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6В01705 – Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті 

6В01705 – Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 

6В01705 – Russian language and literature in schools with non-Russian language of 

instruction 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit  

«Орыс тілінде оқытпайтын жалпы білім беретін мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті 

мұғалімі», « Орыс тілі мен әдебиеті және аударма практикасы » траекториялары 

бойынша жалпы білім беру пәндері  

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям:  «Учитель 

русского языка  и литературы в общеобразовательных школах с нерусским языком 

обучения», « Русский язык и литература и практика перевода » 

General educational disciplines for educational trajectories: «The teacher of Russian and 

literature at comprehensive schools with non-russian language of training», «Russian language 

and literature and translation practice » 

1.  

ENK 2101 

OEPP 2101 

BEE 2101 

Экономика негіздері және кәсіпкерлік 

Основы экономики и предпринимательства 

Basics of Economics and Entrepreneurship 

5 
ETD 2101 

EUR 2101 

ESD 2101 

Экология және тұрақты даму 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

OKN 2101 

OBZh 2101 

BLS 2101 

Өмір қауіпсіздігінің негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Basics of life safety 

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

«Орыс тілінде оқытпайтын жалпы білім беретін мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті 

мұғалімі», «Тілдік коммуникация саласындағы маман»  траекториялары бойынша негізгі 

пәндер  

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:  «Учитель русского языка  и 

литературы в общеобразовательных школах», «Специалист в сфере языковой 

коммуникации» 

Basic disciplines on educational trajectories : «The teacher of Russian and literature at 

comprehensive schools with non-russian language of training», « The expert in the sphere of 

language communication » 

2.  

OAPK 1202 

PKRL 1202 

ICRL 1202 

Орыс әдебиетінің пропедевтикалық курсы 

Пропедевтический курс русской литературы 

Introductory course in Russian literature 
5 

OAP 1202 

PRL 1202 

PRL 1202 

Орыс әдебиетінің поэтикасы  

Поэтика русской литературы 

Poetics of Russian literature 
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3.  

TBK 1203 

VYa 1203 

IL 1203 

Тіл біліміне кіріспе 

Введение в языкознание 

Introduction in linguistics 
5 TBK 1203 

OYa 1203 

FL 1203 

Тіл біліміне кіріспе 

Основы языкознания 

Fundamentals of linguistics 

4.  

OFEOA 1204 

RFDL 1204 

RFARL 1204 

Орыс фольклоры және ежелгі орыс әдебиеті 

Русский фольклор и древнерусская литература 

Russian folklore and ancient Russian literature 

7 
AHOOA 1204 

UNTRL 1204 

OFARL 1204 

Ауыз халықтық өнер және орыс әдебиеті XIX 

ғасырға дейін 

Устное народное творчество и русская 

литератра до 19 века 

Oral folk art and Russian literature to the 19th 

century 

5.  

OF 1205 

RF 1205 

RP 1205 

Орыс фонетикасы 

Русская фонетика 

Russian phonetics 
5 

KOTF 1205 

SRYaF 1205 

MRLP 1205 

Қазіргі орыс тілі: фонетика 

Современный русский язык: фонетика 

Modern Russian language: phonetics 

6.  

OATOT 2206 

IRLDV 2206 

HRLNC 2206 

Орыс әдебиетінің тарихы 19 ғ. (1 және 2 

жартысы) 

История русской литературы 19 в. (1 и 2 

половина) 

History of Russian literature 19th c. (1 and 2 half) 
5 

OATOT 2206 

IRLDV 2206 

HRLNC 2206 

Орыс әдебиетінің тарихы (XIX ғасыр) 

История русской литературы (19 в.)  

History of Russian Literature (19th century) 

7.  

KOTL 2207 

LSRYa 2207 

LMRL 2207 

Қазіргі орыс тілі лексикологиясы 

Лексикология современного русского языка 

Lexicology of modern Russian language 
5 

OTDL 2207 

LDRYa 2207 

LDR 2207 

Орыс тілінің диалектологиясы мен 

лексикологиясы 

Лексикология и диалектология русского языка 

Lexicology and dialectology of Russian 

8.  

OTEOT 3208 

MFORYa 3208 

MFTRL 3208 

Орыс тілінде емес орыс тілінде оқыту әдістері 

мен формалары 

Методы и формы обучения русскому языку в 

нерусской школе 

Methods and forms of teaching the Russian 

language in a non-Russian school 
8 

ShTROT 3208 

RYaIMP 3208 

RFLMP 3208 

Шет тілі ретінде орыс тілі: әдістері мен 

практикасы 

Русский язык как иностранный: методика и 

практикум 

Russian as a foreign language: methods and 

practice 

9.  OTGDSh 3209 XIX ғасырға дейінгі шетел әдебиеті 5 
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ZLDV 3209 

FLNC 3209 

Зарубежная литература до 19 века 

Foreign literature before the 19th century 

OTGDSh 3209 

IZLDV 3209 

HFLNC 3209 

XIX ғасырға дейінгі шетел әдебиетінің тарихы 

История зарубежной литературы до 19 века 

The history of foreign literature before the 19th 

century 

10.  

POTK 3210 

PKRYa 3210 

PCRL 3210 

Практикалық орыс тілінін курсы 

Практический курс русского языка 

Practical course of Russian language 

5 

OP 3210 

OP 3210 

SP 3210 

Орфография және пунктуация  

Орфография и пунктуация  

Spelling and punctuation 

MM 3210 

MM 3210 

MM 3210 

Минор модулi 

Модуль минор 

Minor Module 

11.  

KHAMK 3211 

LNKMK 3211 

LKPNI 3211 

Қазақстан халықтарының әдебиеті және 

мәдениетарлық қарым-қатынас  

Литература народов Казахстана и 

межкультурная коммуникация  

Literature of Kazakhstani peoples and newly 

independent countries 

5 TMDKH 3211 

LNSNG 3211 

LCISK 3211 

ТМД және Қазақстан халықтарының әдебиеті  

Литература народов СНГ и Казахстана  

Literature of the Commonwealth of Independent 

States and Kazakhstan 

MM 3211 

MM 3211 

MM 3211 

Минор модулi 

Модуль минор 

Minor Module 

12.  

ATP 3212 

TPP 3212 

TPT 3212 

Аудару теориясы мен практикасы  

Теория и практика перевода 

Theory and practice of translation 

5 

MK 3212 

MK 3212 

IC 3212 

Мәдениаралық коммуникация  

Межкультурная коммуникация  

Intercultural communication 

MM 3212 

MM 3212 

MM 3212 

Минор модулi 

Модуль минор 

Minor Module 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Орыс тілінде оқытпайтын жалпы білім беретін мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті 

мұғалімі», «Тілдік коммуникация саласындағы маман»  траекториялары бойынша 

кәсіптік пәндері   

Профилирующие, дисциплины по образовательным траекториям:  «Учитель русского 

языка  и литературы в общеобразовательных школах», «Специалист в сфере языковой 

коммуникации» 

Majors and educational trajectories : «The teacher of Russian and literature at comprehensive 

schools with non-russian language of training», « The expert in the sphere of language 

communication » 

13.  

OTZhBG 4313 

ZLDDV 4313 

FLNTC 4313  

19-21 ғғ. Шетел әдебиеті 

Зарубежная литература 19 - 21 веков 

Foreign literature of 19-21 centuries 

5 
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OTGAA 4313 

IMLDV 4313 

HWLNC 4313 

XIX ғасырдағы әлемдік әдебиеттің тарихы  

История мировой литературы с 19 века 

The history of world literature from the 19th century 

14.  

KOTSP 4314 

SPSRYa 4314 

SPMR 4314 

ҚОТ  Синтаксис және пунктуация 

Синтаксис и пунктуация СРЯ  

Syntax and punctuation of Modern Russian 
5 

KSS 4314 

SSS 4314 

SSS 4314 

Құрылымдық және семантикалық синтаксис 

Структурно-семантический синтаксис 

Structural and Semantic Syntax 

15.  

ZhGOAT 4315 

IRLDV 4315 

HRLNC 4315 

XX ғасырдағы орыс әдебиетінің тарихы 

История русской литературы с 20 века 

History of Russian literature from the 20th century 

5 
ZhGOA 4315 

RLDND 4315 

RLTBT 4315 

XX ғасырдағы орыс әдебиеті - XXI ғасырдың басы   

Русская литература ХХ – начала ХХI века  

Russian literature of the XX - beginning of the XXI 

century 

16.  

TT 4316 

TYa 4316 

LT 4316 

Тіл теориясы  

Теория языка  

Language theory 

5 
ZhTBI 4316 

OYaIS 4316 

GLICL 4316 

Жалпы тіл білімі және интегративтік 

салыстырмалы лингвистика 

Общее языкознание и интегративная 

сопоставительная лингвистика 

General linguistics and integrative comparative 

linguistics 

17.  

OTSSM 4317 

CRYaKR 4317 

RLSSC 4317 

Орыс тілі стилистика және сөйлеу мәдениеті 

Стилистика русского языка и культура речи 

Russian language stylistics and speech culture 
6 

STMT 4317 

SAIT 4317 

SATI 4317 

Стилистикалық талдау және мәтінді түсіндіру  

Стилистический анализ и интерпретация текста  

Stylistic analysis and text interpretation 

18.  

OTTTG 4318 

IRYaIG 4318 

HRLHG 4318 

Орыс тілінің тарихы: тарихи грамматика 

История русского языка: историческая грамматика  

History of the Russian language: historical grammar 

5 
OATTG 4318 

IGIRL 4318 

HGHRL 4318 

Орыс әдеби тілінің тарихи грамматикасы және 

тарихы  

Историческая грамматика и история русского 

литературного языка  

Historical grammar and history of the Russian literary 

language 

19.  

AT 4319 

TL 4319 

LT 4319 

Әдебиеттану теориясы  

Теория литературы  

Literature Theory  

5 
OKTST 4319 

STRKYa 4319 

CTKRL 4319 

Орыс және қазақ тілдерінің салыстырмалы 

типологиясы 

Сопоставительная типология русского и казахского 

языков 

Comparative typology of kazakh and russian languages 
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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 изучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

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

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

view of the system and logic of business. 

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

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

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

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

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар // Педагогикалық іс-тәжірибе 

Информационно-коммуникационные технологии // Педагогическая практика 

Information and communication technology // Educational practices 

 

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 

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.  
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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: 

Оқыту мен оқудың жаңа тәсілдері бағалау мектеп // Педагогикалық іс-тәжірибе 

Новые подходы к обучению и оцениванию в школе // Педагогическая практика 

New approaches to learning and assessment in school // Educational practices 

 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals 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 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 

Оқыту мен оқудың жаңа тәсілдері бағалау мектеп // Педагогикалық іс-тәжірибе 

Новые подходы к обучению и оцениванию в школе // Педагогическая практика 

New approaches to learning and assessment in school // Educational practices 

 

Орыс әдебиетінің пропедевтикалық курсы 

Пропедевтический курс русской литературы 

Introductory course in Russian literature 
Мақсаты – білім алушыларда әдеби шығарма туралы көркем жалпы: тақырып 

және идея, сюжет, фабула және композиция-көркем мәтіннің жүйелік бірлігінің 

элементтері туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны келесі секцияларда ұсынылған: Пән мектепте алынған әдебиет 

туралы білімді жүйелейтін кіріспе пропедевтикалық курс болып табылады, әдебиеттің 

өнер түрі ретінде ерекшелігін түсінумен көркем шығарманы өз бетінше зерттеу 

дағдыларын меңгеруге, әдебиеттанулық ойлауды қалыптастыруға бағытталған. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1. Әлемдік әдеби үдеріс контекстіндегі әдебиеттанушылық білімнің рөлі мен 

маңызын анықтау. 

2. Тақырып, идея, сюжет, фабул, композиция тұрғысынан әдеби шығармаларға 

талдау жасау. 

3. Көркем мәтінді талдау кезінде алған білімдерін қайта жаңғырту. 

4. Зерттелетін материалды жалпылау және әдебиеттанулық талдау үшін өз 

бетінше мәтіндерді таңдау.  

5. Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру, ғылыми гипотезаны және қойылған 

міндеттерді шешу жолдарын анықтау. 

6. Электрондық ресурстарды әзірлеу және сандық технологияларды білуде 

құзыреттілікті көрсету және оларды оқу процесінде қолдану. 
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Цель – сформулировать у обучающихся представление о литературном 

произведении как художественном целом: тема и идея, сюжет, фабула и композиция – 

элементы системного единства художественного текста. 

Содержание дисциплины представлено следующими разделами: Дисциплина 

является вводным пропедевтическим курсом, систематизирующим знания о литературе, 

полученные в школе, направлена на приобретение навыков самостоятельного 

исследования художественного произведения с пониманием специфики литературы как 

вида искусства, формирование литературоведческого мышления. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Определять роль и значение литературоведческих знаний в контексте 

мирового литературного процесса. 

2. Производить анализ литературного произведения с точки зрения темы, идеи, 

сюжета, фабулы, композиции. 

3. Воссоздавать полученные знания при работе над анализом художественного 

текста. 

4. Обобщать изучаемый материал и самостоятельно отбирать тексты для 

литературоведческого анализа.  

5. Организовывать научно-исследовательскую работу, определять научную 

гипотезу и пути решения поставленных задач. 

6. Разрабатывать электронные ресурсы и показывать компетентность в знании 

цифровых технологий и их применения в учебном процессе. 

 

The aim is to formulate students ' idea of a literary work as an artistic whole: theme 

and idea, plot, plot and composition – elements of the systemic unity of the literary text. 

The content of the discipline is presented in the following sections: The discipline is 

an introductory propaedeutic course, systematizing the knowledge of literature obtained at 

school, aimed at acquiring the skills of independent research of a work of art with an 

understanding of the specifics of literature as an art form, the formation of literary thinking. 

As a result of studying the course the student will: 

1. To determine the role and importance of literary knowledge in the context of the 

world literary process. 

2. To analyze a literary work in terms of theme, idea, plot, plot, composition. 

3. To recreate the knowledge gained while working on the analysis of a literary text. 

4. Generalize the studied material and independently select texts for literary analysis.  

5. To organize research work, to determine the scientific hypothesis and ways of 

solving problems. 

6. Develop electronic resources and show competence in the knowledge of digital 

technologies and their application in the educational process. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Орыс сөз өнері// Орыс әдебиеті (мектеп курсы) 

Русская словесность// Русская литература (школьный курс) 

Russian literature// Russian literature (school course) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Орыс фольклоры және ежелгі орыс әдебиеті  // Орыс әдебиетінің тарихы 19 ғ. (1 

және 2 жартысы)// Әдебиеттану теориясы // XIX ғасырға дейінгі шетел әдебиеті // XIX 

ғасырға дейінгі шетел әдебиетінің тарихы // Қазақстан халықтарының әдебиеті және 

мәдениетарлық қарым-қатынас // XX ғасырдағы орыс әдебиетінің тарихы // XX 

ғасырдағы орыс әдебиеті - XXI ғасырдың басы // Филологиялық білім берудегі 

гуманитарлық ғылымдар // 19-21 ғғ. Шетел әдебиеті // XIX ғасырдағы әлемдік әдебиеттің 

тарихы  

Русский фольклор и древнерусская литература // История русской литературы 

19 в. (1 и 2 половина) // Теория литературы // Зарубежная литература до 19 века // 

История зарубежной литературы до 19 века // Литература народов Казахстана и 

межкультурная коммуникация // История русской литературы с 20 века // Русская 

литература ХХ – начала ХХI века // Гуманитарные технологии в филологическом 
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образовании // Зарубежная литература  19 - 21 веков // История мировой литературы с 19 

века 

Russian folklore and ancient Russian literature // History of Russian literature 19th c. 

(1 and 2 half) // Literature Theory // Foreign literature before the 19th century // The history of 

foreign literature before the 19th century // Literature of Kazakhstani peoples and newly 

independent countries // History of Russian literature from the 20th century // Russian literature 

of the XX - beginning of the XXI century // Humanities in philological education // Foreign 

literature of 19-21 centuries // The history of world literature from the 19th century 

 

 

Poetics of Russian literature 

 

Мақсаты – білім алушыларда әдеби шығарма туралы көркем жалпы: тақырып 

және идея, сюжет, фабула және композиция-көркем мәтіннің жүйелік бірлігінің 

элементтері туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: пән әдебиеттанудың құрылымын 

зерттеуге бағытталған, әдеби шығарма туралы ілім, шығарманың мазмұны, тақырыбы, 

мәселесі, идеясы, шығарманың түрі, сюжет, композиция, пәндік әлем, авторды ұсыну 

тәсілдері, шығарманың тілі, әдеби процесс, әдістер, бағыттар, рулар, жанрлар, көркемдік 

стильдер. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1. Әлемдік әдеби үдеріс контекстіндегі әдебиеттанушылық білімнің рөлі мен 

маңызын анықтау. 

2. Тақырып, идея, сюжет, фабул, композиция тұрғысынан әдеби шығармаларға 

талдау жасау. 

3. Көркем мәтінді талдау кезінде алған білімдерін қайта жаңғырту. 

4. Зерттелетін материалды жалпылау және әдебиеттанулық талдау үшін өз 

бетінше мәтіндерді таңдау.  

5. Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру, ғылыми гипотезаны және қойылған 

міндеттерді шешу жолдарын анықтау. 

6. Электрондық ресурстарды әзірлеу және сандық технологияларды білуде 

құзыреттілікті көрсету және оларды оқу процесінде қолдану. 

 

Цель – сформулировать у обучающихся представление о литературном 

произведении как художественном целом: тема и идея, сюжет, фабула и композиция – 

элементы системного единства художественного текста. 

