болып саналатын пауза, қарқын, әуеннің жоғарылау, төмендеу сияқты түрлерін жазу 

тілінде белгілейтін  тыныс белгілерді дұрыс қолдана білу; 

7) білім алушылардың академиялық адалдығын, парасаттылығын қалыптастыру. 
 

  Дисциплина «Основы интонологии»  относится к сфере языкознания. Дисциплину 

изучают студенты филологической науки с целью совершенствования профессиональных 

знаний. 

  Цель курса - в настоящее время среди творческих личностей, в том числе актеров 

театра и кино, режиссеров, ведущих теле-радио, сцен, ораторов художественного слова, 

певцов-вокалистов, имамов и проповедников мечетей, лекторов и учителей, адвокатов и 

судей, общественных деятелей, одним словом, у всех специалистов, которые имеют 

отношение к искусству слова, одной из насущных проблем является   голос и звук. 

Поэтому главной целью является правильно интонационно построенное предложение и 

првильное произнесение.  

  Содержание дисциплины состоит из следующих разделов: Создание типов 

интонаций, связанных с коммуникативной направленностью; Знание основных интонем 

казахского языка; Контроль собственного голоса, дыхания и речи; Овладение интонацией 

как средством коммуникативной связи; В связи с уровнем интонации выявление 

факторов создания интонем. 

Дисциплина направлена на формирование коммуникативной, языковой 

компетенций 

1) знание особенностей голоса и голоса в соответствии с современными 

требованиями среди специалистов, имеющих отношение к искусству речи среди 
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современных людей искусства, в том числе актеров театра и кино, режиссеров, ведущих 

сцены, теле-радио, мастеров художественного чтения, певцов-вокалистов, имамов и 

проповедников мечетей, лекторов и учителей, адвокатов и судов, общественных 

деятелей; 

2) освоение особенностей применения единиц интонации; 

3)  умение различать функции интонации и правильно использовать их; 

4) умение контролировать свой голос, дыхание и речь;  

5) овладение методами и способами применения голоса и речи в формировании 

культуры речи; 

6) умение правильно использовать знаки препинания, обозначающие на языке 

письма такие виды, как пауза, интенсивность, повышение мелодии, снижение, 

являющиеся компонентами интонации с целью освоения функциональной грамотности; 

7) формирование академической честности, разумности обучающихся. 

 

   Discipline «Basics intonologii» refers to the field of linguistics. Discipline study 

philology students in order to improve professional skills. 

  The aim of the course - is now among the creative people, including film and theater 

actors, directors, leading TV and radio, scenes, artistic expression of speakers, singers singers, 

imams and preachers of mosques, lecturers and teachers, lawyers and judges, and public figures 

in a word, all the professionals who have to do with the art of the word, one of the most urgent 

problems is the voice and sound. Therefore, the main objective is to offer the right intonation 

and built prvilno utterance. 

  Contents contains the following sections: Creating types intonations associated with 

communicative oriented; Knowledge of basic intonem Kazakh language; Control of your own 

voice, breathing and speech; Mastering intonation as a communicative means of 

communication; In connection with the level of intonation identify factors create intonem. 

  As a result of the development of the discipline the student: 

1) knowledge of the features of voice and voice in accordance with modern 

requirements among professionals related to the art of speech among contemporary artists, 

including theater and film actors, Directors, stage presenters, television and radio, masters of 

artistic reading, singers, imams and preachers of mosques, lecturers and teachers, lawyers and 

courts, public figures; 

2) determine the lexical and phraseological layers of the Kazakh language and its socio-

functional, functional and stylistic differentiation and distinguish the style and expressive 

characteristics.  

3) ability to distinguish functions of intonation and to use them correctly; 

4) ability to control your voice, breathing and speech;  

5) mastering the methods and ways of using voice and speech in the formation of 

speech culture; 

6) the ability to correctly use punctuation marks, denoting in the language of writing 

such types as pause, intensity, melody increase, decrease, which are components of intonation in 

order to develop functional literacy; 

7) formation of academic honesty, reasonableness of students. 

  Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе, Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы 

Введение в языкознание, Фонетика современного казахского языка 

Introduction in linguistics, Phonetics of modern Kazakh language 

  Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Бітіру жұмысын қорғау 

Защита дипломной работы 

Defense of the thesis. 
 

  Мәдениаралық коммуникация 

  Межкультурная коммуникация 

  Intercultural communication 

Курстың мақсаты - филолог мамандардың әлемдегі өркениет пен білім жүйесіне 

сәйкес студенттердің сөйлеу мәдениетін қалыптастыратын, ой-пікірін дұрыс, сауатты 

жеткізуге ықпал ететін, адам мен адамның түсінісуіне мүмкіндік беру. 
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Пәннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: сөйлеу әрекетінің түрлері, тыңдалым, 

оқылым, айтылым, жазылым, тілдесім. 

Пән қатысымдық, тілдік құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) ана тілін ұлттық мәдениетті білдіру нысаны ретінде, халық тілі мен тарихының 

өзара байланысы, ана тілінің ұлттық-мәдени ерекшелігі, тілдік этикет нормаларын, 

ұлтаралық қатынас мәдениетін меңгеру; 

2) мәдениетаралық қарым-қатынасты үйретуде лингвоелтанымдық ақпараттарды 

қолдана білу; 

3) мәдениетаралық қарым-қатынастың психологиялық, лингвистикалық негіздерін 

меңгеру; 

4)  қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, мәдениетаралық қарым-қатынас пәнібойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5)жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкессөйлеу әрекеттерінің бес түрі 

негізінде оқушылардың қарым-қатынастық және мәдениетаралық біліктілігін 

қалыптастыру; 

6) жаңартылған білім беру мазмұнының тұжырымдамасына сәйкес білім 

алушылардың функционалдық сауаттылығын жетілдіруде сөйлесім дағдылары 

тапсырмаларын әзірлеу; 

7) білім алушылардың академиялық адалдығын, парасаттылығын қалыптастыру; 

8) басқа елдер мен халықтардың мәдениетін сыйлауға және шыдамдылыққа 

үйрету. 
 

  Цель дисциплины – формировать у будущей языковой личности умение выразить 

словами  свои мысли, дать возможность понять взаимоотношения между людьми. 

  Содержание курса включает следующие разделы: виды речевой деятельности, 

чтение, письмо, аудирование, говорение, речь. 

  Дисциплина направлена на формирование коммуникативной, языковой 

компетенций. 

  В результате изучения студент должен: 

1) умение использовать родной язык как форму выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

родного языка, владение нормами речевого этикета, культурой межнационального 

общения; 

2) умение использовать лингвострановедческую информацию в обучении 

межкультурной коммуникации; 

3)  овладение психологическими, лингвистическими основами межкультурной 

коммуникации; 

4) организация исследовательской деятельности обучающихся по дисциплине 

основы межкультурной коммуникации с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) формирование коммуникативной и межкультурной компетентности учащихся 

на основе пяти видов речевой деятельности в соответствии с обновленным содержанием 

образования; 

6) разработка заданий навыков общения в совершенствовании функциональной 

грамотности обучающихся в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

7) формирование академической честности, разумности обучающихся; 

8) обучение терпению и уважению к культуре других стран и народов. 
 

  The purpose of discipline - to shape the future in the language of the person the ability 

to verbalize their thoughts, to give an opportunity to understand the relationship between 

people. 

  The course content includes the following sections: types of speech activity, reading, 

writing, listening, speaking, speech. 

  The discipline is aimed at formation of communicative and language competences. 

  As a result of studying a student must: 
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1) knows how to use the native language as a form of expression of national culture, the 

relationship of language and history of the people, the national and cultural specificity of the 

native language, knowledge of speech etiquette, culture of international communication; 

2) the ability to use linguistic and cultural information in teaching intercultural 

communication; 

3) mastering the psychological, linguistic foundations of intercultural communication; 

4) organization of research activities of students on the subject of the basics of 

intercultural communication with the use of modern information and communication and 

innovative technologies; 

5) formation of communicative and intercultural competence of students on the basis of 

five types of speech activity in accordance with the updated content of education; 

6) development of tasks of communication skills in improving the functional literacy of 

students in accordance with the concept of the updated content of education; 

7) formation of academic honesty, reasonableness of students; 

8) teaching patience and respect for the culture of other countries and peoples. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе,  Мәдениеттану 

Введение в языкознание, Культурология 

Introduction in linguistics, culturology 

  Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

          Бітіру жұмысын қорғау 

Защита дипломной работы 

Defense of the thesis. 
 

  Аударма  теориясы мен практикасы 

  Теория и практика перевода 

  Theory and practice of translation 

         Курстың мақсаты: Аударудың теориясы мен практикасын меңгертіп, бір тілде 

айтылған не жазылған  ой-мәтінді екінші тілге  мән-мағынасын бұзбай жеткізуге үйрету. 

           Пәннің мазмұны: Аударманың теориялық мәселелері. Аударманың негізгі мақсаты 

мен бағыттары. Аудару тәсілдері мен жолдары. Поэзиялық және прозалық 

шығармаларды аудару. Сөздіктер және олардың аудармадағы орны. 

         Пән аударманың теориялық негіздерін, аударманың басты ерекшеліктері мен 

жүргізілу жолдарын үйретуге бағытталған.  

         Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) өз тұлғасының одан әрі кәсіби өсуі мен дамуына уәждемесін көрсету  

  2) қажетті терминдер мен анықтамаларды меңгеру; 

  3) мәдениетаралық коммуникация бағытында сөздіктермен жұмыс істеу; 

  4) салыстырмалы тілдік деректерді талдай білу және жалпылай білу; 

  5) көркем мәтіндерді бір тілден екінші тілге аударуды үйрену. 

  6) ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, смарт - және стем-

технологияларды, сондай-ақ цифрлық сауаттылықты меңгеру. 
 

   Цель курса: формирование у обучающихся знаний о основах теории и практики 

перевода, интерпретации смысла текста на одном языке и созданию эквивалентного ему 

текста на другом языке, не нарушая смысла. 

   Содержание дисциплины: теоретические проблемы перевода. Основные цели и 

направления перевода. Способы и методы перевода. Перевод поэтических и 

прозаических произведений. Словари и их роль в переводе. 

  Предмет направлен на изучение теоретических основ перевода, особенностей и 

его методов. 

   В результате изучения курса обучающийся будет: 

  1) демонстрировать мотивацию к дальнейшему профессиональному росту и 

развитию своей личности  

  2) владеть необходимыми терминами и определениями; 

  3) работать со словарями в направлении межкультурной коммуникации; 

  4) уметь анализировать и обобщать сравнительные языковые данные; 

  5) научиться переводить художественные тексты с одного языка на другой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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  6) владеть информационно-коммуникационными технологиями, смарт- и стем-

технологиями, а также цифровой грамотностью 
 

   The purpose of the course: the formation of students ' knowledge about the basics of the 

theory and practice of translation, interpretation of the meaning of the text in one language and 

the creation of an equivalent text in another language, without breaking the meaning. 

   Course content: theoretical problems of translation. The main goals and directions of 

translation. Methods and methods of translation. Translation of poetry and prose works.  

Dictionaries and their role in translation. 

  The course is aimed at studying the theoretical foundations of translation, its features 

and methods. 

   As a result of studying the course, the learner will: 

  1) demonstrate motivation for further professional growth and personal development  

  2) possess the necessary terms and definitions; 

  3) work with dictionaries in the direction of intercultural communication; 

  4) be able to analyze and summarize comparative language data; 

  5) learn to translate literary texts from one language to another. 

  6) possess information and communication technologies, smart and stem technologies, 

as well as digital literacy 

  Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

  Тіл біліміне кіріспе  

  Введение в языкознание 

 Introduction to linguistics 

  Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postreguisites 

Бітіру жұмысын қорғау 

Защита дипломной работы 

Defense of the thesis. 

 

Тіл мәдениеті 

Культура речи 

Standard of speech  

  Курстың мақсаты: коммуникативтік құзыреттілік деңгейін арттыру, бұл ең 

алдымен әр түрлі сөйлеу жағдайларында ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасау 

кезінде тіл құралдарын оңтайлы қолдана білуді қалыптастыруды көздейді. 

  Курстың мазмұны тілдік қарым-қатынас теориясын меңгеру процесінің және тіл 

құралдарын әртүрлі жағдайда нормативті орынды қолдану үрдісінің біртұтастығын 

білдіреді. 

  Пән орфоэпия, орфография, пунктуация, грамматика саласындағы мәліметтерді 

тереңдетуге, қарым-қатынас қажеттілігі үшін сөйлеуде практикалық қолдану тұрғысынан 

әр түрлі тілдік құралдарды қарастыруға, студенттердің мәдени-әдебиеттен тыс 

лексикамен тіл ортасының экологиялық жағдайын бағдарлауға бағытталған. 

  Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

  1) сөйлеу сауаттылығын, мәтінді құрастыру дағдыларын қалыптастыру; 

  2) лексикалық білім мен іскерлікті іс жүзінде пайдалану; 

3) одан әрі оқыту бейінін таңдауда өзін-өзі анықтау. 

4) жаңа идеяларды генерациялау, стандартты және стандартты емес жағдайларда 

ойластырылған шешімдер қабылдау 

5) кәсіби, қоғамдық және өзге де қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты 

өз бетінше іздеу және іріктеу дағдыларын көрсету 

6) өз тұлғасының одан әрі кәсіби өсуі мен дамуына уәждемесін көрсету 
 

Цель курса: повышение уровня коммуникативной компетенции, что предполагает 

прежде всего формирование умения оптимально использовать средства языка при устном 

и письменном общении в различных речевых ситуациях. 

  Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения теории 

речевого общения и процесса формирования нормативного уместного использования 

языковых средств в разнообразных условиях общения. 
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  Дисциплина направлена на углубление сведений из области орфоэпии, 

орфографии, пунктуации, грамматики, рассмотрение различных языковых средств с 

точки зрения их практического использования в речи для нужд общения, ориентация 

студентов на экологический подход к процессу засорения языковой среды 

внелитературной лексикой. 

  В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Формирование речевой грамотности, навыков конструирования текста; 

2) Практическое использование лексических знаний и умений; 

3) Самоопределение в выборе профиля дальнейшего обучения. 

4) генерировать новые идеи, принимать продуманные решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

5) демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления профессиональной, общественной и иной 

деятельности 

6) демонстрировать мотивацию к дальнейшему профессиональному росту и 

развитию своей личности 
 

  The purpose of the course: improving the level of communicative competence, which 

involves primarily the formation of the ability to optimally use the means of language in oral 

and written communication in various speech situations. 

  The content of the course is the unity of the process of mastering the theory of speech 

communication and the process of formation of normative appropriate use of language means in 

a variety of communication conditions. 

  The discipline is aimed at deepening the information from the field of orthoepy, 

spelling, punctuation, grammar, consideration of various language tools in terms of their 

practical use in speech for communication needs, orientation of students to an ecological 

approach to the process of clogging the language environment with non-literary vocabulary. 

  As a result of studying the course the student will: 

1) Formation of speech literacy, text construction skills; 

2) Practical use of lexical knowledge and skills; 

3) self-Determination in choosing the profile of further education. 

4) generate new ideas, make thoughtful decisions in standard and non-standard situations 

5) demonstrate skills of independent search and selection of necessary information for 

professional, social and other activities 

6) demonstrate motivation to further professional growth and development of their 

personality 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе 

Введение в языкознание 

Introduction to linguistics 

  Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postreguisites 

Бітіру жұмысын қорғау 

Защита дипломной работы 

Defense of the thesis. 
 

  Әдеби аударма негіздері 

  Основы литературного перевода 

  Fundamentals of literary translation   

  Курстың мақсаты – болашақ тіл мамандарына лингвистикалық аударма жасаудың 

жалпы заңдарын, аударма үдерісін жүзеге асыру әдісін және тіларалық байланыстың 

ерекшеліктерін меңгерту.  

  Пәннің мазмұны жалпы аударма теориясы, жеке аударма теориясы, негізгі 

аударма теориясын меңгеруге бағытталған. 

           Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) аударма негіздері бойынша озық және жоғары деңгейдегі міндеттерді 

орындау; 

  2) аударма қағидаттарын, ішкі тетіктері мен аударма түрлерін меңгеру;  
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  3) этносаралық, конфессияаралық және мәдениетаралық диалогқа қабілетін 

көрсету 

  4) білім алушылардың әдеби аударма бойынша зерттеу және жобалау 

қызметін ұйымдастыру 

5) өз тұлғасының одан әрі кәсіби өсуі мен дамуына уәждемесін көрсету 

  6) болып жатқан интеграциялық білім беру үдерістерінде, әлемдік білім беру 

кеңістігінің даму үрдістерінде бағдарлану 

 

  Цель курса - обучение будущих филологов теоретическим и практическим 

проблемам литературного перевода. 

  Содержание дисциплины направлена на освоение общей теории перевода, 

теории частного перевода, теории основного перевода. 

  В результате изучения студент должен: 

  1) выполнять задачи продвинутого и высокого уровней по основам перевода 

  2) владеть принципами перевода, внутренные механизмы и виды перевода;  

  3) демонстрировать способность к межэтническому, межконфессиональному 

и межкультурному диалогу 

  4) организовывать исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся по литературному переводу 

 5) демонстрировать мотивацию к дальнейшему профессиональному росту и 

развитию своей личности 

  6) ориентироваться в происходящих интеграционных образовательных 

процессах, тенденциях развития мирового образовательного пространства 

  The aim of the course is to teach future philologists theoretical and practical 

problems of literary translation. 

  The content of the discipline is aimed at the development of the General theory of 

translation, the theory of private translation, the theory of basic translation. 

  As a result of the study the student must: 

  1) perform advanced and high level tasks on the basics of translation 

  2) know the principles of translation, internal mechanisms and types of translation;  

  3) demonstrate the capacity for interethnic, interfaith and intercultural dialogue 

  4) organize research and project activities of students in literary translation 

5) demonstrate skills of independent search and selection of necessary information for 

professional, social and other activities 

6) demonstrate motivation to further professional growth and development of their 

personality 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Әдебиеттануға кіріспе 

Введение в литературоведение 

Introduction into literature study 

  Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postreguisites 

Бітіру жұмысын қорғау 

Защита дипломной работы 

Defense of the thesis. 
 

  Comparative grammar 

  Курстың мақсаты – аглютинативті қазақ тілі мен флективті орыс тілінің 

құрылымындағы айырмашылықтарға байланысты  ерекшеліктерін әр сала бойынша 

салыстыра зерттеу. 

  Пәннің мазмұны қазақ және орыс тілдерінің фонетикасын, сөзжасам жүйесін, 

морфологиясын, синтаксисін салыстыра оқытуға бағыттылған. 

  Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) салыстырмалы грамматика саласындағы базалық кешенді білімі болады 

  2) екі тілдің құрылымдық ерекшеліктері бойынша жүйелі ойлау, фонетика, 

сөзжасам, морфология, синтаксис туралы жалпы мәліметтер біледі. 

  Салыстырмалы грамматика 

  Сравнительная грамматика 
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 3) қазақ тілінің синтаксистік жүйесін, сөздердің қарым-қатынас формалары мен 

тәсілдерін, сөз тіркестерінің ерекшеліктерін, құрылымын, сөз тіркестерінің басқа тілдік 

бірліктерден айырмашылығын болжай алады. 

 4) қазақ және орыс тілдерін салыстырмалы оқыту процесінде болашақ 

мұғалімдердің білім көкжиегі кеңейтіледі, кәсіби сауаттылық деңгейі артады. 

5) өз тұлғасының одан әрі кәсіби өсуі мен дамуына уәждемесін көрсету 

  6) болып жатқан интеграциялық білім беру үдерістерінде, әлемдік білім беру 

кеңістігінің даму үрдістерінде бағдарлану 
 

  Цель курса - сравнительное исследование особенностей аглютинативного 

казахского языка и флективного русского языка, связанных с различиями в структуре. 

  Содержание дисциплины направлено на сопоставление фонетики, 

словообразовательной системы, морфологии, синтаксис казахского и русского языков. 

  В результате изучения дисциплины студент: 

1) базовые комплексные знания в области сопостовительной грамматики. 

2) системное мышление по структурные особенности двух языков, фонетика, 

словообразование, морфология, синтаксис общие сведения о будет. 

 3) прогнозировать синтаксическую систему казахского языка, способы и формы 

общения слов, особенности словосочетания, структуру, отличие словосочетания от 

других языковых единиц. 

 4) в процессе сопоставительного обучения казахскому и русскому языкам будет 

расширяться горизонты знаний будущих учителей, повышаться уровень 

профессиональной грамотности. 

  5) демонстрировать навыки самостоятельного поиска и отбора необходимой 

информации для осуществления профессиональной, общественной и иной деятельности 

  6) демонстрировать мотивацию к дальнейшему профессиональному росту и 

развитию своей личности 
 

  The aim of the course is a comparative study of the features of the agglutinative Kazakh 

language and inflectional Russian language associated with differences in structure. 

  The content of the discipline is aimed at comparing the phonetics, word-formation 

system, morphology, syntax of the Kazakh and Russian languages. 

  As a result of studying the discipline student: 

  1) basic comprehensive knowledge in the field of comparative grammar. 

  2) systems thinking on the structural features of the two languages, phonetics, word 

formation, morphology, syntax General information about the language. 

 3) to predict the syntactic system of the Kazakh language, ways and forms of 

communication of words, features of the phrase, the structure, the difference of the phrase from 

other language units. 

 4) in the process of comparative teaching of Kazakh and Russian languages, the 

horizons of knowledge of future teachers will expand, the level of professional literacy will 

increase. 

5) demonstrate skills of independent search and selection of necessary information for 

professional, social and other activities 

6) demonstrate motivation to further professional growth and development of their 

personality 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Рrerequisites 
Тіл біліміне кіріспе, Қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Қазіргі қазақ тілінің 

синтаксисі мен стилистикасы 

Введение в языкознание, Словообразование и морфология казахского языка, Синтаксис и 

стилистика современного казахского языка 

Introduction to linguistics, Word formation and morphology of the Kazakh language, syntax 

and stylistics of the modern Kazakh language 

  Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Рostrequisites 

Бітіру жұмысын қорғау 

Защита дипломной работы 

Defense of the thesis. 
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Comparative typology Kazakh and Russian languages 

  Курстың мақсаты – аглютинативті қазақ тілі мен флективті орыс тілінің 

құрылымындағы айырмашылықтарға байланысты  ерекшеліктерін әр сала бойынша 

салыстыра зерттеу. 

  Пәннің мазмұны қазақ және орыс тілдерінің фонетикасын, сөзжасам жүйесін, 

морфологиясын, синтаксисін салыстыра оқытуға бағыттылған. 

  Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) салыстырмалы грамматика саласындағы базалық кешенді білімі болады 

  2) екі тілдің құрылымдық ерекшеліктері бойынша жүйелі ойлау, фонетика, 

сөзжасам, морфология, синтаксис туралы жалпы мәліметтер біледі. 

 3) қазақ тілінің синтаксистік жүйесін, сөздердің қарым-қатынас формалары мен 

тәсілдерін, сөз тіркестерінің ерекшеліктерін, құрылымын, сөз тіркестерінің басқа тілдік 

бірліктерден айырмашылығын болжай алады. 

 4) қазақ және орыс тілдерін салыстырмалы оқыту процесінде болашақ 

мұғалімдердің білім көкжиегі кеңейтіледі, кәсіби сауаттылық деңгейі артады. 

  5) білім берудің жаңартылған мазмұнына сәйкес оқу қызметін жоспарлау және 

құрастыру 

  6) кәсіби және өзге де қызметті жүзеге асыру үшін педагогикалық, ақпараттық-

коммуникациялық, цифрлық технологияларды іріктеп, барабар қолдану 
 

  Цель курса - сравнительное исследование особенностей аглютинативного 

казахского языка и флективного русского языка, связанных с различиями в структуре. 

  Содержание дисциплины направлено на сопоставление фонетики, 

словообразовательной системы, морфологии, синтаксис казахского и русского языков. 

  В результате изучения дисциплины студент: 

1) базовые комплексные знания в области сопостовительной грамматики. 

2) системное мышление по структурные особенности двух языков, фонетика, 

словообразование, морфология, синтаксис общие сведения о будет. 

 3) прогнозировать синтаксическую систему казахского языка, способы и формы 

общения слов, особенности словосочетания, структуру, отличие словосочетания от 

других языковых единиц. 

 4) в процессе сопоставительного обучения казахскому и русскому языкам будет 

расширяться горизонты знаний будущих учителей, повышаться уровень 

профессиональной грамотности. 

 5) планировать и конструировать учебную деятельность в соответствии с 

обновленным содержанием образования 

6) отбирать и адекватно применять педагогические, информационно-

коммуникационные, цифровые технологии для осуществления профессиональной и иной 

деятельности 
 

  The aim of the course is a comparative study of the features of the agglutinative Kazakh 

language and inflectional Russian language associated with differences in structure. 

  The content of the discipline is aimed at comparing the phonetics, word-formation 

system, morphology, syntax of the Kazakh and Russian languages. 

  As a result of studying the discipline student: 

  1) basic comprehensive knowledge in the field of comparative grammar. 

  2) systems thinking on the structural features of the two languages, phonetics, word 

formation, morphology, syntax General information about the language. 

 3) to predict the syntactic system of the Kazakh language, ways and forms of 

communication of words, features of the phrase, the structure, the difference of the phrase from 

other language units. 

 4) in the process of comparative teaching of Kazakh and Russian languages, the 

horizons of knowledge of future teachers will expand, the level of professional literacy will 

increase. 

5) plan and design educational activities in accordance with the updated content of 

education 

  Қазақ-орыс тілдерінің салғастырмалы типологиясы 

Сопоставительная типология казахского и русского языков 
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  6) select and adequately apply pedagogical, information and communication, digital 

technologies for professional and other activities 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Рrerequisites 
Тіл біліміне кіріспе, Қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Қазіргі қазақ тілінің 

синтаксисі мен стилистикасы 

Введение в языкознание, Словообразование и морфология казахского языка, Синтаксис и 

стилистика современного казахского языка 

Introduction to linguistics, Word formation and morphology of the Kazakh language, syntax 

and stylistics of the modern Kazakh language 

  Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Рostrequisites 

Бітіру жұмысын қорғау 

Защита дипломной работы 

Defense of the thesis. 
 

Тext Linguistics 

           Мәтін лингвистикасы  өзінің  теориясы мен практикасы бар салыстырмалы түрде 

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

          Мақсаты - мәтіннің  мағыналық, құрылымдық жақтарын зерттей отыра, мәтін 

түзуде  тілдің құрылымдық  компоненттері мен көркемдік  сапаның астарында  

танылатын  түрлі тілдік құралдардың айрықша қызметін танып білу.  

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

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

әдістері мен аспектісі. Мәтін және дискурс.  Мәтінге тән категориялар. Мәтіннің 

ақпараттылығы мен модальділігі. Мәтінді бөлшектеу, оның композициялық бөлімдері. 

Мәтін құрылымы. 

  Пән дүниетанымдық, кәсіби, тілдік, коммуникативті, зерттеушілік 

құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталуы керек. 

            Пәнді оқу нәтижесінде студент:  

1) Қазақ тілтанымындағы мәтін лингвистикасының өзекті мәселелерін біледі;  

2) мәтін лингвистикасы тарихының даму және қалыптасу сатылары, бағыттары 

мәселелерін түсіну; негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу; 

талдаудың теориясы мен  әдістемесін меңгереді. 

3) алған білімдерін практикада қолдана біледі.  

4) болашақ мамандардың бойына мәтінді (ең алдымен-көркем  мәтінді), тілдік және 

мағыналық  топтарын талдаудың кәсіби дағдыларын қалыптастырады. 

5) білім алушыларда сыни ойлауды, танымдық белсенділікті, командада жұмыс 

істеу қабілетін, мәселелерді шешуде дербестікті және т. б. дамытуға ықпал ететін оқыту 

мен оқытуда жаңа тәсілдерді (құзыреттілік, диалогтық, коллаборативтік, субъект-

субъектілік және т. б.) меңгеру. 