Содержание дисциплины представлено следующими разделами: Дисциплина 

направлена на изучение структуры литературоведения, рассматривается учение о 

литературном произведении, содержание произведения, тема, проблема, идея, форма 

произведения, сюжет, композиция, предметный мир, способы представления автора, язык 

произведения, литературный процесс, методы, направления, роды, жанры, модусы 

художественности, стили. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Определять роль и значение литературоведческих знаний в контексте мирового 

литературного процесса. 

2. Производить анализ литературного произведения с точки зрения темы, идеи, 

сюжета, фабулы, композиции. 

3. Воссоздавать полученные знания при работе над анализом художественного 

текста. 

4. Обобщать изучаемый материал и самостоятельно отбирать тексты для 

литературоведческого анализа.  

5. Организовывать научно-исследовательскую работу, определять научную 

гипотезу и пути решения поставленных задач. 

Орыс әдебиетінің поэтикасы  

Поэтика русской литературы 
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6. Разрабатывать электронные ресурсы и показывать компетентность в знании 

цифровых технологий и их применения в учебном процессе. 

 

The aim is to formulate students ' idea of a literary work as an artistic whole: theme 

and idea, plot, plot and composition – elements of the systemic unity of the literary text. 

The content of the discipline is presented in the following sections: Discipline aimed 

at the study of the structure of literary studies, examines the teaching of a literary work, content 

of work, theme, problem, idea, product, plot, composition, subject world, ways of presenting 

author, language, literary process, methods, trends, generations, genres, modes of artistic styles. 

As a result of studying the course the student will: 

1. To determine the role and importance of literary knowledge in the context of the 

world literary process. 

2. To analyze a literary work in terms of theme, idea, plot, plot, composition. 

3. To recreate the knowledge gained while working on the analysis of a literary text. 

4. Generalize the studied material and independently select texts for literary analysis.  

5. To organize research work, to determine the scientific hypothesis and ways of 

solving problems. 

6. Develop electronic resources and show competence in the knowledge of digital 

technologies and their application in the educational process. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Орыс сөз өнері// Орыс әдебиеті (мектеп курсы) 

Русская словесность// Русская литература (школьный курс) 

Russian literature// Russian literature (school course) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Орыс әдебиетінің тарихы (XIX ғасыр)// Әдебиеттану теориясы және сын // 19 ғасырға 

дейінгі дүниежүзілік әдебиеті // Жаңа шетел және Қазақстан халықтарының әдебиеті // 

20-21 ғасырлардағы әдебиет және шетелде орыс 

История русской литературы (19 в.) // Теория литературы и критика // Мировая 

литература до 19 века // Литература народов Казахстана и стран нового зарубежья // 

Литература 20-21 веков и русского зарубежья 

History of Russian Literature (19th century) // Literature Theory and Criticism // The 

world literature till the 19th century // Literature of Kazakhstani peoples and newly independent 

countries // Literature of 20-21 centuries and Russian abroad 

 

 

Тіл біліміне кіріспе 

Введение в языкознание 

Introduction in linguistics 

Пәнді оқытудың мақсаты: білім алушыларда тіл, оның қоғамдық және тарихи 

сипаты мен коммуникативтік табиғаты, негізгі бөлімдері туралы ғылымның аса маңызды 

аспектілері туралы білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны келесі тарауларда ұсынылады: Пән тілдік цикл пәндерін меңгеру 

үшін теориялық-методологиялық базаға қызмет етеді, жеке лингвистикалық пәндерді 

оқыту үшін қажетті ұғымдық-терминологиялық базаны қалыптастырады, тілдердің шығу 

тегі мен өзара әрекеттесуі, тілдің құрылымдық және жүйелік қасиеттері, оның даму 

кезеңдері мен хаттары принциптерін меңгеруге бағытталған. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1. Қазіргі лингвистика ғылымы контекстіндегі тіл білімінің рөлі мен мәнін анықтау. 

2. Тілдің қоғамдық және тарихи сипатын, тілдің коммуникативтік табиғатын түсіну. 

3. Лингвистикалық материалды талдау жұмысы кезінде алған білімдерін қалпына 

келтіру. 

4. Тілдердің генеалогиялық жіктелуін талдау үшін оқытылатын материалды 

жинақтау және лингвистикалық материалды өз бетінше таңдау  

5. Лингвистикалық білім контекстінде тілдік талдаудың әдістері мен тәсілдерін 

қолдану 
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6. Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру, ғылыми гипотезаны және қойылған 

міндеттерді шешу жолдарын анықтау. 

7. Электрондық ресурстарды әзірлеу және сандық технологияларды білуде 

құзыреттілікті көрсету және оларды оқу үрдісінде қолдану. 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний о 

наиболее важных аспектах науки о языке, его общественном и историческом характере и 

коммуникативной природе, основных разделах. 

Содержание дисциплины представлено следующими разделами: Дисциплина 

служит теоретико-методологической базой для усвоения предметов языковедческого 

цикла, формирует понятийно-терминологическую базу, необходимую для изучения 

частных лингвистических дисциплин, направлена на изучение принципов 

систематизации языков мира, происхождения и взаимодействия языков, структурных и 

системных свойств языка, письма и этапов ее развития. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Определять роль и значение языкознания в контексте современной 

лингвистической науки. 

2. Понимать общественный и исторический характер языка, коммуникативной 

природе языка. 

3. Воссоздавать полученные знания при работе над анализом лингвистического 

материала. 

4. Обобщать изучаемый материал и самостоятельно отбирать лингвистический 

материал для анализа генеалогической классификации языков  

5. Использовать методы и приемы яхыкового анализа в контексте лингвистических 

знаний 

6. Организовывать научно-исследовательскую работу, определять научную 

гипотезу и пути решения поставленных задач. 

7. Разрабатывать электронные ресурсы и показывать компетентность в знании 

цифровых технологий и их применения в учебном процессе. 

 

The purpose of teaching: the formation of students ' knowledge about the most important 

aspects of the science of language, its social and historical nature and communicative nature, the 

main sections. 

The discipline serves as a theoretical and methodological basis for mastering the subjects 

of the linguistic cycle, forms the conceptual and terminological base necessary for the study of 

private linguistic disciplines, aimed at studying the principles of systematization of languages of 

the world, the origin and interaction of languages, structural and systemic properties of 

language, writing and stages of its development.. 

As a result of studying the course the student will: 

1. To determine the role and importance of linguistics in the context of modern linguistic 

science. 

2. Understand the social and historical nature of the language, the communicative nature 

of the language. 

3. To recreate the knowledge gained while working on the analysis of linguistic material. 

4. Generalize the studied material and independently select linguistic material for the 

analysis of genealogical classification of languages  

5. Use methods and techniques of language analysis in the context of linguistic 

knowledge 

6. To organize research work, to determine the scientific hypothesis and ways of solving 

problems. 

7. Develop electronic resources and show competence in the knowledge of digital 

technologies and their application in the educational process 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

Орыс тілі (мектеп курсы) 

Русский язык (школьный курс)  

Russian language (school year) 
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Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Тіл теориясы // Жалпы тіл білімі және интегративтік салыстырмалы лингвистика // 

Орыс фонетикасы // Филологиялық білім берудегі гуманитарлық ғылымдар 

Теория языка // Общее языкознание и интегративная сопоставительная лингвистика 

// Русская фонетика // Гуманитарные технологии в филологическом образовании 

Language theory // General linguistics and integrative comparative linguistics // Russian 

phonetics // Humanities in philological education 

 

Тіл біліміне кіріспе 

Основы языкознания 

Fundamentals of linguistics 

Пәнді оқытудың мақсаты: білім алушыларда тіл, оның қоғамдық және тарихи 

сипаты мен коммуникативтік табиғаты, негізгі бөлімдері туралы ғылымның аса маңызды 

аспектілері туралы білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны келесі тарауларда ұсынылады: Пән тілдік цикл пәндерін меңгеру 

үшін теориялық-методологиялық базаға қызмет етеді, жеке лингвистикалық пәндерді 

оқыту үшін қажетті ұғымдық-терминологиялық базаны қалыптастырады, тілдердің шығу 

тегі мен өзара әрекеттесуі, тілдің құрылымдық және жүйелік қасиеттері, оның даму 

кезеңдері мен хаттары принциптерін меңгеруге бағытталған. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1. Қазіргі лингвистика ғылымы контекстіндегі тіл білімінің рөлі мен мәнін анықтау. 

2. Тілдің қоғамдық және тарихи сипатын, тілдің коммуникативтік табиғатын түсіну. 

3. Лингвистикалық материалды талдау жұмысы кезінде алған білімдерін қалпына 

келтіру. 

4. Тілдердің генеалогиялық жіктелуін талдау үшін оқытылатын материалды 

жинақтау және лингвистикалық материалды өз бетінше таңдау  

5. Лингвистикалық білім контекстінде тілдік талдаудың әдістері мен тәсілдерін 

қолдану 

6. Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру, ғылыми гипотезаны және қойылған 

міндеттерді шешу жолдарын анықтау. 

7. Электрондық ресурстарды әзірлеу және сандық технологияларды білуде 

құзыреттілікті көрсету және оларды оқу үрдісінде қолдану. 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний о 

наиболее важных аспектах науки о языке, его общественном и историческом характере и 

коммуникативной природе, основных разделах. 

Содержание дисциплины представлено следующими разделами: Дисциплина 

служит теоретико-методологической базой для усвоения предметов языковедческого 

цикла, формирует понятийно-терминологическую базу, необходимую для изучения 

частных лингвистических дисциплин, направлена на изучение принципов 

систематизации языков мира, происхождения и взаимодействия языков, структурных и 

системных свойств языка, письма и этапов ее развития. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Определять роль и значение языкознания в контексте современной 

лингвистической науки. 

2. Понимать общественный и исторический характер языка, коммуникативной 

природе языка. 

3. Воссоздавать полученные знания при работе над анализом лингвистического 

материала. 

4. Обобщать изучаемый материал и самостоятельно отбирать лингвистический 

материал для анализа генеалогической классификации языков  

5. Использовать методы и приемы яхыкового анализа в контексте лингвистических 

знаний 

6. Организовывать научно-исследовательскую работу, определять научную 

гипотезу и пути решения поставленных задач. 
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7. Разрабатывать электронные ресурсы и показывать компетентность в знании 

цифровых технологий и их применения в учебном процессе. 

 

The purpose of teaching: the formation of students ' knowledge about the most important 

aspects of the science of language, its social and historical nature and communicative nature, the 

main sections. 

The discipline serves as a theoretical and methodological basis for mastering the subjects 

of the linguistic cycle, forms the conceptual and terminological base necessary for the study of 

private linguistic disciplines, aimed at studying the principles of systematization of languages of 

the world, the origin and interaction of languages, structural and systemic properties of 

language, writing and stages of its development.. 

As a result of studying the course the student will: 

1. To determine the role and importance of linguistics in the context of modern linguistic 

science. 

2. Understand the social and historical nature of the language, the communicative nature 

of the language. 

3. To recreate the knowledge gained while working on the analysis of linguistic material. 

4. Generalize the studied material and independently select linguistic material for the 

analysis of genealogical classification of languages  

5. Use methods and techniques of language analysis in the context of linguistic 

knowledge 

6. To organize research work, to determine the scientific hypothesis and ways of solving 

problems. 

7. Develop electronic resources and show competence in the knowledge of digital 

technologies and their application in the educational process 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

Орыс тілі (мектеп курсы) 

Русский язык (школьный курс)  

Russian language (school year) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Тіл теориясы // Жалпы тіл білімі және интегративтік салыстырмалы лингвистика // 

Орыс фонетикасы 

Теория языка // Общее языкознание и интегративная сопоставительная лингвистика 

// Русская фонетика 

Language theory // General linguistics and integrative comparative linguistics // Russian 

phonetics 

 

Орыс фольклоры және ежелгі орыс әдебиеті 

Русский фольклор и древнерусская литература 

Russian folklore and ancient Russian literature. 

Пәннің мақсаты – жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында 19 ғасырға дейінгі 

орыс әдебиеті мен фольклорлық процестің ерекшеліктері мен заңдылықтары туралы 

Болашақ педагогтарда білім жүйесін қалыптастыру. 

Курсты меңгеру барысында халық ауыз әдебиеті, әдет-ғұрып поэзиясы, 

фольклордың эпикалық және лирикалық жанрларының ерекшеліктері талданады. Пән 

ежелгі орыс әдебиеті, Киев Русь әдебиеті, Мәскеу мемлекетінің әдебиеті, 16-17 Ғ. 

әдебиеті, 18 ғ. орыс әдебиеті туралы білімнің қалыптасуына ықпал етеді, сонымен қатар 

курсты меңгеру барысында жаңартылған білім беру мазмұнының аспектісінде 19 

ғ.дейінгі фольклор мен әдебиетті зерттеудің өзекті мәселелері талданады.  

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1.Білім берудің жаңартылған мазмұнының аспектісінде 19 ғасырға дейінгі орыс 

әдебиеті, халық Поэтикалық өнер туындыларының идеялық-эстетикалық және көркемдік 

мәнінің фольклорлық үрдісінің заңдылықтарын білу. 

2. Қазіргі заманғы білім беру парадигмасын Жаңарту контекстінде осы пәнді оқыту 

үдерісіне оқытудың және оқытудың белсенді әдістерін біріктіру. 
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3. "Халық ауыз әдебиеті және ежелгі орыс әдебиеті" пәні бойынша студенттердің 

білімін критерриалды бағалауды жүргізу; ұсынылған тапсырмаларды білім берудің 

жаңартылған мазмұнының концепциясына сәйкес бағалау критериясын әзірлеу.  

4. Жаңартылған білім беру аспектісінде нақты тарихи-мәдени контексте көркем 

мәтінді өз бетінше талдай білу. 

5. "Рухани жаңғыру " бағдарламасының патриоттық ұстанымдары аспектісінде 

тарихи-мәдени мәнмәтінге сәйкес көркем мәтінді интерпретациялау дағдысын көрсететін 

Мектептегі ғылыми жобалармен жұмыс арқылы оқушылардың өзіндік зерттеу қызметін 

және ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру. 

6. Ақпаратты интеграциялаудың әртүрлі тәсілдерін қолдану, функционалдық 

сауаттылықты арттыру арқылы пәнді оқу кезінде студенттердің сыни ойлауын дамыту 

үшін жағдай жасау.  

7. Пәнді оқытуда АКТ-ны тиімді пайдалану қабілеті мен сандық технологияларда 

құзыреттілігін көрсету. 

8. Қоғамдық және кәсіби қызметте "Рухани жаңғыру" мемлекеттік 

бағдарламасының идеяларын қолдануды көрсету. 

 

Цель дисциплины – формирование у будущих педагогов системы знаний о 

специфике и закономерностях фольклорного процесса  и русской литературе до 19 века в 

условиях содержания обновленного образования. 

В ходе освоения курса анализируются вопросы о специфических особенностях 

устного народного творчества, обрядовой поэзии, эпических и лирических жанров 

фольклора. Дисциплина способствует формированию знаний о периодизации 

древнерусской литературы, литературе Киевской Руси, литературе Московского 

государства, литература 16-17 веков,  русской  литературе 18 века, а также в ходе 

освоения курса анализируются актуальные проблемы изучения фольклора и литературы 

до 19 века в аспекте содержания обновленного образования.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1.Демонстрировать знания закономерностей фольклорного процесса, идейно-

эстетической и художественной сущности произведений народного поэтического 

искусства, русской литературы до 19 века в аспекте обновленного содержания 

образования. 

2. Интегрировать активные методы обучения и преподавания в процесс обучения 

данной дисциплине в контексте обновления современной образовательной парадигмы. 

3. Проводить критерриальное оценивание знаний студентов по предмету «Устное 

народное творчество и древнерусская литература»; разрабатывать критеррии оценивания 

предложенных заданий в соответствие с концепцией обновленного содержания 

образования.  

4. Самостоятельно уметь анализировать художественный текст в конкретном 

историко-культурном контексте в аспекте обновленного образования. 

5. Организовывать собственную исследовательскую деятельность и научно-

исследовательскую деятельность школьников через работу над школьными научными 

проектами, демонстрирующими навык интерпретации художественного текста сообразно 

историко-культурному контексту в аспекте патриотических установок программы 

«Рухани жаңғыру». 

6. Создавать условия для развития критического мышления студентов при 

изучении дисциплины путем использования различных способов интегрирования 

информации, повышения функциональной грамотности.  

7. Демонстрировать компетентность в цифровых технологиях и способность к 

эффективному использованию ИКТ в преподавании дисциплины. 

8. Демонстрировать применение идей государственной программы «Рухани 

жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности. 

 

The purpose of the discipline is to form the system of knowledge about the specifics and 

laws of the folklore process and Russian literature up to the 19th century in the conditions of the 

updated education. 
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During the development of the course the questions of specific features of oral folk art, 

ritual poetry, epic and lyrical genres of folklore are analyzed. Discipline contributes to the 

formation of knowledge about the periodization of old Russian literature, literature of Kievan 

Rus, the Moscow state literature, literature of the 16th to 17th century, Russian literature of the 

18th century, and during the course analyzes current issues in the study of folklore and literature 

until the 19th century in the aspect of the content of the updated education.  

As a result of studying the course the student will: 

1.To demonstrate knowledge of the laws of the folklore process, ideological,aesthetic and 

artistic essence of the works of folk poetry, Russian literature until the 19th century in terms of 

the updated content of education. 

2. To integrate active methods of teaching and learning into the process of teaching this 

discipline in the context of updating the modern educational paradigm. 

3. To carry out a critical assessment of students ' knowledge on the subject "Oral folk art 

and ancient Russian literature"; to develop criteria for evaluating the proposed tasks in 

accordance with the concept of the updated content of education.  

4. Independently be able to analyze the literary text in a specific historical and cultural 

context in the aspect of the updated education. 

5. To organize their own research activities and research activities of students through 

work on school research projects that demonstrate the skill of interpreting the literary text in 

accordance with the historical and cultural context in the aspect of Patriotic attitudes of the 

program « Рухани жаңғыру ». 

6. To create conditions for the development of critical thinking of students in the study of 

the discipline by using different ways of integrating information, improving functional literacy.  

7. Demonstrate competence in digital technologies and the ability to effectively use ICT 

in the teaching of the discipline. 

8. To demonstrate the application of the ideas of the state program "Рухани жаңғыру" in 

social and professional activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Орыс сөз өнері// Орыс әдебиеті (мектеп курсы) // Орыс әдебиетінің 

пропедевтикалық курсы 

Русская словесность// Русская литература (школьный курс) // Пропедевтический 

курс русской литературы 

Russian literature// Russian literature (school course) // Introductory course in Russian 

literature 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Орыс әдебиетінің тарихы 19 ғ. (1 және 2 жартысы)// Әдебиеттану теориясы // 

Қазақстан халықтарының әдебиеті және мәдениетарлық қарым-қатынас // XX ғасырдағы 

орыс әдебиетінің тарихы // XX ғасырдағы орыс әдебиеті - XXI ғасырдың басы  

История русской литературы 19 в. (1 и 2 половина) // Теория литературы // 

Литература народов Казахстана и межкультурная коммуникация // История русской 

литературы с 20 века // Русская литература ХХ – начала ХХI века 

History of Russian literature 19th c. (1 and 2 half) // Literature Theory // Literature of 

Kazakhstani peoples and newly independent countries // History of Russian literature from the 

20th century // Russian literature of the XX - beginning of the XXI century 

 

Ауыз халықтық өнер және орыс әдебиеті XIX ғасырға дейін 

Устное народное творчество и русская литератра до 19 века 

Oral folk art and Russian literature to the 19th century 
Пәннің мақсаты - білім берудің жаңартылған мазмұны аясында 19 ғасырға дейінгі 

орыс әдебиеті шығармаларының идеялық-эстетикалық және көркемдік мәні мен 

фольклорлық үрдістің заңдылықтары туралы білім жүйесін студенттерге қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны келесі сұрақтарды меңгеруге бағытталған: фольклор ерекшелігі, 

әдет-ғұрып поэзиясы, фольклордың эпикалық және лирикалық жанрлары, жаңа заман 

фольклоры, жаңа фольклор. 

Пән ежелгі орыс әдебиеті, Киев Русь әдебиеті, Мәскеу мемлекетінің әдебиеті, 16-17 

Ғ. әдебиеті, 18 ғ. орыс әдебиеті туралы білімнің қалыптасуына ықпал етеді, сонымен 



20 

 

қатар курсты меңгеру барысында жаңартылған білім беру мазмұнының аспектісінде 19 

ғ.дейінгі фольклор мен әдебиетті зерттеудің өзекті мәселелері талданады.  

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1. Білім берудің жаңартылған мазмұнының аспектісінде 19 ғасырға дейінгі 

орыс әдебиеті, халық Поэтикалық өнер туындыларының идеялық-эстетикалық және 

көркемдік мәнінің фольклорлық үрдісінің заңдылықтарын білу. 

2. Қазіргі заманғы білім беру парадигмасын Жаңарту контекстінде осы пәнді оқыту 

үдерісіне оқытудың және оқытудың белсенді әдістерін біріктіру. 

3. "Орыс халық ауыз әдебиеті және 19 в. дейінгі орыс әдебиеті" пәні бойынша 

студенттердің білімін критерриалды бағалауды жүргізу; ұсынылған тапсырмаларды білім 

берудің жаңартылған мазмұнының концепциясына сәйкес бағалау критерриясын әзірлеу.  

4. Нақты тарихи-мәдени контексте көркем мәтінді өз бетінше талдай білу; 

5. "Рухани жаңғыру"бағдарламасының аспектісінде тарихи-мәдени мәнмәтінге 

сәйкес көркем мәтінді интерпретациялау дағдысын көрсететін Мектептегі ғылыми 

жобалармен жұмыс арқылы оқушылардың өзіндік зерттеу қызметін және ғылыми-зерттеу 

қызметін ұйымдастыру. 

6. Ақпаратты интеграциялаудың әртүрлі тәсілдерін қолдану, функционалдық 

сауаттылықты арттыру арқылы пәнді оқу кезінде студенттердің сыни ойлауын дамыту 

үшін жағдай жасау.  

7. Пәнді оқытуда АКТ-ны тиімді пайдалану қабілеті мен сандық технологияларда 

құзыреттілігін көрсету. 

8. Патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету, "Рухани жаңғыру" идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу. 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов системы знаний о закономерностях 

фольклорного процесса и идейно-эстетическом и художественном значении 

произведений русской литературы до 19 века в рамках обновленного содержания 

образования. 

Содержание дисциплины направлено на изучение следующих вопросов: специфика 

фольклора, обрядовая поэзия, эпические и лирические жанры фольклора, фольклор 

нового времени, новейший фольклор. 

Дисциплина способствует формированию знаний о периодизации древнерусской 

литературы, литературе Киевской Руси, литературе Московского государства, литература 

16-17 веков,  русской  литературе 18 века, а также в ходе освоения курса анализируются 

актуальные проблемы изучения фольклора и литературы до 19 века в аспекте содержания 

обновленного образования.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знания закономерностей фольклорного процесса, идейно-

эстетической и художественной сущности произведений народного поэтического 

искусства, русской литературы до 19 века в аспекте обновленного содержания 

образования. 

2. Интегрировать активные методы обучения и преподавания в процесс обучения 

данной дисциплине в контексте обновления современной образовательной парадигмы. 

3. Проводить критерриальное оценивание знаний студентов по предмету «Русское 

устное народное творчество и русская литература до 19 в.»; разрабатывать критеррии 

оценивания предложенных заданий в соответствие с концепцией обновленного 

содержания образования.  

4. Самостоятельно уметь анализировать художественный текст в конкретном 

историко-культурном контексте; 

5. Организовывать собственную исследовательскую деятельность и научно-

исследовательскую деятельность школьников через работу над школьными научными 

проектами, демонстрирующими навык интерпретации художественного текста сообразно 

историко-культурному контексту в аспекте программы «Рухани жаңғыру». 

6. Создавать условия для развития критического мышления студентов при 

изучении дисциплины путем использования различных способов интегрирования 

информации, повышения функциональной грамотности.  
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7. Демонстрировать компетентность в цифровых технологиях и способность к 

эффективному использованию ИКТ в преподавании дисциплины. 

8. Демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности. 

 

The purpose of the discipline is to form students ' knowledge about the laws of the 

folklore process, ideological,aesthetic and artistic essence of works of folk poetry, Russian 

literature until the 19th century within the content of the updated education. 

The content of the discipline is aimed at the study of the following issues: the specifics of 

folklore, ritual poetry, epic and lyrical genres of folklore, folklore of modern times, modern 

folklore. 

Discipline contributes to the formation of knowledge about the periodization of old 

Russian literature, literature of Kievan Rus, the Moscow state literature, literature of the 16th to 

17th century, Russian literature of the 18th century, and during the course analyzes current 

issues in the study of folklore and literature until the 19th century in the aspect of the content of 

the updated education.  

As a result of studying the course the student will: 

1. To demonstrate knowledge of the laws of the folklore process, 

ideological,aesthetic and artistic essence of the works of folk poetry, Russian literature until the 

19th century in terms of the updated content of education. 

2. To integrate active methods of teaching and learning into the process of teaching this 

discipline in the context of updating the modern educational paradigm. 

3. To Russian oral folk art and Russian literature up to the 19th century; to develop 

criteria for the evaluation of the proposed tasks in accordance with the concept of the updated 

content of education.  

4. Independently be able to analyze the literary text in a specific historical and cultural 

context; 

5. Organize your own research activities and scientific-research activity of schoolchildren 

through work on school science projects, which demonstrate the skill of interpretation of a 

literary text according to the historical and cultural context, the aspect of the programme 

"Рухани жаңғыру". 

6. To create conditions for the development of critical thinking of students in the study of 

the discipline by using different ways of integrating information, improving functional literacy.  

7. Demonstrate competence in digital technologies and the ability to effectively use ICT 

in the teaching of the discipline. 

9. Show Patriotic attitudes, to assist in the application of the ideas of "Рухани 

жаңғыру"in social and professional activities 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Орыс сөз өнері// Орыс әдебиеті (мектеп курсы) // Орыс әдебиетінің 

пропедевтикалық курсы 

Русская словесность// Русская литература (школьный курс) // Пропедевтический 

курс русской литературы 

Russian literature// Russian literature (school course) // Introductory course in Russian 

literature 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Орыс әдебиетінің тарихы 19 ғ. (1 және 2 жартысы)// Әдебиеттану теориясы // 

Қазақстан халықтарының әдебиеті және мәдениетарлық қарым-қатынас // XX ғасырдағы 

орыс әдебиетінің тарихы // XX ғасырдағы орыс әдебиеті - XXI ғасырдың басы  

История русской литературы 19 в. (1 и 2 половина) // Теория литературы // 

Литература народов Казахстана и межкультурная коммуникация // История русской 

литературы с 20 века // Русская литература ХХ – начала ХХI века 

History of Russian literature 19th c. (1 and 2 half) // Literature Theory // Literature of 

Kazakhstani peoples and newly independent countries // History of Russian literature from the 

20th century // Russian literature of the XX - beginning of the XXI century 

 

Орыс фонетикасы 
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Русская фонетика 

Russian phonetics 

Пәнді оқытудың мақсаты-тілдің дыбыстық жағын, фонетиканың негізгі бірліктерін, 

айтылу және екпін нормаларын оқу. 

Пәннің мазмұны мына бөлімдерден тұрады: нысан – тілдің дыбыстық жақтары, 

сегменттік және супрасегменттік құралдар. Дыбыстық құралдардың фонологиялық, 

артикуляторлық, акустикалық және перцевтивтік аспектілерін зерттеу.Фонема тілдің 

дыбыстық жүйесінің кіші сызықтық бірлігі тәрізді. Тоқтаусыз дыбыстық ағын мен оның 

лингвистикалық көзқараспен қос тілділікке бөлінуі. Фонетиканың әлеуметтік 

лингвистикалық аспектілері. Айтылу нормалары мен түрлері. Жүйе, норма, тұрақты 

қолданыс. Айту мөлшеріндегі варианттылығы және вариациялығы. Орфоэпия и 

орфофония. Айту нормаларын оқыту әдістемелері. Тіл арасы және тіл іші 

интерферанциялар. Қос тілділік түрлері. Фонетика және хат теориясы. Жазбаша және 

ауызша сөйлеу түрлері арасындағы қарама-қайшылықтар. Әліпби, графика, 

орфография.хаттар түрі. Графема мен орфограмма. Орфография принциптері. Тыныс 

белгілер, оның қызметтері мен құралдары.тыныс белгілерінің ұлттық ерекшіліктері. 

Транскрипция және транслитерация. Фонетикалық және фонематикалық транскрипция. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент:  

1. Қазіргі орыс тілінің дыбыстық құрамын білуін көрсету, қазіргі орыс әдеби тілінің 

фонетикалық бірліктерін сипаттаудың негізгі бағыттары мен теориялық тәсілдері туралы 

мәліметтерді түсіндіру. 

2. Сөздердің фонетикалық, фонематикалық, графикалық, орфографиялық және 

орфоэпиялық құрылымын талдау. 

3. "Орыс тілі" және "орыс сөздігі" пәндері бойынша жаңартылған білім беру 

мазмұны бар заманауи фонетикалық тұжырымдамалар мен бағыттардың нәтижелерін 

біріктіру. 

4. Ауызша (дыбысты) сөйлеу фактілерін орфоэпиялық нормаларға сәйкес бағалау. 

5. Сандық технологиялар мен АКТ қолдана отырып, фонетика бойынша зерттеу 

материалдарын ауызша, жазбаша және виртуалды ұсыну, ғылыми пікірталастарға, 

хабарламалармен және баяндамалармен сөз сөйлеуге қатысу дағдысын көрсету. 

6. Инклюзивті білім беру (сөйлеу ақауларын түзету) аясында оқушыларды оқыту 

үшін ақпаратты интеграциялаудың әртүрлі тәсілдерін пайдалану, оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын арттыру жолымен фонетиканы зерделеу кезінде 

оқушылардың сыни ойлауын дамыту үшін жағдай жасау. 

7. Патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету, "Мәңгілік Ел", "Рухани жаңғыру" 

идеяларын қоғамдық және кәсіби өмірде қолдануға жәрдемдесу. 

 

Цель преподавания дисциплины – изучение звуковой стороны языка, основных 

единиц фонетики, норм произношения и ударения. 

Содержание дисциплины представлено следующими разделами: Объект - звуковая 

сторона языка. Сегментные и супрасегментные средства. Фонологический, 

артикуляторный, акустический и перцептивный аспекты изучения звуковых средств.  

Фонема как минимальная линейная единица звуковой системы языка. Непрерывность 

звукового потока и его двойное членение с лингвистической точки зрения. 

Социолингвистические аспекты фонетики. Произносительная норма и варианты. 

Система, норма, узус. Вариантность и вариативность в произносительной норме. 

Орфоэпия и орфофония. Методы изучения произносительной нормы. Межъязыковая и 

внутриязыковая интерференция. Виды двуязычия. Фонетика и теория письма. 

Противоречия между письменной и устной формой речи. Алфавит, графика, орфография. 

Типы письма. Графема и орфограмма. Принципы орфографии. Пунктуация, ее функции и 

средства. Национальные особенности пунктуации. Транскрипция и транслитерация. 

Фонетическая и фонематическая транскрипция. 

В результате изучения курса обучающийся будет:  

1. Демонстрировать знание звукового состава современного русского языка, 

интерпретировать сведения об основных направлениях и теоретических подходах к 

описанию фонетических единиц современного русского литературного языка. 
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2. Анализировать фонетическую, фонематическую, графическую, 

орфографическую и орфоэпическую структуру слов. 

3. Интегрировать результаты современных фонетических концепций и направлений 

с обновленным содержанием образования по предметам «Русский язык» и «Русская 

словесность». 

4. Оценивать факты устной (звучащей) речи применительно к орфоэпическим 

нормам. 

5. Демонстрировать навык участия в научных дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального представления 

материалов исследований по фонетике с применением цифровых технологий и ИКТ. 

6. Создавать условия для развития критического мышления учащихся при изучении 

фонетики путем использования различных способов интегрирования информации, 

повышения функциональной грамотности школьников, для обучения школьников в 

рамках инклюзивного образования (корректировка дефектов речи). 

7. Демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Мәңгілік Ел», «Рухани жаңғыру» в общественной и 

профессиональной жизни. 

 

Object - the sound party of language. Segment and suprasegmentny means. Phonologic, 

artikulyatorny, acoustic and perceptual aspects of studying of sound means. Phoneme as 

minimum linear unit of sound system of language. A continuity of a sound stream and its double 

partitioning from the linguistic point of view. Sotsiolingvistichesky aspects of phonetics. 

Proiznositelny norm and options. System, norm, usage. Alternativeness and variability in 

proiznositelny norm. Orthoepy and orfofoniya. Methods of studying of proiznositelny norm. 

Interlingual and intralinguistic interference. Types of bilingualism. Phonetics and theory of the 

letter. Contradictions between a written and oral form of the speech. Alphabet, graphics, 

spelling. Letter types. Grapheme and spelling pattern. Principles of spelling. Punctuation, its 

functions and means. National features of a punctuation. Transcription and transliteration. 

Phonetic and phonemic transcription. 

As a result of studying the course the student will:  

1. To Russians to demonstrate knowledge of the sound composition of the modern 

Russian language, to interpret information about the main directions and theoretical approaches 

to the description of phonetic units of the modern Russian literary language. 

2. Analyze the phonetic, phonemic, graphic, spelling and orthoepic structure of words. 

3. Integrate Russian language and Russian literature with the results of modern phonetic 

concepts and trends with the updated content of education in the subjects "Russian language" 

and "Russian literature". 

4. To evaluate the facts of oral (sounding) speech in relation to orthoepic norms. 

5. To demonstrate the skills of participation in scientific discussions, presentations and 

reports, oral, written and virtual presentation of research materials on phonetics using digital 

technologies and ICT. 

6. To create conditions for the development of critical thinking of students in the study of 

phonetics by using different ways of integrating information, improving the functional literacy 

of students to teach students in inclusive education (correction of speech defects). 

7. Show Patriotic attitudes, to assist in the application of the ideas of "Mangilik El", 

"Rouhani Jangyru " in public and professional life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Тіл біліміне кіріспе 

Введение в языкознание 

Introduction in linguistics 

Постреквизиттер // Постреквизиты // post-requsites 

Қазіргі орыс тілі лексикологиясы // Практикалық орыс тілінін курсы 

Лексикология современного русского языка // Практический курс русского языка 

Lexicology of modern Russian language // Practical course of Russian language 

 

Қазіргі орыс тілі: фонетика 
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Современный русский язык: фонетика 

Modern Russian language: phonetics 

Пәнді оқытудың мақсаты-тілдің дыбыстық жағын, фонетиканың негізгі бірліктерін, 

айтылу және екпін нормаларын оқу. 