6) кәсіби және өзге де қызметті жүзеге асыру үшін педагогикалық, ақпараттық-

коммуникациялық, цифрлық технологияларды іріктеп, барабар қолдану. 
 

  Лингвистика текста -  сравнительно молодая (середина ХХ века) самостоятельная 

наука и учебная дисциплина, имеющая свою теорию и практику. 

          Цель - изучение смысловых, структурных сторон текста, изучение специфической 

функции различных языковых средств, признаваемых под художественным качеством и 

структурными компонентами языка в текстообразовании.  

           Содержание дисциплины включает следующие разделы: роль текста в языковом 

образовании, основные признаки. Речевые жанры и текстовые жанры. Типы текстов. 

Методы и аспекты анализа текста. Текст и дискурс.  Категории, характерные для текста. 

Информативность и модальность текста. Разборка текста, его композиционные разделы. 

Структура текста. 

  Предмет направлен на формирование мировоззренческих, профессиональных, 

языковых, коммуникативных, исследовательских компетенций. 

            В результате изучения дисциплины студент:  

  1) изучает актуальные проблемы лингвистики текста в казахском языке;  

Мәтін лингвистикасы 

Лингвистика текста 
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  2) понимать проблем направлений, этапов становления и развития истории 

текстовой лингвистики; умение приобрести обоснованные и сформированные 

теоретические знания; владеть теорией и методикой анализа. 

  3) применять полученные знания на практике.  

  4) формирует у будущих специалистов профессиональные навыки анализа текста 

(прежде всего-художественного текста), языковой и смысловой группы. 

 5) владеть новыми подходами в обучении и преподавании (компетентностный, 

диалоговый, коллаборативный, субъект-субъектный и др.), способствующими развитию у 

обучающихся критического мышления, познавательной активности, способности 

работать в команде, самостоятельности в решении проблем и пр. 

  6) отбирать и адекватно применять педагогические, информационно-

коммуникационные, цифровые технологии для осуществления профессиональной и иной 

деятельности 
 

  Text linguistics is a relatively young (mid-twentieth century) independent science and 

academic discipline, which has its own theory and practice. 

          The aim is to study the semantic, structural aspects of the text, the study of the specific 

function of various linguistic means recognized as artistic quality and structural components of 

language in text formation.  

           The content of the discipline includes the following sections: the role of text in language 

education, the main features. Speech genres and text genres. Type of text. Methods and aspects 

of text analysis. Text and discourse.  Categories specific to the text. Informativeness and 

modality of the text. Disassembly of the text, its compositional sections. Text structure. 

  The course is aimed at the formation of ideological, professional, linguistic, 

communicative, research competencies. 

            As a result of studying the discipline student:  

  1) studies actual problems of text linguistics in the Kazakh language;  

  2) to understand the problems of directions, stages of formation and development of the 

history of textual linguistics; the ability to acquire sound and formed theoretical knowledge; 

own the theory and methodology of analysis. 

  3) apply the acquired knowledge in practice.  

  4) forms professional skills of the analysis of the text (first of all-the literary text), 

language and semantic group at future experts. 

5) to possess new approaches in training and teaching (competence, dialogue, 

collaborative, subject-subject, etc.), contributing to the development of students ' critical 

thinking, cognitive activity, ability to work in a team, independence in solving problems, etc. 

  6) select and adequately apply pedagogical, information and communication, digital 

technologies for professional and other activities 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе, Қазақ тілінің семантикасы, Қазақ тілінің сөйлемдер жүйесі 

Введение в языкозание, Семантика  казахского языка, Система предложений казахского 

языка 

Introduction to Linguistics, The semantics of the Kazakh language, Kazakh language of the 

proposed system 

  Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Бітіру жұмысын қорғау 

Защита дипломной работы 

Defense of the thesis. 
 

Жалпы тіл білімі 

Общее языкознание  

General linguistics 

  Курстың мақсаты: жалпы тіл білімі пәнінің анықтамасымен, тіл білімінің 

теориялық және практикалық жақтары, жалпы және жеке тіл білімінің зерттелу 

арақатынастарын айқындау, жалпы тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысын, тілді 

зерттеудегі озық әдіс-тәсілдірді меңгерту. Тіл дамуына өз әсерін тигізген ХІХ ғ. көптеген 

лингвистикалық ағымдар мен мектептердің көрнекті өкілдерімен, бағыт-бағдармен 

таныстыру.  
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  Пәннің мазмұны: Тілдің өзіндік табиғаты мен мәні, сөйлеумен, ойлаумен, 

қоғаммен байланысы, атқаратын қызметі.Жалпы тіл білімі, оның объектілері мен 

проблемалары. Тіл білімінің негізгі салалары, басқа ғылымдармен қатынасы, өзіндік 

орны. Тілдің құрылымы, құрылымдық элементтерінің бір-бірімен байланысы, 

арақатынасы. Тілдің жүйелік сипаты.Тіл деңгейлері. Грамматикалық категориялар. 

  Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

  1) жалпы тіл білімінің пәнаралық интеграциясын біледі,  

2) қызмет нәтижелерін болжайды 

  3) жалпы тіл білімінің принциптерін меңгереді. 

  4) кәсіби қарым-қатынас жағдайларына бейімделеді. 

  5) білім алушыларда сыни ойлауды, танымдық белсенділікті, командада жұмыс 

істеу қабілетін, мәселелерді шешуде дербестікті және т. б. дамытуға ықпал ететін оқыту 

мен оқытуда жаңа тәсілдерді (құзыреттілік, диалогтық, коллаборативтік, субъект-

субъектілік және т. б.) меңгеру. 

  6) болып жатқан интеграциялық білім беру үдерістерінде, әлемдік білім беру 

кеңістігінің даму үрдістерінде бағдарлану 

  

  Цель курса: формирование у студентов знаний области языкознания, определение 

соотношения изученности общего и индивидуального языкознания, связь общего 

языкознания с другими науками, овладение передовыми методами и методами изучения 

языка. Познакомить видными представителями многих лингвистических течений и школ 

ХІХ в., оказавшими влияние на развитие языка.   

  Содержание дисциплины: природа и сущность языка, связь с речью, мыслью, 

обществом, занимаемая должность. Общее языкознание, его объекты и проблемы. 

Основные области языкознания, отношения с другими науками, самостоятельность. 

Структура языка, связь структурных элементов, соотношение. Системная характеристика 

языка.Уровни языка. Грамматические категории. 

  В результате изучения дисциплины студент: 

1) межпредметная интеграция общего языкознания,  

2) прогнозировать результаты деятельности 

3) изучать принципы общего языкознания. 

  4) адаптация к условиям профессионального общения 

  5) владеть новыми подходами в обучении и преподавании (компетентностный, 

диалоговый, коллаборативный, субъект-субъектный и др.), способствующими развитию у 

обучающихся критического мышления, познавательной активности, способности 

работать в команде, самостоятельности в решении проблем и пр. 

  6) ориентироваться в происходящих интеграционных образовательных процессах, 

тенденциях развития мирового образовательного пространства 

 

  The purpose of the course: the formation of students ' knowledge of linguistics, 

determining the ratio of the study of General and individual linguistics, the relationship of 

General linguistics with other Sciences, mastery of advanced methods and methods of language 

learning. Introduce prominent representatives of many linguistic movements and schools of the 

ХІХ century, influenced the development of the language.   

  Discipline content: the nature and essence of language, communication with speech, 

thought, society, position. General linguistics, its objects and problems. The main areas of 

linguistics, relations with other Sciences, independence. The structure of the language, the 

relationship of structural elements, the ratio. System characteristic of the language.Language 

level. Grammatical category. 

  As a result of studying the discipline student: 

  1) interdisciplinary integration of General linguistics,  

2) predict performance 

3) to study the principles of General linguistics. 

4) adaptation to the conditions of professional communication 

5) to possess new approaches in training and teaching (competence, dialogue, 

collaborative, subject-subject, etc.), contributing to the development of students ' critical 

thinking, cognitive activity, ability to work in a team, independence in solving problems, etc. 
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 6) to be guided in the ongoing integration educational processes, trends in the 

development of the world educational space 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе, Қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Қазіргі қазақ тілінің 

синтаксисі мен стилистикасы 

Введение в языкознание, Современный казахский язык, Русский язык 

Introduction to linguistics, Word formation and morphology of the Kazakh language, syntax 

and stylistics of the modern Kazakh language 

  Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Бітіру жұмысын қорғау 

Защита дипломной работы 

Defense of the thesis. 
 

Көркем мәтінге филологиялық талдау 

Филологический анализ художественного текста 

The Philological analysis of the literary text 

  Курстың мақсаты: оқырманға шығарманың мазмұнын, танымдық және сезімдік 

әсерін көркем мәтін арқылы талдау және қорыту, тілдік құралдардың идеялық-

тақырыптық, эстетикалық мәнін түсіндіру.  

  Пәннің мазмұны: мәтінді филологиялық талдауының принциптері мен тәсілдері. 

Көркем мәтіннің композициясы. Мәтіннің бейнелі құрылысы. Баяндау құрылымы. 

Көркем уақыт және кеңістік. Мәтіндегі авторлық ұстаным. Поэтикалық мәтінді талдау 

ерекшеліктері. Драматургиялық мәтінді талдау ерекшеліктері. Прозалық мәтінді 

ырғақтық-интонациялық ұйымдастыру. Мәтінді кешенді талдау. 