Пәннің мазмұны мына бөлімдерден тұрады: нысан – тілдің дыбыстық жақтары, 

сегменттік және супрасегменттік құралдар. Дыбыстық құралдардың фонологиялық, 

артикуляторлық, акустикалық және перцевтивтік аспектілерін зерттеу.Фонема тілдің 

дыбыстық жүйесінің кіші сызықтық бірлігі тәрізді. Тоқтаусыз дыбыстық ағын мен оның 

лингвистикалық көзқараспен қос тілділікке бөлінуі. Фонетиканың әлеуметтік 

лингвистикалық аспектілері. Айтылу нормалары мен түрлері. Жүйе, норма, тұрақты 

қолданыс. Айту мөлшеріндегі варианттылығы және вариациялығы. Орфоэпия и 

орфофония. Айту нормаларын оқыту әдістемелері. Тіл арасы және тіл іші 

интерферанциялар. Қос тілділік түрлері. Фонетика және хат теориясы. Жазбаша және 

ауызша сөйлеу түрлері арасындағы қарама-қайшылықтар. Әліпби, графика, 

орфография.хаттар түрі. Графема мен орфограмма. Орфография принциптері. Тыныс 

белгілер, оның қызметтері мен құралдары.тыныс белгілерінің ұлттық ерекшіліктері. 

Транскрипция және транслитерация. Фонетикалық және фонематикалық транскрипция. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент:  

1. Қазіргі орыс тілінің дыбыстық құрамын білуін көрсету, қазіргі орыс әдеби тілінің 

фонетикалық бірліктерін сипаттаудың негізгі бағыттары мен теориялық тәсілдері туралы 

мәліметтерді түсіндіру. 

2. Сөздердің фонетикалық, фонематикалық, графикалық, орфографиялық және 

орфоэпиялық құрылымын талдау. 

3. "Орыс тілі" және "орыс сөздігі" пәндері бойынша жаңартылған білім беру 

мазмұны бар заманауи фонетикалық тұжырымдамалар мен бағыттардың нәтижелерін 

біріктіру. 

4. Ауызша (дыбысты) сөйлеу фактілерін орфоэпиялық нормаларға сәйкес бағалау. 

5. Сандық технологиялар мен АКТ қолдана отырып, фонетика бойынша зерттеу 

материалдарын ауызша, жазбаша және виртуалды ұсыну, ғылыми пікірталастарға, 

хабарламалармен және баяндамалармен сөз сөйлеуге қатысу дағдысын көрсету. 

6. Инклюзивті білім беру (сөйлеу ақауларын түзету) аясында оқушыларды оқыту 

үшін ақпаратты интеграциялаудың әртүрлі тәсілдерін пайдалану, оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын арттыру жолымен фонетиканы зерделеу кезінде 

оқушылардың сыни ойлауын дамыту үшін жағдай жасау. 

7. Патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету, "Рухани жаңғыру" идеяларын 

қоғамдық және кәсіби өмірде қолдануға жәрдемдесу. 

 

Цель преподавания дисциплины – изучение звуковой стороны языка, основных 

единиц фонетики, норм произношения и ударения. 

Содержание дисциплины представлено следующими разделами: Объект - звуковая 

сторона языка. Сегментные и супрасегментные средства. Фонологический, 

артикуляторный, акустический и перцептивный аспекты изучения звуковых средств.  

Фонема как минимальная линейная единица звуковой системы языка. Непрерывность 

звукового потока и его двойное членение с лингвистической точки зрения. 

Социолингвистические аспекты фонетики. Произносительная норма и варианты. 

Система, норма, узус. Вариантность и вариативность в произносительной норме. 

Орфоэпия и орфофония. Методы изучения произносительной нормы. Межъязыковая и 

внутриязыковая интерференция. Виды двуязычия. Фонетика и теория письма. 

Противоречия между письменной и устной формой речи. Алфавит, графика, орфография. 

Типы письма. Графема и орфограмма. Принципы орфографии. Пунктуация, ее функции и 

средства. Национальные особенности пунктуации. Транскрипция и транслитерация. 

Фонетическая и фонематическая транскрипция. 

В результате изучения курса обучающийся будет:  

1. Демонстрировать знание звукового состава современного русского языка, 

интерпретировать сведения об основных направлениях и теоретических подходах к 

описанию фонетических единиц современного русского литературного языка. 
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2. Анализировать фонетическую, фонематическую, графическую, 

орфографическую и орфоэпическую структуру слов. 

3. Интегрировать результаты современных фонетических концепций и направлений 

с обновленным содержанием образования по предметам «Русский язык» и «Русская 

словесность». 

4. Оценивать факты устной (звучащей) речи применительно к орфоэпическим 

нормам. 

5. Демонстрировать навык участия в научных дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального представления 

материалов исследований по фонетике с применением цифровых технологий и ИКТ. 

6. Создавать условия для развития критического мышления учащихся при изучении 

фонетики путем использования различных способов интегрирования информации, 

повышения функциональной грамотности школьников, для обучения школьников в 

рамках инклюзивного образования (корректировка дефектов речи). 

7. Демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной жизни. 

 

Object - the sound party of language. Segment and suprasegmentny means. Phonologic, 

artikulyatorny, acoustic and perceptual aspects of studying of sound means. Phoneme as 

minimum linear unit of sound system of language. A continuity of a sound stream and its double 

partitioning from the linguistic point of view. Sotsiolingvistichesky aspects of phonetics. 

Proiznositelny norm and options. System, norm, usage. Alternativeness and variability in 

proiznositelny norm. Orthoepy and orfofoniya. Methods of studying of proiznositelny norm. 

Interlingual and intralinguistic interference. Types of bilingualism. Phonetics and theory of the 

letter. Contradictions between a written and oral form of the speech. Alphabet, graphics, 

spelling. Letter types. Grapheme and spelling pattern. Principles of spelling. Punctuation, its 

functions and means. National features of a punctuation. Transcription and transliteration. 

Phonetic and phonemic transcription. 

As a result of studying the course the student will:  

1. To Russians to demonstrate knowledge of the sound composition of the modern 

Russian language, to interpret information about the main directions and theoretical approaches 

to the description of phonetic units of the modern Russian literary language. 

2. Analyze the phonetic, phonemic, graphic, spelling and orthoepic structure of words. 

3. Integrate Russian language and Russian literature with the results of modern phonetic 

concepts and trends with the updated content of education in the subjects "Russian language" 

and "Russian literature". 

4. To evaluate the facts of oral (sounding) speech in relation to orthoepic norms. 

5. To demonstrate the skills of participation in scientific discussions, presentations and 

reports, oral, written and virtual presentation of research materials on phonetics using digital 

technologies and ICT. 

6. To create conditions for the development of critical thinking of students in the study of 

phonetics by using different ways of integrating information, improving the functional literacy 

of students to teach students in inclusive education (correction of speech defects). 

7. Show Patriotic attitudes, to assist in the application of the ideas of "Rouhani Jangyru " 

in public and professional life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Тіл біліміне кіріспе 

Введение в языкознание 

Introduction in linguistics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Қазіргі орыс тілі лексикологиясы // Практикалық орыс тілінін курсы 

Лексикология современного русского языка // Практический курс русского языка 

Lexicology of modern Russian language // Practical course of Russian language 

 

Орыс әдебиетінің тарихы 19 ғ. (1 және 2 жартысы) 

История русской литературы 19 в. (1 и 2 половина) 
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History of Russian literature 19th c. (1 and 2 half)   

Мақсаты-білім берудің жаңартылған мазмұны аясында 19 ғасырдағы орыс әдебиеті 

шығармаларының идеялық-эстетикалық және көркемдік мәні мен даму заңдылықтары 

туралы білім жүйесін студенттерде қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны мына бөлімдерден тұрады: Курс осы кезеңдегі тарихи-әдеби 

үрдістер, әдеби бағыттар, ағымдар, мектептер туралы тұтас түсініктерді қалыптастыруға 

бағытталған, хронологиялық және тарихи-мәдени ұстанымдар, дәстүрлер мен 

жаңашылдықты мұра ету механизмі, орыс әдебиеті әлемдік әдебиет контексінде 

қарастырылады.  

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1. 19 ғасырдың орыс әдебиетінің даму заңдылықтарын, 19 ғасырдың 

шығармаларының идеялық-эстетикалық және көркемдік мәнін білім берудің 

жаңартылған мазмұнының аспектісінде көрсету. 

2. Қазіргі заманғы білім беру парадигмасын Жаңарту контекстінде осы пәнді оқыту 

үдерісіне оқытудың және оқытудың белсенді әдістерін біріктіру. 

3. Нақты тарихи-мәдени контексте көркем мәтінді өз бетінше талдай білу; 

4. "Рухани жаңғыру" бағдарламасының аспектісінде тарихи-мәдени контекстке 

сәйкес көркем мәтінді интерпретациялау дағдысын көрсететін өзіндік зерттеу қызметін 

ұйымдастыру. 

5. Ақпаратты интеграциялаудың әртүрлі тәсілдерін қолдану, функционалдық 

сауаттылықты арттыру арқылы пәнді оқу кезінде студенттердің сыни ойлауын дамыту 

үшін жағдай жасау.  

6. Пәнді оқытуда АКТ-ны тиімді пайдалану қабілеті мен сандық технологияларда 

құзыреттілігін көрсету. 

 

Цель – формирование у студентов системы знаний о закономерностях развития и 

идейно-эстетическом и художественном значении произведений русской литературы 19 

века в рамках обновленного содержания образования. 

Содержание дисциплины представлено следующими разделами: Курс 

ориентирован на формирование целостного представления об историко-литературном 

процессе данного периода, литературных направлениях, течениях, школах; изучаются 

хронологический и историко-культурный принципы, механизма наследования традиций 

и новаторства, русская литература рассматривается в контексте мировой литературы. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знания закономерностей развития русской литературы 19 века, 

идейно-эстетической и художественной сущности произведений 19 века в аспекте 

обновленного содержания образования. 

2. Интегрировать активные методы обучения и преподавания в процесс обучения 

данной дисциплине в контексте обновления современной образовательной парадигмы. 

3. Самостоятельно уметь анализировать художественный текст в конкретном 

историко-культурном контексте; 

4. Организовывать собственную исследовательскую деятельность, 

демонстрирующими навык интерпретации художественного текста сообразно историко-

культурному контексту в аспекте программы «Рухани жаңғыру». 

5. Создавать условия для развития критического мышления студентов при 

изучении дисциплины путем использования различных способов интегрирования 

информации, повышения функциональной грамотности.  

6. Демонстрировать компетентность в цифровых технологиях и способность к 

эффективному использованию ИКТ в преподавании дисциплины. 

 

The aim is to form students ' knowledge about the laws of development and 

ideological,aesthetic and artistic value of the works of Russian literature of the 19th century in 

the framework of the updated content of education. 

The content of the discipline is presented in the following sections: The course is aimed at 

forming a holistic view of the historical and literary process of the period, literary trends, 

schools, study the chronological and historical and cultural principles, the mechanism of 
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inheritance of traditions and innovation, Russian literature is considered in the context of world 

literature. 

As a result of studying the course the student will: 

1. To demonstrate knowledge of the laws of the development of Russian literature of the 

19th century, ideological,aesthetic and artistic essence of the works of the 19th century in the 

aspect of the updated content of education. 

2. To integrate active methods of teaching and learning into the process of teaching this 

discipline in the context of updating the modern educational paradigm. 

3. Independently be able to analyze the literary text in a specific historical and cultural 

context; 

4. To organize own research activities to demonstrate the skill of interpretation of a 

literary text according to the historical and cultural context, the aspect of the programme 

"Ruhani air". 

5. To create conditions for the development of critical thinking of students in the study of 

the discipline by using different ways of integrating information, improving functional literacy.  

6. Demonstrate competence in digital technologies and the ability to effectively use ICT 

in the teaching of the discipline. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Орыс әдебиетінің пропедевтикалық курсы // Орыс фольклоры және ежелгі орыс 

әдебиеті 

Пропедевтический курс русской литературы // Русский фольклор и древнерусская 

литература 

Introductory course in Russian literature // Russian folklore and ancient Russian literature 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

XX ғасырдағы орыс әдебиетінің тарихы // XX ғасырдағы орыс әдебиеті - XXI 

ғасырдың басы // Филологиялық білім берудегі гуманитарлық ғылымдар // Қазақстан 

халықтарының әдебиеті және мәдениетарлық қарым-қатынас 

История русской литературы с 20 века // Русская литература ХХ – начала ХХI века 

// Гуманитарные технологии в филологическом образовании // Литература народов 

Казахстана и межкультурная коммуникация 

History of Russian literature from the 20th century // Russian literature of the XX - 

beginning of the XXI century // Humanities in philological education // Literature of 

Kazakhstani peoples and newly independent countries 

 

Орыс әдебиетінің тарихы (XIX ғасыр) 

История русской литературы (19 в.)  

History of Russian Literature (19th century) 

Мақсаты-білім берудің жаңартылған мазмұны аясында 19 ғасырдағы орыс әдебиеті 

шығармаларының идеялық-эстетикалық және көркемдік мәні мен даму заңдылықтары 

туралы білім жүйесін студенттерде қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны мына бөлімдерден тұрады: Курс осы кезеңдегі тарихи-әдеби 

үрдістер, әдеби бағыттар, ағымдар, мектептер туралы тұтас түсініктерді қалыптастыруға 

бағытталған, хронологиялық және тарихи-мәдени ұстанымдар, дәстүрлер мен 

жаңашылдықты мұра ету механизмі, орыс әдебиеті әлемдік әдебиет контексінде 

қарастырылады.  

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1. 19 ғасырдың орыс әдебиетінің даму заңдылықтарын, 19 ғасырдың 

шығармаларының идеялық-эстетикалық және көркемдік мәнін білім берудің 

жаңартылған мазмұнының аспектісінде көрсету. 

2. Қазіргі заманғы білім беру парадигмасын Жаңарту контекстінде осы пәнді оқыту 

үдерісіне оқытудың және оқытудың белсенді әдістерін біріктіру. 

3. Нақты тарихи-мәдени контексте көркем мәтінді өз бетінше талдай білу; 

4. "Рухани жаңғыру" бағдарламасының аспектісінде тарихи-мәдени контекстке 

сәйкес көркем мәтінді интерпретациялау дағдысын көрсететін өзіндік зерттеу қызметін 

ұйымдастыру. 
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5. Ақпаратты интеграциялаудың әртүрлі тәсілдерін қолдану, функционалдық 

сауаттылықты арттыру арқылы пәнді оқу кезінде студенттердің сыни ойлауын дамыту 

үшін жағдай жасау.  

6. Пәнді оқытуда АКТ-ны тиімді пайдалану қабілеті мен сандық технологияларда 

құзыреттілігін көрсету. 

 

Цель – формирование у студентов системы знаний о закономерностях развития и 

идейно-эстетическом и художественном значении произведений русской литературы 19 

века в рамках обновленного содержания образования. 

Содержание дисциплины представлено следующими разделами: Курс 

ориентирован на формирование целостного представления об историко-литературном 

процессе данного периода, литературных направлениях, течениях, школах; изучаются 

хронологический и историко-культурный принципы, механизма наследования традиций 

и новаторства, русская литература рассматривается в контексте мировой литературы. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знания закономерностей развития русской литературы 19 века, 

идейно-эстетической и художественной сущности произведений 19 века в аспекте 

обновленного содержания образования. 

2. Интегрировать активные методы обучения и преподавания в процесс обучения 

данной дисциплине в контексте обновления современной образовательной парадигмы. 

3. Самостоятельно уметь анализировать художественный текст в конкретном 

историко-культурном контексте; 

4. Организовывать собственную исследовательскую деятельность, 

демонстрирующими навык интерпретации художественного текста сообразно историко-

культурному контексту в аспекте программы «Рухани жаңғыру». 

5. Создавать условия для развития критического мышления студентов при 

изучении дисциплины путем использования различных способов интегрирования 

информации, повышения функциональной грамотности.  

6. Демонстрировать компетентность в цифровых технологиях и способность к 

эффективному использованию ИКТ в преподавании дисциплины. 

 

The aim is to form students ' knowledge about the laws of development and 

ideological,aesthetic and artistic value of the works of Russian literature of the 19th century in 

the framework of the updated content of education. 

The content of the discipline is presented in the following sections: The course is aimed at 

forming a holistic view of the historical and literary process of the period, literary trends, 

schools, study the chronological and historical and cultural principles, the mechanism of 

inheritance of traditions and innovation, Russian literature is considered in the context of world 

literature. 

As a result of studying the course the student will: 

1. To demonstrate knowledge of the laws of the development of Russian literature of the 

19th century, ideological,aesthetic and artistic essence of the works of the 19th century in the 

aspect of the updated content of education. 

2. To integrate active methods of teaching and learning into the process of teaching this 

discipline in the context of updating the modern educational paradigm. 

3. Independently be able to analyze the literary text in a specific historical and cultural 

context; 

4. To organize own research activities to demonstrate the skill of interpretation of a 

literary text according to the historical and cultural context, the aspect of the programme 

"Ruhani air". 

5. To create conditions for the development of critical thinking of students in the study of 

the discipline by using different ways of integrating information, improving functional literacy.  