  Пәнді оқытуды ұйымдастыру теорияның көркем мәтіндерді талдаудың 

практикалық дағдыларын қалыптастыруға жүйелі түрде назар аудара отырып 

арақатынасын болжауға бағытталған. 

  Курсты оқу нәтижесінде білім алушылар: 

 1) ерекше эстетикалық шындық ретінде көркем мәтіннің негізгі 

категорияларының озық және жоғары деңгейлерінің міндеттерін орындау; 

2) Тұтас мәтінді құру принциптерімен таныстыру; 

 3) Мәтінде авторлық ұстанымды білдіру тәсілдерін сипаттау; 

 4) көркем мәтінді және оның жекелеген санаттарын талдау дағдысы мен 

дағдыларын қалыптастыру 

 5) мәтінді талдау бойынша білім беру бағдарламасына сәйкес оқыту процесін 

жүзеге асыру 

  6) бағдарламаның тақырыптары мен бөлімдерінің ерекшелігін ескере отырып 

және жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес оқу сабақтарын жоспарлау және өткізу 

  7) оқытудың әдістері мен құралдарының қазіргі ғылыми негізделген тәсілдерін 

пайдалану 

  8) Оқытудың техникалық құралдарын, ақпараттық және компьютерлік 

технологияларды пайдалану 

  9) оқыту нәтижелерін бағалаудың қазіргі заманғы құралдарын қолдану 

  10) оқушыларды жеке көзқарас негізінде рухани адамгершілік құндылықтар мен 

патриоттық сенімдерді қалыптастыру ретінде тәрбиелеу 

  11) өз біліктілігін жетілдіру және арттыру мақсатында өз қызметін талдау 

 

  Цель курса: сформировать  целостное восприятие  художественного  текста  через  

анализ и обобщение языковых средств, передающих  идейно-тематическое  и  

эстетическое  содержание произведения и оказывающих познавательное и чувственное 

воздействие на читателя. 

  Содержание курса: Принципы   и   приемы филологического   анализа текста. 

Композиция художественного текста. Образный строй текста. Структура повествования. 

Художественное  время  и пространство. Авторская позиция в тексте. Особенности     

анализа поэтического текста. Особенности     анализа драматургического текста. 

Ритмико-интонационная организация  прозаического текста. Комплексный анализ текста. 
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  Дисциплина направлена на организацию изучения курса предполагать 

соотнесение теории с последовательным  вниманием  к  формированию  практических  

навыков анализа художественных текстов. 

  В результате изучения курса обучающиеся должен: 

 1) выполнять задачи продвинутого и высокого уровней основных категориях 

художественного текста как особой эстетической реальности; 

2) познакомить с принципами построения целостного текста; 

 3) описать способы выражения авторской позиции в тексте; 

 4) сформировать умения и навыки анализа художественного текста и отдельных 

его категорий 

 5) осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной 

программой по анализу текста 

  6) планирование и проведение учебных занятийс учетом специфики тем и 

разделов программы и в соответствии  с обновленным содержанием образования 

7) использование современных научно обоснованных приемов методов и средств 

обучения 

8) использование технических средств обучения, информационных и 

компьютерных технологий 

9) применение современных средств оценивания результатов обучения 

10) воспитание учащихся как формирование у них духовных нравственных 

ценностей и патриотических убеждений на основе индивидуального подхода 

11) анализ собственной деятельности с целью совершенствования и повышения 

своей квалификации 
 

  The aim of the course: to form a holistic perception of the literary text through the 

analysis and generalization of language tools that convey the ideological, thematic and aesthetic 

content of the work and have a cognitive and sensory impact on the reader. 

  Course content: Principles and techniques of philological text analysis. Composition of 

literary text. Figurative structure of the text. Narrative structure. Artistic time and space. 

Author's position in the text. Features of the analysis of the poetic text. Features of the analysis 

of the dramatic text. Rhythmical-prosodic organization of prosaic text. Complex text analysis. 

  The discipline is aimed at the organization of the course to assume the correlation of 

theory with consistent attention to the formation of practical skills in the analysis of literary 

texts. 

  As a result of studying the course students should: 

 1) perform advanced and high-level tasks of the main categories of literary text as a 

special aesthetic reality; 

2) to acquaint with principles of construction of the complete text; 

 3) describe ways of expressing the author's position in the text; 

 4) to form skills of the analysis of the literary text and its separate categories 

 5) implementation of the learning process in accordance with the educational program 

for text analysis 

  6) planning and conducting training sessions taking into account the specifics of the 

topics and sections of the program and in accordance with the updated content of education 

  7) the use of modern science-based techniques, methods and means of training 

  8) use of technical means of training, information and computer technologies 

  9) application of modern means of evaluation of learning outcomes 

  10) education of students as the formation of their spiritual moral values and Patriotic 

beliefs on the basis of an individual approach 

  11) analysis of own activity for the purpose of improvement and improvement of the 

qualification 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Әдебиеттануға кіріспе, Тіл біліміне кіріспе 

Введение в литературоведение, Введение в языкознание 

Introduction to literature, Introduction to linguistics 

 Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Бітіру жұмысын қорғау 

Защита дипломной работы 
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Defense of the thesis. 
 

Тілдің логикалық құрылымы 

Логическая структура языка 

The logical structure of the language 
 Курстың мақсаты: жалпы тіл білімі пәнінің анықтамасымен, тіл білімінің 

теориялық және практикалық жақтары, жалпы және жеке тіл білімінің зерттелу 

арақатынастарын айқындау, жалпы тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысын, тілді 

зерттеудегі озық әдіс-тәсілдірді меңгерту. Тіл дамуына өз әсерін тигізген ХІХ ғ. көптеген 

лингвистикалық ағымдар мен мектептердің көрнекті өкілдерімен, бағыт-бағдармен 

таныстыру.  

  Пәннің мазмұны: Тілдің өзіндік табиғаты мен мәні, сөйлеумен, ойлаумен, 

қоғаммен байланысы, атқаратын қызметі.Жалпы тіл білімі, оның объектілері мен 

проблемалары. Тіл білімінің негізгі салалары, басқа ғылымдармен қатынасы, өзіндік 

орны. Тілдің құрылымы, құрылымдық элементтерінің бір-бірімен байланысы, 

арақатынасы. Тілдің жүйелік сипаты.Тіл деңгейлері. Грамматикалық категориялар. 

  Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

  1) жалпы тіл білімінің пәнаралық интеграциясын біледі,  

2) қызмет нәтижелерін болжайды 

  3) жалпы тіл білімінің принциптерін меңгереді. 

  4) кәсіби қарым-қатынас жағдайларына бейімделеді. 

5) білім алушыларда сыни ойлауды, танымдық белсенділікті, командада жұмыс 

істеу қабілетін, мәселелерді шешуде дербестікті және т. б. дамытуға ықпал ететін оқыту 

мен оқытуда жаңа тәсілдерді (құзыреттілік, диалогтық, коллаборативтік, субъект-

субъектілік және т. б.) меңгеру. 

  6) болып жатқан интеграциялық білім беру үдерістерінде, әлемдік білім беру 

кеңістігінің даму үрдістерінде бағдарлану 
 

  Цель курса: формирование у студентов знаний области языкознания, определение 

соотношения изученности общего и индивидуального языкознания, связь общего 

языкознания с другими науками, овладение передовыми методами и методами изучения 

языка. Познакомить видными представителями многих лингвистических течений и школ 

ХІХ в., оказавшими влияние на развитие языка.   

  Содержание дисциплины: природа и сущность языка, связь с речью, мыслью, 

обществом, занимаемая должность. Общее языкознание, его объекты и проблемы. 

Основные области языкознания, отношения с другими науками, самостоятельность. 

Структура языка, связь структурных элементов, соотношение. Системная характеристика 

языка.Уровни языка. Грамматические категории. 

  В результате изучения дисциплины студент: 

1) межпредметная интеграция общего языкознания,  

2) прогнозировать результаты деятельности 

3) изучать принципы общего языкознания. 

  4) адаптация к условиям профессионального общения 

  5) владеть новыми подходами в обучении и преподавании (компетентностный, 

диалоговый, коллаборативный, субъект-субъектный и др.), способствующими развитию у 

обучающихся критического мышления, познавательной активности, способности 

работать в команде, самостоятельности в решении проблем и пр. 

  6) ориентироваться в происходящих интеграционных образовательных процессах, 

тенденциях развития мирового образовательного пространства 
 

  The purpose of the course: the formation of students ' knowledge of linguistics, 

determining the ratio of the study of General and individual linguistics, the relationship of 

General linguistics with other Sciences, mastery of advanced methods and methods of language 

learning. Introduce prominent representatives of many linguistic movements and schools of the 

nineteenth century., influenced the development of the language.   

  Discipline content: the nature and essence of language, communication with speech, 

thought, society, position. General linguistics, its objects and problems. The main areas of 

linguistics, relations with other Sciences, independence. The structure of the language, the 
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relationship of structural elements, the ratio. System characteristic of the language.Language 

level. Grammatical category. 

  As a result of studying the discipline student: 

  1) interdisciplinary integration of General linguistics,  

2) predict performance 

3) to study the principles of General linguistics. 

4) adaptation to the conditions of professional communication 

5) to possess new approaches in training and teaching (competence, dialogue, 

collaborative, subject-subject, etc.), contributing to the development of students ' critical 

thinking, cognitive activity, ability to work in a team, independence in solving problems, etc. 