6. Demonstrate competence in digital technologies and the ability to effectively use ICT 

in the teaching of the discipline. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
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Орыс әдебиетінің пропедевтикалық курсы // Орыс фольклоры және ежелгі орыс 

әдебиеті 

Пропедевтический курс русской литературы // Русский фольклор и древнерусская 

литература 

Introductory course in Russian literature // Russian folklore and ancient Russian literature 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

XX ғасырдағы орыс әдебиетінің тарихы // XX ғасырдағы орыс әдебиеті - XXI 

ғасырдың басы // Филологиялық білім берудегі гуманитарлық ғылымдар // Қазақстан 

халықтарының әдебиеті және мәдениетарлық қарым-қатынас 

История русской литературы с 20 века // Русская литература ХХ – начала ХХI века 

// Гуманитарные технологии в филологическом образовании // Литература народов 

Казахстана и межкультурная коммуникация 

History of Russian literature from the 20th century // Russian literature of the XX - 

beginning of the XXI century // Humanities in philological education // Literature of 

Kazakhstani peoples and newly independent countries 

 

Қазіргі орыс тілі лексикологиясы 

Лексикология современного русского языка 

Lexicology of modern Russian language 

Мақсаты-болашақ педагогтарда білім берудің жаңартылған мазмұнының 

контекстінде қазіргі лексика мен фразеология мәселелерін қоюға және шешуге дұрыс 

көзқарасты қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны мына бөлімдерден тұрады: Пән тілдің сөздік құрамын, сөзді 

зерттеу аспектілерін, орыс тілінің лексикалық жүйесін, синтагматикалық және 

парадигматикалық қатынастарды, лексикографияны, фразеологияны, қазіргі орыс 

лексикасы мен фразеологиясының белсенді процестерін, орыс диалектологиясын 

меңгеруге бағытталған. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1. Қазіргі лексикология, лексикография, фразеология дамуының заңдылықтарын 

білу. 

2. Қазіргі заманғы білім беру парадигмасын Жаңарту контекстінде осы пәнді оқыту 

үдерісіне оқытудың және оқытудың белсенді әдістерін біріктіру. 

3. Лингвистикалық материалды оның лексикалық / фразеологиялық арақатынасы 

тұрғысынан өз бетінше талдау. 

4. "Рухани жаңғыру" бағдарламасының аспектісінде тарихи-мәдени контекстке 

сәйкес лингвистикалық мәтінді түсіндіру дағдысын көрсететін өзіндік зерттеу қызметін 

ұйымдастыру. 

5. Ақпаратты интеграциялаудың әртүрлі тәсілдерін қолдану, функционалдық 

сауаттылықты арттыру арқылы пәнді оқу кезінде студенттердің сыни ойлауын дамыту 

үшін жағдай жасау.  

6. Пәнді оқытуда АКТ-ны тиімді пайдалану қабілеті мен сандық технологияларда 

құзыреттілігін көрсету. 

 

Цель – формирование у будущих педагогов правильного подхода к постановке и 

решению проблем современной лексики и фразеологии в контексте обновленного 

содержания образования.   

Содержание дисциплины представлено следующими разделами: Дисциплина 

направлена на изучение словарного состава языка, аспектов исследования слова, 

лексической системы русского языка, синтагматических и парадигматических 

отношений, лексикографии, фразеологии, активных процессов современной русской 

лексики и фразеологии, русской диалектологии. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знания закономерностей развития современной лексикологии, 

лексикографии, фразеологии. 

2. Интегрировать активные методы обучения и преподавания в процесс обучения 

данной дисциплине в контексте обновления современной образовательной парадигмы. 



30 

 

3. Самостоятельно анализировать лингвистический материал с точки зрения его 

лексической / фразеологической соотнесенности. 

4. Организовывать собственную исследовательскую деятельность, 

демонстрирующими навык интерпретации лингвистического текста сообразно историко-

культурному контексту в аспекте программы «Рухани жаңғыру». 

5. Создавать условия для развития критического мышления студентов при 

изучении дисциплины путем использования различных способов интегрирования 

информации, повышения функциональной грамотности.  

6. Демонстрировать компетентность в цифровых технологиях и способность к 

эффективному использованию ИКТ в преподавании дисциплины. 

 

The aim is to form the correct approach to the formulation and solution of the problems 

of modern vocabulary and phraseology in the context of the updated content of education.   

The Russian language course is presented in the following sections: the Course is aimed 

at the study of the vocabulary of the language, aspects of the study of words, the lexical system 

of the Russian language, syntagmatic and paradigmatic relations, lexicography, phraseology, 

active processes of modern Russian vocabulary and phraseology, Russian dialectology. 

As a result of studying the course the student will: 

1. To demonstrate knowledge of laws of development of modern lexicology, 

lexicography, phraseology. 

2. To integrate active methods of teaching and learning into the process of teaching this 

discipline in the context of updating the modern educational paradigm. 

3. Independently analyze linguistic material from the point of view of its lexical / 

phraseological correlation. 

4. To organize own research activities to demonstrate the skill of interpretation of the text 

according to linguistic and historical-cultural context, the aspect of the programme "Ruhani 

Jangyru". 

5. To create conditions for the development of critical thinking of students in the study of 

the discipline by using different ways of integrating information, improving functional literacy.  

6. Demonstrate competence in digital technologies and the ability to effectively use ICT 

in the teaching of the discipline. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Тіл біліміне кіріспе// Орыс фонетикасы  

Введение в языкознание// Русская фонетика 

Introduction in linguistics// Russian phonetics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Қазіргі орыс тілінің дериватологиясы және морфологиясы // Филологиялық білім 

берудегі гуманитарлық ғылымдар 

Дериватология и морфология современного русского языка // Гуманитарные 

технологии в филологическом образовании 

Derivatology and morphology of the modern Russian language // Humanities in 

philological education 

 

Орыс тілінің диалектологиясы мен лексикологиясы 

Лексикология и диалектология русского языка 

Lexicology and dialectology of Russian 
Мақсаты-болашақ педагогтарда білім берудің жаңартылған мазмұнының 

контекстінде қазіргі лексика мен фразеология мәселелерін қоюға және шешуге дұрыс 

көзқарасты қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны мына бөлімдерден тұрады: Пән сөздің лексикалық мағынасы, 

сөздің семантикалық түрленуі, омонимия және паронимия, синонимия, антонимия және 

гипо-гиперонимия, шығуы тұрғысынан лексика, орыс тілінің қолдану тұрғысынан 

лексикасы, лексиканың стилистикалық дифференциациясы, фразеология ғылым ретінде, 

лексикография, диалект фонетикасы, диалект морфологиясы, диалект синтаксисі, диалект 

лексикологиясы оқуға бағытталған. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 
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1. Қазіргі лексикология, лексикография, фразеология дамуының заңдылықтарын 

білу. 

2. Қазіргі заманғы білім беру парадигмасын Жаңарту контекстінде осы пәнді оқыту 

үдерісіне оқытудың және оқытудың белсенді әдістерін біріктіру. 

3. Лингвистикалық материалды оның лексикалық / фразеологиялық арақатынасы 

тұрғысынан өз бетінше талдау. 

4. "Рухани жаңғыру" бағдарламасының аспектісінде тарихи-мәдени контекстке 

сәйкес лингвистикалық мәтінді түсіндіру дағдысын көрсететін өзіндік зерттеу қызметін 

ұйымдастыру. 

5. Ақпаратты интеграциялаудың әртүрлі тәсілдерін қолдану, функционалдық 

сауаттылықты арттыру арқылы пәнді оқу кезінде студенттердің сыни ойлауын дамыту 

үшін жағдай жасау.  

6. Пәнді оқытуда АКТ-ны тиімді пайдалану қабілеті мен сандық технологияларда 

құзыреттілігін көрсету. 

 

Цель – формирование у будущих педагогов правильного подхода к постановке и 

решению проблем современной лексики и фразеологии в контексте обновленного 

содержания образования.   

Содержание дисциплины представлено следующими разделами Дисциплина 

направлена на изучение лексического значения слова, семантического варьирования 

слова, омонимии и паронимии, синонимии, антонимии и гипо-гиперонимии, лексики с 

точки зрения происхождения, лексики русского языка с точки зрения ее употребления, 

стилистической дифференциации лексики, фразеологии как науки, лексикографии, 

диалектной фонетики, диалектной морфологии, диалектного синтаксиса, диалектной 

лексикологии. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знания закономерностей развития современной лексикологии, 

лексикографии, фразеологии. 

2. Интегрировать активные методы обучения и преподавания в процесс обучения 

данной дисциплине в контексте обновления современной образовательной парадигмы. 

3. Самостоятельно анализировать лингвистический материал с точки зрения его 

лексической / фразеологической соотнесенности. 

4. Организовывать собственную исследовательскую деятельность, 

демонстрирующими навык интерпретации лингвистического текста сообразно историко-

культурному контексту в аспекте программы «Рухани жаңғыру». 

5. Создавать условия для развития критического мышления студентов при 

изучении дисциплины путем использования различных способов интегрирования 

информации, повышения функциональной грамотности.  

6. Демонстрировать компетентность в цифровых технологиях и способность к 

эффективному использованию ИКТ в преподавании дисциплины. 

 

The aim is to form the correct approach to the formulation and solution of the problems 

of modern vocabulary and phraseology in the context of the updated content of education.   

The Russian language course is presented in the following sections: The discipline is 

aimed at studying the lexical meaning of the word, semantic variation of the word, homonymy 

and paronymy, synonymy, antonymy and hypo-hyperonymy, vocabulary in terms of origin, 

Russian vocabulary in terms of its use, stylistic differentiation of vocabulary, phraseology as a 

science, lexicography, dialect phonetics, dialect are studied, morphology, dialect syntax, dialect 

lexicology. 

As a result of studying the course the student will: 

1. To demonstrate knowledge of laws of development of modern lexicology, 

lexicography, phraseology. 

2. To integrate active methods of teaching and learning into the process of teaching this 

discipline in the context of updating the modern educational paradigm. 

3. Independently analyze linguistic material from the point of view of its lexical / 

phraseological correlation. 
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4. To organize own research activities to demonstrate the skill of interpretation of the text 

according to linguistic and historical-cultural context, the aspect of the programme "Ruhani 

Jangyru". 

5. To create conditions for the development of critical thinking of students in the study of 

the discipline by using different ways of integrating information, improving functional literacy.  

6. Demonstrate competence in digital technologies and the ability to effectively use ICT 

in the teaching of the discipline. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Тіл біліміне кіріспе// Орыс фонетикасы 

Введение в языкознание// Русская фонетика 

Introduction in linguistics// Russian phonetics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Қазіргі орыс тілінің дериватологиясы және морфологиясы 

Дериватология и морфология современного русского языка 

Derivatology and morphology of the modern Russian language 

 

Орыс тілінде емес орыс тілінде оқыту әдістері мен формалары 

Методы и формы обучения русскому языку в нерусской школе 

Methods and forms of teaching the Russian language in a non-Russian school 
Пәннің мақсаты-Орыс тілі мұғалімін орыс тілінде оқытып-үйретудің 

жаңартылған мазмұнының контекстінде дайындау. 

Пән мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: орыс тілін бір текті емес ретінде 

оқытудың ерекшелігі. Теңдестірілген екі тілді. Оқыту негіздері. Орыс тілі шет тілі 

ретінде. РКИ әдістемесі ғылым ретінде. Орыс тілін шет тілі ретінде оқыту тәсілдері. 

Жаңартылған білім беру мазмұнының контекстінде коммуникативтік көзқарас. Орыс 

тілін шет тілі ретінде оқытудың белсенді формалары мен әдістері. РКИ контекстіндегі 

құзыреттер. Орыс емес мектептегі социоконструктивистік көзқарас тұрғысынан қазіргі 

заманғы орыс тілі сабағының ерекшелігі (диалог арқылы оқыту, сыни ойлауды дамыту, 

формативті және жиынтық бағалау, АКТ қолдану, дарынды және талантты оқушыларды 

оқыту, сабақтар сериясын жоспарлау). Оқыту айтылу және алаңға. Лексиканы оқытудың 

қиын мәселелері. Грамматиканы оқыту тәсілдері. Тыңдалым. Айтылым. Оқу. Хат. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент:  

1. Білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша орта және жалпы білім берудің 

білім беру стандартын, орыс тілі бойынша бағдарламалар мен оқу-әдістемелік 

кешендерін; білім берудің жаңартылған мазмұны контекстінде орыс тілінде оқытпайтын 

мектептердегі "Орыс тілі" оқу пәнінің мазмұнын білуін көрсету. 

2. Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі "Орыс тілі" пәні бойынша ұзақ 

мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау , әрбір нақты кезеңде 

оқушыларды оқыту нәтижелерін анықтау дағдыларын меңгеру. 

3. Жалпы білім беретін мектепте шетел тілі ретінде орыс тілін оқыту үдерісіне 

оқыту мен оқытудың белсенді әдістерін біріктіру. 

4. "Орыс тілі" пәні бойынша орыс тілін шет тілі ретінде оқытуға 

коммуникативтік көзқарасты ескере отырып, оқушылардың білімдерін қалыптастыра 

және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

концепциясына сәйкес (барлығы, көпшілігі, кейбіреулері) формативті бағалау 

тапсырмаларын әзірлеу. 

5. Берілген сабақ мақсаттарына, жас ерекшеліктеріне, оқушылардың 

қажеттіліктеріне сәйкес шет тілі ретінде орыс тілі бойынша оқу материалдарын өз 

бетінше әзірлеу; 

6. Мектеп ғылыми жобалармен жұмыс жасау арқылы оқушылардың өзіндік 

зерттеу қызметін және ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру. 

7. Орыс тілін шет тілі ретінде оқытуда оқушылардың сыни ойлауын дамыту 

үшін ақпаратты интеграциялаудың әртүрлі тәсілдерін қолдану, оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын арттыру үшін жағдай жасау. 

8. Сандық технологияларда құзыреттілікті және шетел тілі ретінде орыс тілін 

оқытуда АКТ-ны тиімді пайдалану қабілетін көрсету. 
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9. Патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету, "Рухани жаңғыру" идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу. 

 

Цель дисциплины – подготовка учителя русского языка в нерусской школе в 

контексте обновленного содержания образования. 

Содержание дисциплины представлено следующими разделами: Специфика 

обучения русскому языку как неродному. Сбалансированное двуязычие. Основы 

обучения. Русскому языку как иностранному. Методика РКИ как наука. Подходы к 

изучению русского языка как иностранного. Коммуникативный подход в контексте 

обновленного содержания образования. Активные формы и методы обучения русскому 

языку как иностранному. Компетенции в контексте РКИ. Специфика современного урока 

русского языка в нерусской школе с позиций социоконструктивистского подхода 

(обучение через диалог, развитие критического мышления, формативное и суммативное 

оценивание, использование ИКТ, обучение талантливых и одаренных учеников, 

планирование серии уроков). Обучение произношению. Трудные вопросы обучения 

лексики. Подходы к обучению грамматики. Аудирование. Говорение. Чтение. Письмо. 

В результате изучения курса обучающийся будет:  

1. Демонстрировать знание образовательного стандарта среднего и общего 

образования, программы и учебно-методические комплексов по русскому языку по 

обновленному содержанию образования; содержания учебного предмета «Русский язык» 

в школах с нерусским языком обучения в контексте обновленного содержания 

образования. 

2. Обладать навыками составления долгосрочного, среднесрочного и 

краткосрочного планирования по предмету «Русский язык» в школах с нерусским языком 

обучения , определения результатов обучения школьников на каждом конкретном этапе. 

3. Интегрировать активные методы обучения и преподавания в процесс 

обучения русскому языку как иностранному в общеобразовательной школе. 

4. Проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Русский язык» с учетом коммуникативного подхода к изучению русского 

языка как иностранного; разрабатывать задания формативного оценивания в соответствие 

с концепцией обновленного содержания образования (все, большинство, некоторые). 

5. Самостоятельно разрабатывать учебные материалы по русскому языку как 

иностранному в соответствии с заданными целями занятий, возрастными особенностями, 

потребностями учащихся; 

6. Организовывать собственную исследовательскую деятельность и научно-

исследовательскую деятельность школьников через работу над школьными научными 

проектами. 

7. Создавать условия для развития критического мышления учащихся при 

изучении русского языка как иностранного путем использования различных способов 

интегрирования информации, повышения функциональной грамотности школьников. 

8. Демонстрировать компетентность в цифровых технологиях и способность к 

эффективному использованию ИКТ в преподавании русского языка как иностранного. 

9. Демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности. 

 

The purpose of discipline – training of the teachers of the Russian language in non-

Russian school. 

The content of the discipline is presented in the following sections: the Specifics of 

teaching Russian as a non-native language. Balanced bilingualism. Basic training. Russian as a 

foreign language. The methodology of RCTS as a science. Approaches to the study of Russian 

as a foreign language. Communicative approach in the context of the updated content of 

education. Active forms and methods of teaching Russian as a foreign language. Competence in 

the context of RCTS. The specifics of the modern lesson of the Russian language in a non-

Russian school from the standpoint of socioconstructivist approach (learning through dialogue, 

the development of critical thinking, formative and summative assessment, the use of ICT, 

training talented and gifted students, planning a series of lessons). Pronunciation training. 
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Difficult questions of learning vocabulary. Approaches to teaching grammar. Audition. 

Tongues. Reading. Letter. 

As a result of studying the course the student will:  

1. To Russians to demonstrate knowledge of the educational standard of secondary 

and General education, programs and teaching complexes in the Russian language on the 

updated content of education; the content of the subject "Russian language" in schools with the 

non-Russian language of education in the context of the updated content of education. 

2. Have the skills to draw up long-term, medium-term and short-term planning on the 

subject of "Russian language" in schools with non-Russian language of instruction , to 

determine the results of teaching students at each stage. 

3. To integrate active methods of teaching and learning into the process of teaching 

Russian as a foreign language in a secondary school. 

4. To Russian language students ' knowledge formative and summative assessment 

taking into account the communicative approach to the study of Russian as a foreign language; 

to develop tasks of formative assessment in accordance with the concept of the updated content 

of education (all, most, some). 

5. Independently develop educational materials on Russian as a foreign language in 

accordance with the objectives of the classes, age characteristics, needs of students; 

6. Organize their own research activities and research activities of students through 

work on school research projects. 

7. To create conditions for the development of critical thinking of students in the study 

of Russian as a foreign language through the use of various ways of integrating information, 

improving the functional literacy of students. 

8. Demonstrate competence in digital technologies and the ability to effectively use 

ICT in teaching Russian as a foreign language. 

9. Show Patriotic attitudes, to assist in the application of the ideas of "Rouhani 

Jangyru" in social and professional activities. 

The discipline is aimed at the formation of professional, research competencies 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Тіл біліміне кіріспе// Орыс фонетикасы // Мектепте оқу мен бағалауға және 

бағалауға жаңа тәсілдер // Мектептегі оқу үдерісін басқару 

Введение в языкознание// Русская фонетика // Новые подходы к обучению и 

оцениванию и оцениванию в школе // Управление учебно-воспитательным процессом в 

школе 

Introduction in linguistics// Russian phonetics // New approaches to learning and 

assessment and assessment at school // Management of the educational process at school 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Оқу тәжірибесі // Өндірістік педагогикалық тәжірибе 

Учебно-воспитательная практика // Производственная педагогическая практика 

Educational practice // Production pedagogical practice 

 

Шет тілі ретінде орыс тілі: әдістері мен практикасы 

Русский язык как иностранный: методика и практикум 

Russian as a foreign language: methods and practice 
Пәннің мақсаты-Орыс тілі мұғалімін орыс тілінде оқытып-үйретудің 

жаңартылған мазмұнының контекстінде дайындау. 

Пән мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: орыс тілін бір текті емес ретінде 

оқытудың ерекшелігі. Теңдестірілген екі тілді. Оқыту негіздері. РКИ әдістемесі ғылым 

ретінде. Лингвистикалық, дидактикалық, дедуктивтік, психологиялық, когнитивтік, 

коммуникативтік тәсілдер. Жаңартылған білім беру мазмұны контекстіндегі 

коммуникативтік әдіс. РКИ контекстіндегі құзыреттер. Орыс емес мектептегі орыс тілі 

сабағы: SMART-мақсаты, жоспарлау, сабақ үлгісі, орыс тілін шет тілі ретінде оқытудың 

белсенді формалары мен әдістері, орыс тілі сабақтарында сын тұрғысынан ойлауды 

дамыту, оқытудың диалогы, дарынды және дарынды оқушыларды оқыту, балаларға 

арналған билингв сабақтарын ұйымдастыру. Фонетика, лексика, грамматика әдістемесі. 

Сөйлеу әрекетінің түрлері: оқу, сөйлеу, тыңдау, жазу. 
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Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент:  

1. Білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша орта және жалпы білім берудің 

білім беру стандартын, орыс тілі бойынша бағдарламалар мен оқу-әдістемелік 

кешендерін; білім берудің жаңартылған мазмұны контекстінде орыс тілінде оқытпайтын 

мектептердегі "Орыс тілі" оқу пәнінің мазмұнын білуін көрсету. 

2. Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі "Орыс тілі" пәні бойынша ұзақ 

мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау , әрбір нақты кезеңде 

оқушыларды оқыту нәтижелерін анықтау дағдыларын меңгеру. 

3. Жалпы білім беретін мектепте шетел тілі ретінде орыс тілін оқыту үдерісіне 

оқыту мен оқытудың белсенді әдістерін біріктіру. 

4. "Орыс тілі" пәні бойынша орыс тілін шет тілі ретінде оқытуға 

коммуникативтік көзқарасты ескере отырып, оқушылардың білімдерін қалыптастыра 

және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

концепциясына сәйкес (барлығы, көпшілігі, кейбіреулері) формативті бағалау 

тапсырмаларын әзірлеу. 

5. Берілген сабақ мақсаттарына, жас ерекшеліктеріне, оқушылардың 

қажеттіліктеріне сәйкес шет тілі ретінде орыс тілі бойынша оқу материалдарын өз 

бетінше әзірлеу; 

6. Мектеп ғылыми жобалармен жұмыс жасау арқылы оқушылардың өзіндік 

зерттеу қызметін және ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру. 

7. Орыс тілін шет тілі ретінде оқытуда оқушылардың сыни ойлауын дамыту 

үшін ақпаратты интеграциялаудың әртүрлі тәсілдерін қолдану, оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын арттыру үшін жағдай жасау. 

8. Сандық технологияларда құзыреттілікті және шетел тілі ретінде орыс тілін 

оқытуда АКТ-ны тиімді пайдалану қабілетін көрсету. 

9. Патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету, "Рухани жаңғыру" идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу. 

 

Цель дисциплины – подготовка учителя русского языка в нерусской школе в 

контексте обновленного содержания образования. 

Содержание дисциплины представлено следующими разделами: Специфика 

обучения русскому языку как неродному. Сбалансированное двуязычие. Основы 

обучения. Методика РКИ как наука. Лингвистические, дидактические, дедуктивный, 

психологические, когнитивный, коммуникативный подходы. Коммуникативный метод в 

контексте обновленного содержания образования. Компетенции в контексте РКИ. Урок 

русского языка в нерусской школе: SMART-цель, планирование, модель урока, активные 

формы и методы обучения русскому языку как иностранному, развитие критического 

мышления на уроках русского языка, диалогичность обучения, обучения талантливых и 

одаренных учащихся, организация уроков для детей-билингвов. Методика фонетики, 

лексики, грамматики. Виды речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование, 

письмо. 

В результате изучения курса обучающийся будет:  

1. Демонстрировать знание образовательного стандарта среднего и общего 

образования, программы и учебно-методические комплексов по русскому языку по 

обновленному содержанию образования; содержания учебного предмета «Русский язык» 

в школах с нерусским языком обучения в контексте обновленного содержания 

образования. 

2. Обладать навыками составления долгосрочного, среднесрочного и 

краткосрочного планирования по предмету «Русский язык» в школах с нерусским языком 

обучения , определения результатов обучения школьников на каждом конкретном этапе. 

3. Интегрировать активные методы обучения и преподавания в процесс 

обучения русскому языку как иностранному в общеобразовательной школе. 

4. Проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Русский язык» с учетом коммуникативного подхода к изучению русского 

языка как иностранного; разрабатывать задания формативного оценивания в соответствие 

с концепцией обновленного содержания образования (все, большинство, некоторые). 
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5. Самостоятельно разрабатывать учебные материалы по русскому языку как 

иностранному в соответствии с заданными целями занятий, возрастными особенностями, 

потребностями учащихся; 

6. Организовывать собственную исследовательскую деятельность и научно-

исследовательскую деятельность школьников через работу над школьными научными 

проектами. 

7. Создавать условия для развития критического мышления учащихся при 

изучении русского языка как иностранного путем использования различных способов 

интегрирования информации, повышения функциональной грамотности школьников. 

8. Демонстрировать компетентность в цифровых технологиях и способность к 

эффективному использованию ИКТ в преподавании русского языка как иностранного. 

9. Демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности. 

 

The purpose of the discipline is to prepare a teacher of the Russian language in a non-

Russian school in the context of the updated content of education. 

The content of the discipline is presented in the following sections: the Specifics of 

teaching Russian as a non-native language. Balanced bilingualism. Basic training. The 

methodology of RCTS as a science. Linguistic, didactic, deductive, psychological, cognitive, 

communicative approaches. Communicative method in the context of the updated content of 

education. Competence in the context of RCTS. Russian language lesson in a non-Russian 

school: SMART-purpose, planning, lesson model, active forms and methods of teaching 

Russian as a foreign language, the development of critical thinking in Russian lessons, Dialogic 

learning, teaching talented and gifted students, organization of lessons for bilingual children. 

Methods of phonetics, vocabulary, grammar. Types of speech activity: reading, speaking, 

listening, writing. 

As a result of studying the course the student will:  

1. To Russians to demonstrate knowledge of the educational standard of secondary 

and General education, programs and teaching complexes in the Russian language on the 

updated content of education; the content of the subject "Russian language" in schools with the 

non-Russian language of education in the context of the updated content of education. 

2. Have the skills to draw up long-term, medium-term and short-term planning on the 

subject of "Russian language" in schools with non-Russian language of instruction , to 

determine the results of teaching students at each stage. 

3. To integrate active methods of teaching and learning into the process of teaching 

Russian as a foreign language in a secondary school. 

4. To Russian language students ' knowledge formative and summative assessment 

taking into account the communicative approach to the study of Russian as a foreign language; 

to develop tasks of formative assessment in accordance with the concept of the updated content 

of education (all, most, some). 

5. Independently develop educational materials on Russian as a foreign language in 

accordance with the objectives of the classes, age characteristics, needs of students; 

6. Organize their own research activities and research activities of students through 

work on school research projects. 

7. To create conditions for the development of critical thinking of students in the study 

of Russian as a foreign language through the use of various ways of integrating information, 

improving the functional literacy of students. 

8. Demonstrate competence in digital technologies and the ability to effectively use 

ICT in teaching Russian as a foreign language. 

9. Show Patriotic attitudes, to assist in the application of the ideas of "Rouhani 

Jangyru " in social and professional activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Тіл біліміне кіріспе// Орыс фонетикасы // Мектепте оқу мен бағалауға және 

бағалауға жаңа тәсілдер // Мектептегі оқу үдерісін басқару 
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Введение в языкознание// Русская фонетика // Новые подходы к обучению и 

оцениванию и оцениванию в школе // Управление учебно-воспитательным процессом в 

школе 

Introduction in linguistics// Russian phonetics // New approaches to learning and 

assessment and assessment at school // Management of the educational process at school 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Оқу тәжірибесі // Өндірістік педагогикалық тәжірибе 

Учебно-воспитательная практика // Производственная педагогическая практика 

Educational practice // Production pedagogical practice 

 

XIX ғасырға дейінгі шетел әдебиеті 

Зарубежная литература до 19 века 

Foreign literature before the 19th century  

Пәннің мақсаты – антикалық, орта ғасыр, Қайта өрлеу және жаңа заман дәуірінің 

мәдениеті мен әдебиетімен танысу, әлемдік әдеби үдеріс контекстінде эпикалық, 

лирикалық және драмалық жанрлардың эволюциясын зерттеу. 

Пәннің мазмұны. Пән антикалық дәуірден бастап әлемдік әдеби үрдістің 

схемасымен танысу,ежелгі грек философиясын, антикалық театрын, ерте және 

эллиникалық кезеңдердің ежелгі грек лирикасын қамтиды. ежелгі рим әдебиетінің, 

сондай-ақ Орта ғасырлар мен италиялық Қайта өрлеу дәуірінің, француз классицизмінің 

және еуропалық ағартудың әдебиеттері Батыс Еуропа халықтарының мәдениетімен және 

рухани игілігімен таныстырады. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1. Жанрлық формалардың қалыптасуы тұрғысынан антикалық мәдениет 

ерекшелігін түсіну. 

2. Батысеуропалық әдеби үдерістің даму сызбасында бағдарлануы; 

3. Рулар, жанрлар және көркем бейнелер деңгейінде түрлі әдеби бағыттағы 

көркем мәтіндерді қарама-қарсы қою. 

4. Белгіленген кезеңдер шеңберінде әлемдік әдебиет пен мәдениет тарихы 

фактілерін таңдау және құрастыру.  

5. Идеологиялық, философиялық, діни, эстетикалық, мифологиялық 

мәнмәтіндерді ескере отырып әдеби әдіс тұрғысынан көркем туындыны түсіндіру; 

6. Ғылыми жобаларды әзірлеуде қазіргі заманғы контексте антикалық 

ойшылдардың еңбектерін қолдану. 

7. Электрондық ресурстарды әзірлеу және таныстыру, оларды оқу үрдісінде 

қолдану. 

8. Әдеби білім беру мәселелері бойынша өз ойларын дәлелдей отырып, дәлелдеу. 

9. Қоғамдық және кәсіби қызметте "Рухани жаңғыру" идеяларына қолдау 

көрсету. 

 

Цель дисциплины – знакомство с культурой и литературой эпохи Античности, 

Средневековья, Возрождения и Нового времени, изучение эволюции эпических, 

лирических и драматических жанров в контексте мирового литературного процесса. 

Содержание дисциплины. Дисциплина представляет собой знакомство со схемой 

мирового литературного процесса, начиная с эпохи Античности, включает в себя 

изучение древнегреческоймифологии,античного театра, древнегреческой лирики раннего 

и эллинистического периодов. литературы древнего Рима, а также литературы периодов 

средних веков и эпохи итальянского Возрождения, французского Классицизма и 

европейского Просвещения, знакомит с культурой и духовным достоянием народов 

западной Европы. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Понимать специфику культуры Античности с точки зрения становления 

жанровых форм. 

2. Ориентироваться в схеме развития западноевропейскоголитературного 

процесса. 
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3. Противопоставлять художественные тексты различных литературных 

направлений на уровне родов, жанров и художественных образов. 

4. Отбирать и конструировать факты истории мировой литературы и 

культуры в рамках обозначенных периодов.  

5. Интерпретировать художественное произведение с позиции литературного 

метода с учетом идеологического, философского, религиозного, эстетического, 

мифологического контекстов. 

6. Использовать труды античных мыслителей в современном контексте при 

разработке научных проектов. 

7. Разрабатывать и презентовать электронные ресурсы, применять их в 

учебном процессе. 

8. Аргументировано защищать и доказывать собственные суждения по 

проблемам литературного образования. 

9. демонстрировать толерантность и поддержку идей «Рухани жаңғыру» в 

общественной и профессиональной деятельности. 

 

The discipline purpose – acquaintance to culture and literature of an era of Antiquity, the 

Middle Ages, the Renaissance and Modern times, studying of evolution of epic, lyric and drama 

genres in the context of world literary process. 

Content of discipline. The discipline represents acquaintance to the scheme of world 

literary process, since Antiquity era, includes studying of a drevnegrecheskoymifologiya, 

ancient theater, Ancient Greek lyrics of the early and Hellenistic periods. literatures of ancient 

Rome and also literature of the periods of the Middle Ages and era of the Italian Renaissance, 

the French Classicism and the European Education, acquaints with culture and spiritual property 

of the people of Western Europe. 

As a result of studying the course the student will: 

1. To understand specifics of culture of Antiquity in terms of formation of genre forms. 

2. To be guided in the scheme of development of zapadnoyevropeyskogoliteraturny 

process. 

3. To oppose art texts of various literary directions at the level of sorts, genres and artistic 

images; 

4. To select and design the facts of history of the world literature and culture within 

specified periods.  

5. To interpret the work of art from a position of a literary method taking into account 

ideological, philosophical, religious, esthetic, mythological contexts. 

6. To use works of antique thinkers in a modern context when developing scientific 

projects. 

7. To develop and present electronic resources, to apply them in educational process. 

8. Is reasoned to protect and prove own judgments on problems of literary education. 

9. To show tolerance and support of the ideas "Rouhani Jangyru " in public and 

professional activity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Орыс әдебиетінің пропедевтикалық курсы 

Пропедевтический курс русской литературы 

Introductory course in Russian literature  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

19-21 ғғ. Шетел әдебиеті 

Зарубежная литература  19 - 21 веков 

Foreign literature of 19-21 centuries 

 

XIX ғасырға дейінгі шетел әдебиетінің тарихы 

История зарубежной литературы до 19 века 

The history of foreign literature before the 19th century 

Пәннің мақсаты – антикалық, орта ғасыр, Қайта өрлеу және жаңа заман дәуірінің 

мәдениеті мен әдебиетімен танысу, әлемдік әдеби үдеріс контекстінде эпикалық, 

лирикалық және драмалық жанрлардың эволюциясын зерттеу. 
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Пәннің мазмұны. Пән антикалық дәуірден бастап әлемдік әдеби үрдістің 

схемасымен танысу,ежелгі грек философиясын, антикалық театрын, ерте және 

эллиникалық кезеңдердің ежелгі грек лирикасын қамтиды. ежелгі рим әдебиетінің, 

сондай-ақ Орта ғасырлар мен италиялық Қайта өрлеу дәуірінің, француз классицизмінің 

және еуропалық ағартудың әдебиеттері Батыс Еуропа халықтарының мәдениетімен және 

рухани игілігімен таныстырады. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1. Жанрлық формалардың қалыптасуы тұрғысынан антикалық мәдениет 

ерекшелігін түсіну. 

2. Батысеуропалық әдеби үдерістің даму сызбасында бағдарлануы; 

3. Рулар, жанрлар және көркем бейнелер деңгейінде түрлі әдеби бағыттағы 

көркем мәтіндерді қарама-қарсы қою. 

4. Белгіленген кезеңдер шеңберінде әлемдік әдебиет пен мәдениет тарихы 

фактілерін таңдау және құрастыру.  

5. Идеологиялық, философиялық, діни, эстетикалық, мифологиялық 

мәнмәтіндерді ескере отырып әдеби әдіс тұрғысынан көркем туындыны түсіндіру; 

6. Ғылыми жобаларды әзірлеуде қазіргі заманғы контексте антикалық 

ойшылдардың еңбектерін қолдану. 

7. Электрондық ресурстарды әзірлеу және таныстыру, оларды оқу үрдісінде 

қолдану. 

8. Әдеби білім беру мәселелері бойынша өз ойларын дәлелдей отырып, дәлелдеу. 

9. Қоғамдық және кәсіби қызметте "Рухани жаңғыру" идеяларына қолдау 

көрсету. 

 

Цель дисциплины – знакомство с культурой и литературой эпохи Античности, 

Средневековья, Возрождения и Нового времени, изучение эволюции эпических, 

лирических и драматических жанров в контексте мирового литературного процесса. 