 6) to be guided in the ongoing integration educational processes, trends in the 

development of the world educational space 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Әдебиеттануға кіріспе, Тіл біліміне кіріспе 

Введение в литературоведение, Введение в языкознание 

Introduction to literature, Introduction to linguistics 

 Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Бітіру жұмысын қорғау 

Защита дипломной работы 

Defense of the thesis. 
 

  Әдебиет  теориясы  

 Теория литературы  

Theory of literature 

  Курстың мақсаты – әдебиет туралы ғылым және оның салалары; әдебиеттану 

ғылымының қосалқы салалары; әдебиеттің халықтығы, ұлттығы мен жалыпадамзаттық 

сипаттары; көркем шығарма; көркем бейне; тақырып пен идея; сюжет пен композиция; 

көркем тіл; өлең құрылысы; әдеби үрдіс; әдебиеттің тектері мен түрлері, көркемдік әдіс, 

әдеби ағым, бағыт ұғымдарымен таныстыру. 

  Пәннің мазмұны: Көркем әдебиеттің табиғаты. Көркем образ және образдылық. 

Көркем шығарма және оның құрылысы. Поэтика. Көркем тіл. Мазмұн мен пішін. 

Әдебиеттегі тек пен түр. Әдеби үрдіс. Әдеби ағым, бағыт, әдеби мектеп. Әдеби байланыс. 

Көркемдік әдіс пен стиль. 

 Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) әдебиет теориясы бойынша тиімді танымдық іздеу тәсілдерін, ойлау 

әрекетінің техникасы мен технологиясын меңгеру;  

2) пән бойынша жаңа проблемаларды анықтау және шешу үшін талдау, 

дәлелдеу, қажетті қорытындылар жасау, оларды қолдану  

3) әдебиет теориясының тарихы бойынша жаңа ақпаратты 

контекстуализациялау және түсіндіру,  

4) қазіргі әдебиет теориясының мәселелерін және оны шешу жолдарын 

зерттейді.  

5) көркем шығарманың идеялық-эстетикалық деңгейін анықтайды; 
 

  Цель курса - ознакомление с понятиями: наука о литературе и ее области; 

вспомогательные отрасли литературоведческой науки; народность, национальность и 

конфессиональные характеристики литературы; художественное произведение; 

художественный образ; тема и идея; сюжет и композиция; художественный язык; 

строение стихов; литературный процесс; род и виды литературы, художественный метод, 

литературный поток, направление. 

  Содержание дисциплины: природа художественной литературы. Художественный 

образ и образность. Художественное произведение и его строение. Поэтика. 

Художественный язык. Содержание и форма. Только и вид в литературе. Литературный 

процесс. Литературное течение, направление, литературная школа. Литературная связь. 

Художественный метод и стиль. 

 В результате изучения дисциплины студент: 

1) владеть техникой и технологией мыслительных действий, способами 

эффективного познавательного поиска по теории литературы;  
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2) анализировать, аргументировать, делать необходимые обобщения и выводы, 

применять их для выявления и решения новых проблем по дисциплине  

3) контекстуализировать и интерпретировать новую информацию по истории 

теории литературы,  

4) изучает проблемы современной теории литературы и пути ее решения.  

5) определяет идейно-эстетический уровень художественного произведения; 
 

  The purpose of the course-familiarization with the concepts: the science of literature and 

its fields; auxiliary branches of literary science; nationality and confessional characteristics of 

literature; artwork; artistic image; theme and idea; plot and composition; artistic language; 

structure of poems; literary process; kind and types of literature, artistic method, literary flow, 

direction. 

  Content of discipline: the nature of fiction. Artistic image and imagery. Artwork and its 

structure. Poetics. Artistic language. Content and form. Only and kind of in literature. Literary 

process. The literary course is not a literary school. Literary connection. Artistic method and 

style. 

 As a result of studying the discipline student: 

  1) to possess the technique and technology of mental actions, methods of effective 

cognitive search on the theory of literature;  

  2) analyze, argue, make the necessary generalizations and conclusions, apply them to 

identify and solve new problems in the discipline  

  3) contextualize and interpret new information on the history of literary theory,  

  4) studies the problems of modern theory of literature and its solutions.  

  5) determines the ideological and aesthetic level of the artwork; 

  Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ әдеби сынының тарихы, 

Введение в литературоведение, История казахской литературной критики. 

Introduction to Literary Studies, History of Kazakh literary criticism. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Бітіру жұмысын қорғау 

Защита дипломной работы 

Defense of the thesis 
 

  Әдебиет теориясы және эстетика 

  Теория литературы и эстетика 

  Literary theory and aesthetics 

Курстың мақсаты – әдебиет туралы ғылым және оның салалары; әдебиеттану 

ғылымының қосалқы салалары; әдебиеттің халықтығы, ұлттығы мен жалыпадамзаттық 

сипаттары; көркем шығарма; көркем бейне; тақырып пен идея; сюжет пен композиция; 

көркем тіл; өлең құрылысы; әдеби үрдіс; әдебиеттің тектері мен түрлері, көркемдік әдіс, 

әдеби ағым, бағыт ұғымдарымен таныстыру. 

  Пәннің мазмұны: Көркем әдебиеттің табиғаты. Көркем образ және образдылық. 

Көркем шығарма және оның құрылысы. Поэтика. Көркем тіл. Мазмұн мен пішін. 

Әдебиеттегі тек пен түр. Әдеби үрдіс. Әдеби ағым, бағыт, әдеби мектеп. Әдеби байланыс. 

Көркемдік әдіс пен стиль. 

 Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) әдебиет теориясы бойынша тиімді танымдық іздеу тәсілдерін, ойлау 

әрекетінің техникасы мен технологиясын меңгеру;  

2) пән бойынша жаңа проблемаларды анықтау және шешу үшін талдау, 

дәлелдеу, қажетті қорытындылар жасау, оларды қолдану  

3) әдебиет теориясының тарихы бойынша жаңа ақпаратты 

контекстуализациялау және түсіндіру,  

4) қазіргі әдебиет теориясының мәселелерін және оны шешу жолдарын 

зерттейді.  

5) көркем шығарманың идеялық-эстетикалық деңгейін анықтайды; 
 

  Цель курса - ознакомление с понятиями: наука о литературе и ее области; 

вспомогательные отрасли литературоведческой науки; народность, национальность и 
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конфессиональные характеристики литературы; художественное произведение; 

художественный образ; тема и идея; сюжет и композиция; художественный язык; 

строение стихов; литературный процесс; род и виды литературы, художественный метод, 

литературный поток, направление. 

  Содержание дисциплины: природа художественной литературы. Художественный 

образ и образность. Художественное произведение и его строение. Поэтика. 

Художественный язык. Содержание и форма. Только и вид в литературе. Литературный 

процесс. Литературное течение, направление, литературная школа. Литературная связь. 

Художественный метод и стиль. 

 В результате изучения дисциплины студент: 

1) владеть техникой и технологией мыслительных действий, способами 

эффективного познавательного поиска по теории литературы;  

2) анализировать, аргументировать, делать необходимые обобщения и выводы, 

применять их для выявления и решения новых проблем по дисциплине  

3) контекстуализировать и интерпретировать новую информацию по истории 

теории литературы,  

4) изучает проблемы современной теории литературы и пути ее решения.  

5) определяет идейно-эстетический уровень художественного произведения; 
 

  The purpose of the course-familiarization with the concepts: the science of literature and 

its fields; auxiliary branches of literary science; nationality and confessional characteristics of 

literature; artwork; artistic image; theme and idea; plot and composition; artistic language; 

structure of poems; literary process; kind and types of literature, artistic method, literary flow, 

direction. 

  Content of discipline: the nature of fiction. Artistic image and imagery. Artwork and its 

structure. Poetics. Artistic language. Content and form. Only and kind of in literature. Literary 

process. The literary course is not a literary school. Literary connection. Artistic method and 

style. 

 As a result of studying the discipline student: 

  1) to possess the technique and technology of mental actions, methods of effective 

cognitive search on the theory of literature;  

  2) analyze, argue, make the necessary generalizations and conclusions, apply them to 

identify and solve new problems in the discipline  

  3) contextualize and interpret new information on the history of literary theory,  

  4) studies the problems of modern theory of literature and its solutions.  

  5) determines the ideological and aesthetic level of the artwork; 

  Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ әдеби сынының тарихы, 

Введение в литературоведение, История казахской литературной критики. 

Introduction to Literary Studies, History of Kazakh literary criticism. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Бітіру жұмысын қорғау 

Защита дипломной работы 

Defense of the thesis 
 

  Шешендік өнер 

             Ораторское искусство  

   Oratorical arts 

  Пәннің мақсаты: тілдік құзіреттілікті қалыптастыру негізінде сөздік қорды 

дамытады, күнделікті педагогикалық қызметте оқытушы тәжірибе жинақтаушы ретінде 

өзінің сөзсаптау шеберлігін қалыптастырады.  