Содержание дисциплины. Дисциплина представляет собой знакомство со схемой 

мирового литературного процесса, начиная с эпохи Античности, включает в себя 

изучение древнегреческоймифологии,античного театра, древнегреческой лирики раннего 

и эллинистического периодов. литературы древнего Рима, а также литературы периодов 

средних веков и эпохи итальянского Возрождения, французского Классицизма и 

европейского Просвещения, знакомит с культурой и духовным достоянием народов 

западной Европы. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Понимать специфику культуры Античности с точки зрения становления 

жанровых форм. 

2. Ориентироваться в схеме развития западноевропейскоголитературного 

процесса. 

3. Противопоставлять художественные тексты различных литературных 

направлений на уровне родов, жанров и художественных образов. 

4. Отбирать и конструировать факты истории мировой литературы и 

культуры в рамках обозначенных периодов.  

5. Интерпретировать художественное произведение с позиции литературного 

метода с учетом идеологического, философского, религиозного, эстетического, 

мифологического контекстов. 

6. Использовать труды античных мыслителей в современном контексте при 

разработке научных проектов. 

7. Разрабатывать и презентовать электронные ресурсы, применять их в 

учебном процессе. 

8. Аргументировано защищать и доказывать собственные суждения по 

проблемам литературного образования. 

9. демонстрировать толерантность и поддержку идей «Рухани жаңғыру» в 

общественной и профессиональной деятельности. 
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The discipline purpose – acquaintance to culture and literature of an era of Antiquity, the 

Middle Ages, the Renaissance and Modern times, studying of evolution of epic, lyric and drama 

genres in the context of world literary process. 

Content of discipline. The discipline represents acquaintance to the scheme of world 

literary process, since Antiquity era, includes studying of a drevnegrecheskoymifologiya, 

ancient theater, Ancient Greek lyrics of the early and Hellenistic periods. literatures of ancient 

Rome and also literature of the periods of the Middle Ages and era of the Italian Renaissance, 

the French Classicism and the European Education, acquaints with culture and spiritual property 

of the people of Western Europe. 

As a result of studying the course the student will: 

1. To understand specifics of culture of Antiquity in terms of formation of genre forms. 

2. To be guided in the scheme of development of zapadnoyevropeyskogoliteraturny 

process. 

3. To oppose art texts of various literary directions at the level of sorts, genres and artistic 

images; 

4. To select and design the facts of history of the world literature and culture within 

specified periods.  

5. To interpret the work of art from a position of a literary method taking into account 

ideological, philosophical, religious, esthetic, mythological contexts. 

6. To use works of antique thinkers in a modern context when developing scientific 

projects. 

7. To develop and present electronic resources, to apply them in educational process. 

8. Is reasoned to protect and prove own judgments on problems of literary education. 

9. To show tolerance and support of the ideas "Rouhani Jangyru " in public and 

professional activity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Орыс әдебиетінің пропедевтикалық курсы 

Пропедевтический курс русской литературы 

Introductory course in Russian literature  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

XIX ғасырдағы әлемдік әдебиеттің тарихы  

История мировой литературы с 19 века 

The history of world literature from the 19th century 

 

Практикалық орыс тілінін курсы 

Практический курс русского языка 

Practical course of Russian language 
Мақсаты: білім алушылардың жаңартылған білім мазмұны жағдайында орфография 

және пунктуация білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны мына бөлімдерден тұрады: Пән морфемаларды жазу, 

орфографияның сөзжасам-грамматикалық принципі, орыс тілінің лексика-

фразеологиялық кіші жүйесі, зат есімінің орфографиясы, сын есімінің, есімдік, етістіктің, 

есімше, көсемше, үстеу, қызметтік сөздердің емленуі, пунктуация. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1. Орыс орфографиясы мен пунктуациясының негізгі қағидалары мен ережелерін 

білу. 

2. Мәтінде орфографиялық және пунктуациялық қателердің әр түрлі түрлерін табу 

және оларды саралау. 

3. Мәтінді орфографиялық және пунктуациялық аспектіде талдау.  

4. Орфография және пунктуация тұрғысынан дұрыс мәтіндерді құрастыру, ойдың 

әр түрлі сөйлеу түрінде барабар және мағынасыз берілуін қамтамасыз ету. 

5. Сандық технологиялар мен АКТ қолдана отырып, филологиялық зерттеулердің 

нәтижелерін ұсыну. 

6. Оқушылардың жобалық қызметі барысында сыни ойлауды дамыту және 

оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру үшін жағдай жасау. 
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Цель –  формирование у обучающихся системы знаний орфографии и пунктуации в 

условиях обновленного содержания образования.  

Содержание дисциплины представлено следующими разделами: Дисциплина 

направлена на изучение правописания морфем, словообразовательно-грамматического 

принципа орфографии, лексико-фразеологической подсистемы русского языка, 

орфографии существительного, прилагательного, числительного, местоимения, глагола, 

причастия, деепричастия, наречия, правописания служебных слов, пунктуации. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знания основных принципов и правил русской орфографии и 

пунктуации. 

2. Находить в тексте различные виды орфографических и пунктуационных ошибок 

и квалифицировать их. 

3. Анализировать текст в орфографическом и пунктуационном аспекте;. 

4. Конструировать корректные в точки зрения орфографии и пунктуации тексты,  

обеспечивая адекватную и неискаженную передачу мысли в различных формах речевых 

высказываний. 

5. Представлять результаты филологических исследований с применением 

цифровых технологий и ИКТ. 

6. Создавать условия для развития критического мышления и повышения 

функциональной грамотности студентов. 

 

Purpose: Formation of students ' knowledge of spelling and punctuation in the updated 

content of education.  

Discipline is directed to study the spelling of morphemes, derivational-grammatical 

principle of spelling, lexical and phraseological subsystem of the Russian language, the spelling 

of the noun, adjective, numeral, pronoun, verb, participle, gerunds, adverbs, punctuation. 

As a result of studying the course the student will: 

1. Demonstrate knowledge of the basic principles and rules of Russian spelling and 

punctuation. 

2. Find different types of spelling and punctuation errors in the text and qualify them. 

3. Analyze the text in spelling and punctuation aspect.  

4. Design correct in terms of spelling and punctuation texts, providing adequate and 

undistorted transmission of thought in various forms of speech statements. 

5. To present the results of philological research using digital technologies and ICT. 

6. To create conditions for the development of critical thinking and improve the 

functional literacy of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Орыс фонетикасы 

Русская фонетика 

Russian phonetics  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

ҚОТ  Синтаксис және пунктуация // Құрылымдық және семантикалық синтаксис 

Синтаксис и пунктуация СРЯ // Структурно-семантический синтаксис 

Syntax and punctuation of Modern Russian // Structural and Semantic Syntax 

 

Орфография және пунктуация  

Орфография и пунктуация  

Spelling and punctuation 

Мақсаты: білім алушылардың жаңартылған білім мазмұны жағдайында орфография 

және пунктуация білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны мына бөлімдерден тұрады: Пәнді оқу барысында морфемалардың 

жазуын, сөзжасам-грамматикалық емле принципін, орыс тілінің лексика-фразеологиялық 

кіші жүйесін, зат есімнің, сын есімнің, есімнің, етістің, қатысудың, үстеудің, қызметтік 

сөздердің жазылуын, қарапайым және күрделі сөйлемнің пунктуациясын үйренеді. 

Курс аяқталғаннан кейін студент: 
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1. Орыс орфографиясы мен пунктуациясының негізгі қағидалары мен ережелерін 

білу. 

2. Мәтінде орфографиялық және пунктуациялық қателердің әр түрлі түрлерін табу 

және оларды саралау. 

3. Мәтінді орфографиялық және пунктуациялық аспектіде талдау.  

4. Орфография және пунктуация тұрғысынан дұрыс мәтіндерді құрастыру, ойдың 

әр түрлі сөйлеу түрінде барабар және мағынасыз берілуін қамтамасыз ету. 

5. Сандық технологиялар мен АКТ қолдана отырып, филологиялық зерттеулердің 

нәтижелерін ұсыну. 

6. Оқушылардың жобалық қызметі барысында сыни ойлауды дамыту және 

оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру үшін жағдай жасау. 

 

Цель –  формирование у обучающихся системы знаний орфографии и пунктуации в 

условиях обновленного содержания образования.  

Содержание дисциплины представлено следующими разделами: правописание 

морфем, словообразовательно-грамматический принцип орфографии, лексико-

фразеологическую подсистему русского языка, орфографию существительного, 

прилагательного, числительного, местоимения, глагола, причастия, наречия, 

правописание служебных слов, пунктуация простого и сложного предложения. 

По завершении курса студент будет способен: 

1. Демонстрировать знания основных принципов и правил русской орфографии и 

пунктуации. 

2. Находить в тексте различные виды орфографических и пунктуационных ошибок 

и квалифицировать их. 

3. Анализировать текст в орфографическом и пунктуационном аспекте;. 

4. Конструировать корректные в точки зрения орфографии и пунктуации тексты, 

обеспечивая адекватную и неискаженную передачу мысли в различных формах речевых 

высказываний. 

5. Представлять результаты филологических исследований с применением 

цифровых технологий и ИКТ. 

6. Создавать условия для развития критического мышления и повышения 

функциональной грамотности студентов. 

 

Purpose: Formation of students ' knowledge of spelling and punctuation in the updated 

content of education.  

The discipline studies spelling morphemes, word-formation and grammatical principle of 

spelling, lexical-phraseological subsystem of Russian language, spelling of nouns, adjectives, 

numerals, pronouns, verbs, participles, adverbs, spelling of official words, punctuation of simple 

and complex sentences. 

1. Demonstrate knowledge of the basic principles and rules of Russian spelling and 

punctuation. 

2. Find different types of spelling and punctuation errors in the text and qualify them. 

3. Analyze the text in the spelling and punctuation aspect;. 

4. Design correct in terms of spelling and punctuation texts, providing adequate and 

undistorted transmission of thought in various forms of speech utterances. 

5. To present the results of philological research using digital technologies and ICT. 

6. To create conditions for development of critical thinking and increase of functional 

literacy of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Орыс фонетикасы 

Русская фонетика 

Russian phonetics  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

ҚОТ  Синтаксис және пунктуация // Құрылымдық және семантикалық синтаксис 

Синтаксис и пунктуация СРЯ // Структурно-семантический синтаксис 

Syntax and punctuation of Modern Russian // Structural and Semantic Syntax 
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Қазақстан халықтарының әдебиеті және мәдениетарлық қарым-қатынас  

Литература народов Казахстана и межкультурная коммуникация  

Literature of Kazakhstani peoples and newly independent countries 

Пәннің мақсаты - "еуразияшылдық" идеясы, комплементарлық, ұлттық мәдениеттің 

дараландыру үрдістері, "Рухани жаңғыру"идеялары аясында әлемнің ұлттық бейнелерінің 

өзара әрекеттестігі мен өзара әрекеттестігін зерттеу. 

Пәннің мазмұны. Пән Қазақстанның қазіргі әдеби үрдісін терең меңгеруге, 

Қазақстан халқының мәдениетімен, рухани байлығымен танысуға мүмкіндік береді, 

ұлттық әдебиеттің дамуы мен өзара әрекеттесуі туралы түсінік беретін нақты авторлар 

мен шығармаларды оқып үйренуден тұрады, жеке тақырыптар мен курс бойынша 

оқушылардың білімін жүйелендіруге, өзіндік әдебиеттану жұмысының дағдыларын 

қалыптастыруға және дамытуға ықпал етуге бағытталған. Курстың негізіне қазіргі 

заманғы отандық әдебиеттанушы ғалымдардың ізденістері алынған. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1. әлемдік әдеби үдеріс контекстінде Қазақстан халықтары әдебиетінің 

орнын анықтау; 

2. әдеби үдерістің Тарихи қағидалары мен хронологиясын түсіну; 

3. жалпы ұлттық әлем бейнесі тұрғысынан нақты халықтың мәдени 

дәстүрінің контекстінде көркем туындыны түсіндіру;  

4. рулар, жанрлар және көркем бейнелер деңгейінде түрлі әдеби бағыттағы 

көркем мәтіндерді қарама-қарсы қою; 

5. қазіргі кезеңдегі әдебиет және мәдениет тарихы фактілерін өз бетінше 

таңдау және бағалау;  

6. мәтінмәннің алуан түрлілігін ескере отырып көркем шығарманы 

(идеологиялық, философиялық, діни, эстетикалық, мифологиялық және т. б.) 

таныстыру.); 

7. мәтінді талдау әдістері мен тәсілдерін қолдану, ғылыми гипотезаны 

анықтау және қойылған міндеттерді шешу жолдарын анықтау; 

8. электрондық ресурстарды әзірлеу және сандық технологияларды білуде 

құзыреттілікті көрсету және оларды оқу үрдісінде қолдану; 

9. білім беру жүйесі саласындағы қазіргі жағдайды білім негізінде өз 

көзқарасын қорғау және дәлелдеу; 

10. қоғамдық және кәсіби қызметте "Рухани жаңғыру" идеяларына қолдау 

көрсету. 

 

Цель дисциплины – изучение культуры, духовного достояния народов, населяющих 

Казахстан с точки зрения идеи «евразийства», комплементарности, тенденции 

индивидуализации национальной культуры, взаимодействия и взаимовлияния 

национальных образов мира в свете идей «Рухани жаңғыру». 

Содержание дисциплины. Дисциплина способствует углубленному изучение 

современного литературного процесса Казахстана, знакомство с культурой, духовным 

достоянием народов, населяющих Казахстан, включает в себя изучение конкретных 

авторов и произведений, дающих представление о развитии и взаимодействии 

национальных литератур, призвана систематизировать знания учащихся по отдельным 

темам и курсу в целом, способствовать выработке и развитию навыков самостоятельной 

литературоведческой работы. В основу курса положены изыскания современных 

отечественных ученых-литературоведов. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. определять место литературы народов Казахстана   в контексте единого 

мирового литературного процесса; 

2. понимать хронологию и принцип историзма литературного процесса; 

3. интерпретировать художественное произведение в контексте культурной 

традиции конкретного народа с точки зрения общенационального образа мира;  

4. противопоставлять художественные тексты различных литературных 

направлений на уровне родов, жанров и художественных образов; 
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5. самостоятельно отбирать и оценивать факты истории литературы и 

культуры на современном этапе;  

6. презентовать художественное произведение с учетом многообразия 

контекстов (идеологического, философского, религиозного, эстетического, 

мифологического и т.д.); 

7. использовать методы и приемы анализа текста, определять научную 

гипотезу и пути решения поставленных задач; 

8. разрабатывать электронные ресурсы и показывать компетентность в 

знании цифровых технологий и их применения в учебном процессе; 

9. защищать и доказывать на основе знаний современной ситуации в области 

системы образования собственную точку зрения; 

10. Демонстрировать толерантность и поддержку идей «Рухани жаңғыру» в 

общественной и профессиональной деятельности. 

 

The discipline purpose – Ate studying of culture, spiritual property of the people 

inhabiting Kazakhstan in terms of the idea of "eurasianism", complementarity, a trend of 

individualization of national culture, interaction and interference of national images of the world 

in the light of the ideas "Rouhani Zhangyru". 

Content of discipline. The discipline promotes deepened studying of modern literary 

process of Kazakhstan, acquaintance to culture, spiritual property of the people inhabiting 

Kazakhstan includes studying of the specific authors and works giving an idea of development 

and interaction of national literatures, is designed to systematize knowledge of pupils of 

separate subjects and a course in general, to contribute to development and the development of 

skills of independent literary work. Researches of modern domestic scientists-literary critics are 

the basis for a course. 

As a result of studying the course the student will: 

1. to define the place of literature of the people of Kazakhstan in the context of uniform 

world literary process; 

2. to understand chronology and the principle of historicism of literary process; 

3. to interpret the work of art in the context of cultural tradition of the specific people in 

terms of a national image of the world;  

4. to oppose art texts of various literary directions at the level of sorts, genres and artistic 

images; 

5. to independently select and estimate the facts of history of literature and culture at the 

present stage;  

6. to present the work of art taking into account variety of contexts (ideological, 

philosophical, religious, esthetic, mythological, etc.); 

7. to use methods and receptions of the analysis of the text, to define a scientific 

hypothesis and solutions of objectives; 

8. to develop electronic resources and to show competence of knowledge of digital 

technologies and their application of educational process; 

9. to protect and prove on the basis of knowledge of a modern situation in the field of an 

education system own point of view; 

10. to show tolerance and support of the ideas "Rouhani Zhangyru" in public and 

professional activity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Орыс әдебиетінің пропедевтикалық курсы // Орыс фольклоры және ежелгі орыс 

әдебиеті // Орыс әдебиетінің тарихы 19 ғ. (1 және 2 жартысы) 

Пропедевтический курс русской литературы // Русский фольклор и древнерусская 

литература // История русской литературы 19 в. (1 и 2 половина) 

Introductory course in Russian literature // Russian folklore and ancient Russian literature 

// History of Russian literature 19th c. (1 and 2 half) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

19-21 ғғ. Шетел әдебиеті 

Зарубежная литература  19 - 21 веков 

Foreign literature of 19-21 centuries 
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ТМД және Қазақстан халықтарының әдебиеті  

Литература народов СНГ и Казахстана  

Literature of the Commonwealth of Independent States and Kazakhstan 

Пәннің мақсаты - "еуразияшылдық" идеясы, комплементарлық, ұлттық мәдениеттің 

дараландыру үрдістері, "Рухани жаңғыру"идеялары аясында әлемнің ұлттық бейнелерінің 

өзара әрекеттестігі мен өзара әрекеттестігін зерттеу. 

Пәннің мазмұны. Пән достастық ұлттық батырлық эпосын, парсы-тәжік әдебиеті, 

Түркі тілді әдебиет, өзбек әдебиеті, Кавказ, әдебиетін зерттеуге бағытталған. 