Пәннің мазмұны әр түрлі стильдегі жеке мәтіндерді құрастырудың, аудитория 

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

сөйлеу мәнерін игеруге бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

  1) Шешендіктанудың қалыптасып, даму тарихын, зерттелуін, шешендік сөздердің 

түрлерін, жанрлық ерекшелігін, шешен сөйлеу техникасын меңгереді  



 

85 
 

 2) шешен сөйлеу арқылы тыңдарманының, шаршы топтың, аудиторияның 

назарын өзіне аударады;  

1) қазіргі қазақ әдеби тілінің нормалары туралы білім көздерін жетік меңгереді  

2) оқу материалдары бойынша курста ( диалог, рөльмен инсцинировка  жасау,  

әңгіме, пікіралмасу т.б.) дағдылары қалыптасады 

5) шығармашылығын шыңдайды, танымдық қабілеттері дамиды, өзіндік ой 

қорытуға, ойын әдеби тілмен өрнектей білуге дағдыланады; 

6) сыни тұрғыдан ойлау білуге қажетті байқампаздық, интерпретацияға 

бейімділік, талдау жасау, қорытынды шығара  білу, бағалай білу қабілеттерін игереді; 

7) шығармашылық қызметтің теориялық негіздерін, білім берудегі жаңашылдық 

идеяларды іске асыру, стандартты емес және альтернативті шешім таба білу біліктері мен 

дағдыларын меңгереді; 

8) өз бетімен білім алуға, өзін-өзі тануға ұмтылады; 

9) топпен жұмыс жасай білу, өз көзқарасын ұстану, жаңа шешімдерді ұсыну,  

түрлі әлеуметтік жағдаяттардан шыға білу дағдыларын қалыптастырады. 
  

           Цель дисциплины: развитие словарного запаса на основе формирования языковой 

компетенции, формирование навыков речевой речи как накопителя опыта в повседневной 

педагогической деятельности.  

         Содержание дисциплины направлено на освоение различных методов и приемов 

составления отдельных текстов различных стилей, установления психологического 

общения перед аудиторией, овладение стилем речи. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся: 

  1) овладеть историей становления и развития ораторства, изучением, видами 

ораторских слов, жанровыми особенностями, техникой ораторского мастерства;  

 2) через ораторскую речь привлекает внимание слушателя, группы, аудитории;  

            3) в совершенстве владеет источниками знаний о нормах современного казахского 

литературного языка.  

          4) на курсах по учебным материалам ( диалог, ролевая инсцинировка), 

формируются навыки общения, и т. д. 

          5) развивавать творчество, познавательные способности, приобретать навыки 

самовыражения, выразительности игры литературным языком; 

          6) владеть способностями к критическому мышлению, склонностью к 

интерпретации, умение анализировать, выносить выводы, оценивать; 

           7) владеть теоретическими основами творческой деятельности, умениями и 

навыками реализации инновационных идей в образовании, нахождения нестандартных и 

альтернативных решений; 

          8) стремление к самообразованию, самопознанию; 

          9) уметь работать в команде, придерживаться своего взгляда, предлагать новые 

решения, формировать навыки выхода из различных социальных ситуаций. 
 

  The purpose of discipline: the development of vocabulary on the basis of the formation 

of language competence, the formation of speech skills as a store of experience in everyday 

teaching activities.  

         The content of the discipline is aimed at the development of various methods and 

techniques of compiling separate texts of different styles, establishing psychological 

communication in front of the audience, mastering the style of speech. 

 As a result of studying the discipline student: 

  1) to master the history of formation and development of oratory, study, types of 

oratory, genre features, technique of oratory;  

 2) through oratory attracts the attention of the listener, group, audience;  

            3) he is fluent in the sources of knowledge about the norms of the modern Kazakh 

literary language.  

          4) on courses on educational materials ( dialogue, role-playing staging), communication 

skills are formed, etc. 

          5) develop creativity, cognitive abilities, acquire skills of self-expression, expressiveness 

of the game literary language; 
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          6) possess the ability to critical thinking, a tendency to interpretation, the ability to 

analyze, draw conclusions, evaluate; 

           7) possess the theoretical foundations of creative activity, skills and abilities to 

implement innovative ideas in education, finding non-standard and alternative solutions; 

          8) the desire for self-education, self-knowledge; 

          9) be able to work in a team, stick to your point of view, offer new solutions, develop 

skills to get out of various social situations. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Философия, Саясаттану, Қазақ халық ауыз әдебиеті  

Философия, Политология,  Казахское устное народное творчество 

Philosophy, Political Science Kazakh folklore 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Бітіру жұмысын қорғау 

Защита дипломной работы 

Defense of the thesis 
 

          Қазақ көркем аудармасының тарихы мен теориясы 

          История и теория казахского художественного перевода 

          History and Theory of the Kazakh literary translation 

  Курстың мақсаты: көркем мәтінді құрастыру заңдылықтарымен және оның негізгі 

функцияларымен танысу; көркем аударманың теориялық негіздерімен танысу. 

 Пәннің мазмұны: көркем публицистика, көркем проза және поэзия негіздері. 

Принциптері, тәсілдері және әдістері. Көркем аудармадағы пәндік-логикалық, 

функционалдық-коммуникативтік және эмоционалды-әсер ету аспектілерін синтездеу. 

Түпнұсқаның мәтінін аудару және аударма талдауының негіздерін Дайындау. Аударма 

стратегиясын әзірлеу. Аударма шешімдерінің әртүрлілігі. Бастапқы мәтінді 

терминологиялық және логикалық талдау. Түпнұсқа мәтінінің терең мағыналық және 

коммуникативтік-логикалық құрылымын түсіну. Аудармашының авторлық ойының 

мазмұнды талдауы. Мәтінішілік байланыстарды талдау. Аудармашының авторлық 

мәтінді стилистикалық талдауы. Ішкі мәтінді анықтау. Әдеби коммуникация моделі. 

Әдеби стратегияны таңдау. Алғашқы әдеби коммуникация актісі (автор - Мәтін - 

қабылдағыш). Екінші әдеби коммуникация актісі (Аудармашы - Мәтін-қабылдағыш). 

Аудармадағы уақытаралық фактор. Мәтіннің материалдық субстраты деңгейіндегі уақыт 

аспектісі (грамматикалық уақыт). Мәтіннің семантикалық функциялары деңгейіндегі 

уақытша аспект (мәдениет феномені ретінде уақыт). Түпнұсқаның және аударманың 

мәтінінде іске асырылған Мәдени код. Мәдениетаралық асқынулар аударма факторы 

ретінде. Болмысы. Аударма мәтініндегі Экзотизация. 

  Пән көркем аударма процесінде пайда болатын лексикалық, грамматикалық және 

стилистикалық қиындықтарды жеңу тәсілдерін меңгеруге бағытталған. 

  Курс аяқталғаннан кейін студент: 

1) көркем мәтіндердегі көркем аударма мен аударма сәйкестігінің заңдылықтарын 

сақтау; 

  2) аударманың мақсаты мен түпнұсқа түрін ескере отырып, оның жалпы 

стратегиясын айқындауға;; 

  3) түпнұсқаның және аударманың мәтінінде іске асырылған Мәдени және 

стилистикалық кодтарды анықтауға;; 

  4) түпнұсқа мәтінін және аударманың кешенді моделін құрастырудың тілдік 

деңгейін талдау; 

  5) аударманың кешенді моделінде лексикалық, грамматикалық және 

стилистикалық тәсілдерді қолдану; 

  6) көркем аудармадағы сәйкессіздіктер мен қателерді анықтау және түзету; 

  7) көркем мәтіндерді олардың жанрлық ерекшелігін және коммуникативтік-

прагматикалық мақсатын ескере отырып, аударуды жүзеге асыру. 

 

   Цель курса: ознакомление с закономерностями построения художественного 

текста и с его основными функциями; с теоретическими основами художественного 

перевода. 



 

87 
 

 Содержание курса: Основы художественной публицистики, художественной 

прозы и поэзии. Принципы, приемы и методы. Синтез предметно-логического, 

функционально- коммуникативного и эмоционально-воздействующего аспектов в 

художественном переводе. Подготовка к переводу и основы переводческого анализа 

текста оригинала. Выработка переводческой стратегии. Разнообразие переводческих 

решений. Терминологический и логический анализ исходного текста. Осмысление 

глубинной смысловой и коммуникативно-логической структуры текста оригинала. 

Содержательный анализ авторского замысла переводчиком. Анализ внутритекстовых 

связей. Стилистический анализ авторского текста переводчиком. Выявление подтекста. 

Модель литературной коммуникации. Выбор литературной стратегии. Акт первичной 

литературной коммуникации (Автор - Текст - Приемник). Акт вторичной литературной 

коммуникации (Переводчик - Текст -Приемник). Межвременной фактор в переводе. 

Временной аспект на уровне материального субстрата текста (время грамматическое). 

Временной аспект на уровне семантических функций текста (время как феномен 

культуры). Культурный код, реализованный в тексте оригинала и перевода. 

Межкультурные осложнения как фактор перевода. Реалии. Экзотизация в переводном 

тексте. 

  Дисциплина напрвлена на овладение обучаемыми способами преодоления 

лексических, грамматических и стилистических трудностей, возникающих в процессе 

художественного перевода. 

  По окончании курса студент должен: 

1) следовать закономерностям процесса художественною перевода и 

переводческих соответствий в художественных текстах; 

2) определять общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала; 

3) выявлять культурный и стилистический коды, реализованные в тексте 

оригинала и перевода; 

4) анализировать языковые уровни построения текста оригинала и 

комплексной модели перевода; 

5) применять лексические, грамматические и стилистические приемы в 

комплексной модели перевода; 

6) выявлять и корректировать несоответствия и ошибки в художественном 

переводе; 

7) осуществлять перевод художественных текстов с учетом их жанровой 

специфики и коммуникативно-прагматической цели. 
 

The purpose of the course: familiarization with the laws of construction of literary text 

and its main functions; with the theoretical foundations of literary translation. 

 Course content: Basics of fiction journalism, fiction prose and poetry. 

Principles, techniques and methods. Synthesis of subject-logical, functional-communicative and 

emotional-influencing aspects in literary translation. Preparation for translation and basics of 

translation analysis of the original text. Development of translation strategy. Variety of 

translation solutions. Terminological and logical analysis of the source text. Understanding of 

the deep semantic and communicative-logical structure of the original text. Substantial analysis 

of the author's idea by the translator. Analysis of intra-text links. Stylistic analysis of the 

author's text by the translator. Identification of subtext. Model of literary communication. The 

choice of literary strategy. Act of primary literary communication (Author - text - Receiver). 

Act of secondary literary communication (Translator - Text-Receiver). The intertemporal factor 

in translation. The temporal aspect at the level of the material substrate of the text (grammatical 

time). Time aspect at the level of semantic functions of the text (time as a phenomenon of 

culture). Cultural code implemented in the original and translated texts. Intercultural 

complications as a translation factor. Realities. Exotisation in the translated text. 

 The discipline is aimed at mastering the ways of overcoming lexical, grammatical and 

stylistic difficulties arising in the process of literary translation. 

 At the end of the course the student must: 

1) follow the regularities of the process of artistic translation and translation 

correspondences in literary texts; 

2) determine the overall strategy of the translation, taking into account its purpose and 

the type of the original; 
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3) identify the cultural and stylistic codes implemented in the original text and 

translation; 

4) analyze the language levels of construction of the original text and the complex 

model of translation; 

5) apply lexical, grammatical and stylistic techniques in a complex translation model; 

6) identify and correct inconsistencies and errors in literary translation; 

7) to translate literary texts taking into account their genre specificity and 

communicative-pragmatic purpose. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Әдебиеттануға кіріспе,Тіл біліміне кіріспе 

Введение в литературоведение, Введение в языкознание 

Introduction to Literary Studies, Introduction to linguistics 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Бітіру жұмысын қорғау 

Защита дипломной работы 

Defense of the thesis 
 

Когнитивтік лингвистика 

Когнитивная лингвистика 

Cognitive Linguistics 

  «Когнитивтік лингвистика» пәні соңғы уақыттарда терең зерттеле бастаған тіл 

білімінің жаңа саласы. Пән   тілді адам танымы тұрғысынан қарастырады. 

  Курстың мақсаты -  тіл біліміндегі танымдық теорияның ғылыми негіздерін 

меңгеру, оның басты тұжырымдары мен негізгі қағидалары арқылы студенттердің ой-

өрісін кеңейту. 

  Курстың мазмұны  мынадай бөлімдерден тұрады: Когнитивтік лингвистика 

пәнінің зерттеу нысаны мен ұғымдары; Когнитивтік лингвистиканың зерттелу тарихы; 

Тіл мен таным; Концепт және концептілік жүйе; Әлемнің тілдік бейнесі. 

  Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

 1) Когнитивтік лингвистикаға қатысты ұғымдарды, терминдерді меңгеріп, 

танымдық аспектілерге байланысты ғылыми еңбектерді, концептуалды пікірлерді, 

көзқарастарды оқып-біледі. 

 2) Тіл біліміне қатысты таным теориясының негізгі қағидаларын игеріп, оны 

қоғамтану мен өміртануда дұрыс қолдана біледі. 

  3) Алынған ақпараттарды шеберлікпен өңдеп, өз білімін тереңдету мақсатында 

қолдана алу дағдысы болады. 
 

   Дисциплина "Когнитивная лингвистика" является одной из новых направлений 

языкознания. Предмет рассматривает язык с позиции его участия  в познавательной 

деятельности человека. 

   Цель курса - ознокомить с основными теоретическими и методологическими 

установками когнитивной лингвистики, через основные принципы расширить познание и 

мышление у студентов. 

  Содержание курса состоит из следующих разделов: Объект и основные понятия 

когнитивной лингвистики; история и этапы исследования когнитивной лингвистики; 

язык и познание; концепт и концептуальная система; пониятие концептуальной и 

языковой картины мира. 

  В результате изучения студент  должен: 

1) владеть понятиями, терминами, относящимися к когнитивной лингвистике, 

изучает научные труды, концептуальные мнения, взгляды, связанные с познавательными 

аспектами. 

 2) овладеть основными принципами теории познания относительно языкового 

образования, умеет правильно использовать его в обществоведении и жизнедеятельности. 

  3) анализировать полученную информацию и использовать ее в целях углубления 

своих знаний. 

The discipline "Cognitive linguistics" is one of the new directions of linguistics. The course 

examines language from the perspective of its participation in human cognitive activity. 
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  The purpose of the course is to acquaint with the basic theoretical and methodological 

guidelines of cognitive linguistics, through the basic principles to expand knowledge and 

thinking of students. 

 The course content consists of the following sections: Object and basic concepts of 

cognitive linguistics; history and stages of cognitive linguistics research; language and 

cognition; concept and conceptual system; conceptual and linguistic picture of the world. 

  As a result of the study the student must: 

1) to know the concepts, terms related to cognitive linguistics, studies scientific works, 

conceptual opinions, views related to cognitive aspects. 

 2) to master the basic principles of the theory of knowledge regarding language 

education, is able to properly use it in social science and life. 

  3) analyze the information and use it to deepen their knowledge. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе, Қазақ-орыс тілдерінің салғастырмалы типологиясы 

Введение в языкознание, Сопоставительная типология казахского и русского языков 

Introduction to linguistics, Comparative typology Kazakh and Russian languages 

  Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postreguisites 

Бітіру жұмысын қорғау 

Защита дипломной работы 

Defense of the thesis 

 

 Оқыту мен оқудағы инновациялық бағыттар 

  Инновационные подходы в преподавании и обучении 

  Innovative approaches in teaching and learning 

 Курстың мақсаты – Қазақстандық білім беру жүйесінде қолданыста жүрген 

педагогикалық технологиялар жайлы түсінік беру. Оқытудың жаңа технологиялары – 

тарихи жағынан дамыған, жетілген, теориялық негізі қалыптасқан, белгілі бір ғылыми 

жүйеге келген ғылым. 

 Пәннің мазмұны: Педагогикалық технологиялардың теориялық негіздері. Қазақ тілі 

мен әдебиетін оқыуда қолданылатын педагогикалық технологияларға сипаттама. 

Инновациялық педагогикалық технологияның түрлері. 

  Пән білім берудің жаңа технологияларымен таныстыруға бағытталған. 

   Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

  1) Қазақстандық білім беруді дамытудың стратегиялық мақсаттарын түсіну 

2) білім беру процесін заңдарды білу, білім берудің жаңартылған мазмұны 

шеңберіндегі педагогикалық қызметтің заңдылықтары мен принциптері негізінде 

құрастыру,  

  3) педагогикалық инновацияларға ашықтық таныту 

  4) одан әрі кәсіби өсуге және өз тұлғасының дамуына қызмет ету 

5) болып жатқан интеграциялық білім беру әлемдік білім беру кеңістігінің даму 

үрдістеріне бейімделу. 
 

  Цель курса - дать представление о педагогических технологиях, используемых 

в системе казахстанского образования. Новые технологии обучения - исторически 

развитая, совершенная, сформированная теоретическая основа, пришедшая к 

определенной научной системе. 

 Содержание дисциплины: теоретические основы педагогических технологий. 

Характеристика педагогических технологий, используемых в изучении казахского 

языка и литературы. Виды инновационных педагогических технологий. 

  Предмет направлен на ознакомление с новыми технологиями образования.  

В результате изучения студент  должен: 

1) понимать стратегические цели развития казахстанского образования 

2) конструировать образовательный процесс на основе знания законов,  

закономерностей и принципов педагогической деятельности в рамках обновленного 

содержания образования 

3) открытость к педагогическая инновациям 

4) демонстрировать мотивацию к дальнейшему профессиональному росту и  

развитию своей личности 
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5) ориентироваться в происходящих интеграционных образовательных  

процессах, тенденциях развития мирового образовательного пространства 

 

  The aim of the course is to give an idea of pedagogical technologies used in the system 

of Kazakhstan education. New learning technologies-historically developed, perfect, formed the 

theoretical basis, which came to a certain scientific system. 

 Content of the discipline: theoretical bases of pedagogical technologies. Characteristics 

of pedagogical technologies used in the study of the Kazakh language and literature. Types of 

innovative pedagogical technologies. 

  The course is aimed at introducing new technologies of education.  

As a result of the study the student must: 

1) understand the strategic goals of the development of Kazakhstan's education 

2) design the educational process on the basis of knowledge of the laws,  

regularities and principles of pedagogical activity within the updated content of education 

3) openness to pedagogical innovations 

4) demonstrate motivation for further professional growth and  

develop your personality 

5) navigate the ongoing educational integration  

processes, trends in the development of the world educational space 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Қазақ тілін оқыту әдістемесі, Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі, Арнайы педагогика мен 

психология, Оқытудағы инновациялық бағыттар, Мектептегі бағалау мен оқытудағы 

жаңа тәсілдер 

Методика преподавания казахского языка, Методика преподавания казахской 

литературы, Специальная педагогика и психология, Инновационные направления в 

обучении, Новые подходы в оценивании и обучении в школе 

Methods of teaching the Kazakh language, methods of teaching Kazakh literature, Special 

pedagogy and psychology, innovative directions in teaching, new approaches in assessment and 

teaching at school 
  Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Бітіру жұмысын қорғау 

Защита дипломной работы 

Defense of the thesis 

 