Қазақстан халықтарының әдебиеті мен мәдениетаралық қарым-қатынасты зерттеу 

нәтижесінде білім алушы: 

1. әлемдік әдеби үдеріс контекстінде Қазақстан халықтары әдебиетінің 

орнын анықтау; 

2. әдеби үдерістің Тарихи қағидалары мен хронологиясын түсіну; 

3. жалпы ұлттық әлем бейнесі тұрғысынан нақты халықтың мәдени 

дәстүрінің контекстінде көркем туындыны түсіндіру;  

4. рулар, жанрлар және көркем бейнелер деңгейінде түрлі әдеби бағыттағы 

көркем мәтіндерді қарама-қарсы қою; 

5. қазіргі кезеңдегі әдебиет және мәдениет тарихы фактілерін өз бетінше 

таңдау және бағалау;  

6. мәтінмәннің алуан түрлілігін ескере отырып көркем шығарманы 

(идеологиялық, философиялық, діни, эстетикалық, мифологиялық және т. б.) 

таныстыру.); 

7. мәтінді талдау әдістері мен тәсілдерін қолдану, ғылыми гипотезаны 

анықтау және қойылған міндеттерді шешу жолдарын анықтау; 

8. электрондық ресурстарды әзірлеу және сандық технологияларды білуде 

құзыреттілікті көрсету және оларды оқу үрдісінде қолдану; 

9. білім беру жүйесі саласындағы қазіргі жағдайды білім негізінде өз 

көзқарасын қорғау және дәлелдеу; 

10. қоғамдық және кәсіби қызметте "Рухани жаңғыру" идеяларына қолдау 

көрсету. 

 

Цель дисциплины – изучение культуры, духовного достояния народов, населяющих 

Казахстан с точки зрения идеи «евразийства», комплементарности, тенденции 

индивидуализации национальной культуры, взаимодействия и взаимовлияния 

национальных образов мира в свете идей «Рухани жаңғыру». 

Содержание дисциплины. Дисциплина направлена на изучение героического эпоса 

народов содружества, персидско-таджикской фарсиязычной литературы, тюркоязычной 

литературы, узбекской литературы, литературы Закавказья, исследуется современный 

литературный процесс Казахстана и литература стран нового зарубежья. 

В результате изучения Литература народов Казахстана и межкультурная 

коммуникация обучающийся будет способен: 

1. определять место литературы народов Казахстана   в контексте единого 

мирового литературного процесса; 

2. понимать хронологию и принцип историзма литературного процесса; 

3. интерпретировать художественное произведение в контексте культурной 

традиции конкретного народа с точки зрения общенационального образа мира;  

4. противопоставлять художественные тексты различных литературных 

направлений на уровне родов, жанров и художественных образов; 

5. самостоятельно отбирать и оценивать факты истории литературы и 

культуры на современном этапе;  

6. презентовать художественное произведение с учетом многообразия 

контекстов (идеологического, философского, религиозного, эстетического, 

мифологического и т.д.); 

7. использовать методы и приемы анализа текста, определять научную 

гипотезу и пути решения поставленных задач; 
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8. разрабатывать электронные ресурсы и показывать компетентность в 

знании цифровых технологий и их применения в учебном процессе; 

9. защищать и доказывать на основе знаний современной ситуации в области 

системы образования собственную точку зрения; 

10. Демонстрировать толерантность и поддержку идей «Рухани жаңғыру» в 

общественной и профессиональной деятельности. 

 

The discipline purpose – Ate studying of culture, spiritual property of the people 

inhabiting Kazakhstan in terms of the idea of "eurasianism", complementarity, a trend of 

individualization of national culture, interaction and interference of national images of the world 

in the light of the ideas "Rouhani Zhangyru". 

Content of discipline. The discipline is aimed at studying the heroic epic of the nations of the 

Commonwealth, Persian-Tajik Farsi literature, Turkic literature, Uzbek literature, literature of 

the Transcaucasus, the modern literary process of Kazakhstan and the literature of the countries 

of the new abroad. 

1. to determine the place of literature of the peoples of Kazakhstan in the context 

of a single world literary process; 

2. to understand the chronology and the principle of historicism of the literary 

process; 

3. to interpret a work of art in the context of the cultural tradition of a particular 

people from the point of view of the national image of the world;  

4. to oppose literary texts of different literary directions at the level of genera, 

genres and artistic images; 

5. independently select and evaluate the facts of the history of literature and 

culture at the present stage;  

6. to present a work of art taking into account the diversity of contexts 

(ideological, philosophical, religious, aesthetic, mythological, etc.).); 

7. to use the methods and techniques of text analysis, to determine the scientific 

hypothesis and ways of solving problems; 

8. develop electronic resources and demonstrate competence in the knowledge of 

digital technologies and their application in the educational process; 

9. defend and prove on the basis of knowledge of the current situation in the field 

of education own point of view; 

10. To demonstrate tolerance and support of ideas "Rouhani Jair" in social and 

professional activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Орыс әдебиетінің пропедевтикалық курсы // Орыс фольклоры және ежелгі орыс 

әдебиеті // Орыс әдебиетінің тарихы 19 ғ. (1 және 2 жартысы) 

Пропедевтический курс русской литературы // Русский фольклор и древнерусская 

литература // История русской литературы 19 в. (1 и 2 половина) 

Introductory course in Russian literature // Russian folklore and ancient Russian literature 

// History of Russian literature 19th c. (1 and 2 half) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

19-21 ғғ. Шетел әдебиеті 

Зарубежная литература  19 - 21 веков 

Foreign literature of 19-21 centuries 

 

Аудару теориясы мен практикасы  

Теория и практика перевода 

Theory and practice of translation 

"Аударма теориясы мен практикасы" пәнінің мазмұны - жоғары білікті филолог-

аудармашыны дайындаудың маңызды бөлігі. 

Мақсаты-аударма мәні туралы студенттердің білімі мен түсініктерін қалыптастыру: 

тілдік делдалдықтың басқа түрлерінен ерекшеленетін ерекшеліктер, аударманың жалпы 

мақсаты, мақсатқа жету процесінде шешілетін міндеттер. 



47 

 

Курстың құрылымы. Курсты оқу нәтижесінде студенттер аударманың әрбір түріне, 

соның ішінде әдебиетке қатысты аударма операциялары дағдыларын игеруі, аударма 

трансформациялық және өтемдік әрекеттерді және түпнұсқа мен аударманың 

барабарлығына қол жеткізу тәсілдерін жүзеге асыруы тиіс. Курстың міндеттеріне 

сонымен қатар студенттердің аударма зерттеулерін, сөздіктермен, анықтамалық 

әдебиеттермен жұмыс істеу, мамандардың практикалық қызметіне қажетті аудармаларды 

редакциялау дағдыларын қалыптастыру кіреді. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент:  

1. Аударманың теориялық негіздерін, әртүрлі түрлері мен модификацияларын, 

аударманың коммуникативтік схемасын, түпнұсқаны аударманың мәтініне түрлендіру 

процесін зерттеудің негізгі бағыттарын білуін көрсету.  

2. Аударманың әрбір түріне, оның ішінде әдебиетке, негізгі аударма ұғымдары мен 

терминдеріне операция жасауға, аударма трансформациялық және өтемақы іс-әрекеттерін 

және түпнұсқа мен аударманың барабарлығына қол жеткізу тәсілдерін жүзеге асыруға 

қатысты аударма операцияларының дағдыларын меңгеру. 

3. Лексикалық, грамматикалық, стилистикалық трансформация жүйесін бастапқы 

мәтінді тілдік түрлендіру құралы ретінде қолдану; аударма мәтінін редакциялау. 

4. Бастапқы мәтін авторының ойы негізінде аударма мәтінін қайта көшіруді және 

мәтінді шет тілді алушыға қайта бағдарлауды жүргізу.  

5. Түпнұсқаның және аударманың мәтіндерін өз бетінше талдау, стандартты және 

стандартты емес аударма мәселелерін анықтау, әртүрлі аудармашылық 

трансформацияларды қолдана отырып, оларды шешу тәсілдерін таңдау.  

6. Сөздіктерді, анықтамаларды және басқа да ақпарат көздерін кәсіби пайдалану. 

7. Халықаралық мәдени құндылықтармен, соның ішінде әдеби, түрлі ғылыми-

техникалық, саяси және іскерлік ақпаратпен алмасу процесіндегі аудармашының және 

оның қызметінің рөлін бағалау. 

8. Аударма процесінде сандық технологияларда құзыреттілікті және мәтіндік 

редакторлардың компьютерлік бағдарламаларын, электрондық сөздіктерді және т.б. 

тиімді пайдалану қабілетін көрсету. 

9. Гуманитарлық білімді түсіну, ажырату, талдау және қолдану қабілетін көрсету, 

"Рухани жаңғыру" идеяларын қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу. 

 

Содержание дисциплины «Теория и практика перевода» - важнейшая часть 

подготовки высококвалифицированного филолога-переводчика. 

Цель – формирование знаний и представлений студентов о сути перевода: 

специфики, отличающей его от других видов языкового посредничества, общей цели 

перевода, задачах, решаемых в процессе достижения цели. 

Структура курса. В результате изучения курса студенты должны приобрести 

навыки переводческих операций применительно к каждому виду перевода, в том числе 

литературному, осуществлять переводческие трансформационные и компенсационные 

действия и приемы достижения адекватности оригинала и перевода. В задачи курса также 

входит выработка у студентов навыков переводческих исследований, умений работы со 

словарями, справочной литературой, редактирования переводов, необходимых для 

последующей практической деятельности специалистов. 

В результате изучения курса обучающийся будет:  

1. Демонстрировать знание теоретических основ перевода, различных видов и 

модификаций, коммуникативной схемы перевода, основных направлений исследований 

процесса преобразования оригинала в текст перевода.  

2. Обладать навыками переводческих операций применительно к каждому виду 

перевода, в том числе литературному, оперирования основными   переводческими 

понятиями и терминами, осуществлять переводческие трансформационные и 

компенсационные действия и приемы достижения адекватности оригинала и перевода. 

3. Использовать систему лексических, грамматических, стилистических 

трансформаций как средство языкового преобразования исходного текста; редактировать 

переводной текст. 
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4. Проводить перекодирование переводного текста на основе замысла автора 

исходного текста и переориентации текста на иноязычного получателя.  

5. Самостоятельно анализировать тексты оригинала и перевода, выявлять 

стандартные и нестандартные переводческие проблемы, выбирать способы их решения, 

применяя различного рода переводческие трансформации.  

6. Профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими 

источниками информации. 

7. Оценивать роль переводчика и его деятельности в процессе международного 

обмена культурными ценностями, в том числе и литературными, разнообразной научно-

технической, политической и деловой информацией. 

8. Демонстрировать компетентность в цифровых технологиях и способность к 

эффективному использованию компьютерных программ текстовых редакторов, 

электронных словарей и т. п. в процессе перевода. 

9. Демонстрировать способность понимать, различать, анализировать и применять 

гуманитарные знания, содействовать в применении идей «Рухани жаңғыру» в 

общественной и профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской и 

коммуникативной компетенций. 

 

The content of the discipline "Theory and practice of translation" is the most important 

part of training a highly qualified philologist-translator. 

The goal is to form students ' knowledge and ideas about the essence of translation: the 

specifics that distinguish it from other types of language mediation, the overall goal of 

translation, the tasks to be solved in the process of achieving the goal. 

Course structure. As a result of studying the course, students must acquire the skills of 

translation operations in relation to each type of translation, including literary, to carry out 

translation transformational and compensatory actions and techniques to achieve the adequacy 

of the original and translation. The objectives of the course also include the development of 

students ' skills of translation studies, skills of working with dictionaries, reference literature, 

editing translations necessary for the subsequent practice of specialists. 

As a result of studying the course the student will:  

1. To demonstrate knowledge of theoretical bases of translation, different types and 

modifications, communicative scheme of translation, the main directions of research of the 

process of transformation of the original into the translation text.  

2. Have the skills of translation operations in relation to each type of translation, 

including literary, operating basic translation concepts and terms, to carry out translation 

transformational and compensatory actions and techniques to achieve the adequacy of the 

original and translation. 

3. Use the system of lexical, grammatical, stylistic transformations as a means of 

linguistic transformation of the source text; edit the translated text. 

4. To carry out the transcoding of the translated text on the basis of the author's intention 

of the source text and reorientation of the text to a foreign recipient.  

5. Independently analyze the texts of the original and translation, identify standard and 

non-standard translation problems, choose ways to solve them, using various kinds of 

translation transformations.  

6. Professionally use dictionaries, reference books and other sources of information. 

7. To evaluate the role of the translator and his activities in the process of international 

exchange of cultural values, including literary, diverse scientific,technical, political and business 

information. 

8. Demonstrate competence in digital technologies and the ability to effectively use 

computer programs of text editors, electronic dictionaries, etc. in the translation process. 

9. Demonstrate the ability to understand, distinguish, analyze, and apply cultural 

knowledge, to assist in the application of the ideas of "Rouhani Jangyru" in social and 

professional activities. 

The discipline is aimed at forming professional, research and communicative 

competences. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Қазіргі орыс тілінің дериватологиясы және морфологиясы 

Дериватология и морфология современного русского языка 

Derivatology and morphology of the modern Russian language 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Диплом алдындағы тәжірибе // Орыс және қазақ тілдерінің салыстырмалы 

типологиясы 

Преддипломная практика // Сопоставительная типология русского и казахского 

языков 

Undergraduate practice // Comparative typology of kazakh and russian languages 

 

Мәдениаралық коммуникация  

Межкультурная коммуникация  

Intercultural communication 

Пәнді оқытудың мақсаты-мәдениетаралық қарым-қатынас кезіндегі өзара іс-қимыл 

мүмкіндіктерін көрсету .  

Пәннің мазмұны. Оқытылатын тіл мәдениетінде ойлау мен мінез-құлықтың 

стереотиптеріне сәйкес оның тілдік, пәндік және іс-әрекет формаларында 

мәдениетаралық коммуникация дағдыларын қалыптастыру. Тілдің даму заңдылықтарын 

қоғамның дамуымен және осы тілді тасымалдаушы – халықтың тарихымен байланысты 

қоғамдық құбылыс ретінде, сондай-ақ қарым-қатынас, коммуникация үшін қажетті 

феномен, қалыптасқан фонетикалық Дағдылар мен тілдің фонетикалық жүйесі туралы 

білім негізінде тілдік қарым-қатынас мәдениетінің фонетикалық компоненті ретінде 

түсіну, оқытылатын тілдің грамматикалық құрылысы туралы алған білім негізінде тілдік 

қарым-қатынас мәдениетінің грамматикалық компоненті білімін меңгеру мақсатында 

грамматикалық дағдыларды қалыптастыру. Пән сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін 

(тыңдалым, сөйлеу, оқу, жазу) оқытуды жетілдіруге және одан әрі дамытуға бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде студент: 

1. Мәдениетаралық коммуникация негіздерін білу. 

2. Лингвистика тұрғысынан мәдениеттер арасындағы өзара әрекеттесу жолдарын 

табу. 

3. Әр түрлі мәдениеттер арасындағы өзара әрекеттесу тәсілдерін талдау.. 

4. Мәдениетаралық коммуникацияны құрастыру. 

5. Цифрлық технологиялар мен АКТ қолдана отырып коммуникация нәтижелерін 

ұсыну. 

6. Мәдениетаралық қарым-қатынас барысында сыни ойлауды дамыту және 

функционалдық сауаттылықты арттыру үшін жағдай жасау. 

Цель изучения дисциплины - показать возможности взаимодействия при 

межкультурной коммуникации. 

Содержание дисциплины. формирование навыков межкультурной коммуникации в 

ее языковой, предметной и деятельной формах в соответствии со стереотипами 

мышления и поведения в культуре изучаемого языка. Понимание закономерностей 

развития языка как явления общественного, связанного с развитием общества и историей 

народа – носителя данного языка, а также феномена, необходимого для общения, 

коммуникации, фонетический компонент культуры речевого общения на основе 

сформированных фонетических навыков и знаний о фонетической системе языка, 

формирование грамматических навыков с целью овладения знаниями грамматического 

компонента культуры речевого общения на основе полученных знаний о грамматическом 

строе изучаемого языка. Дисциплина нацелена на совершенствование и дальнейшее 

развитие обучения всем видам речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению, 

письму). 

В результате изучения курса студент будет: 

1. Демонстрировать знания основ межкультурной коммуникации. 

2. Находить пути взаимодействия между культурами с точки зрения лингвистики. 

3. Анализировать способы взаимодействия между различными культурами.. 

4. Конструировать межкультурную коммуникацию. 
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5. Представлять результаты коммуникации с применением цифровых технологий и 

ИКТ. 

6. Создавать условия для развития критического мышления и повышения 

функциональной грамотности в ходе межкультурного общения. 

 

The purpose of the discipline is to show the possibilities of interaction in intercultural 

communication. 

The content of the discipline. formation of intercultural communication skills in its 

language, subject and activity forms in accordance with the stereotypes of thinking and behavior 

in the culture of the studied language. Understanding patterns of language development as a 

phenomenon of social, associated with the development of society and the history of the people 

– the support of the language and phenomenon that are necessary for communication, the 

phonetic component of the speech communication based on the generated phonetic skills and 

knowledge of the phonetic system of language, formation of grammatical skills with the aim of 

mastering the knowledge of the grammar component of the speech communication based on the 

knowledge of the grammatical system of the target language. The discipline is aimed at 

improving and further development of training in all types of speech activity (listening, 

speaking, reading, writing). 

As a result of studying the course the student will: 

1. Demonstrate knowledge of the basics of intercultural communication. 

2. To find ways of interaction between cultures from the point of view of linguistics. 

3. Analyze the ways in which different cultures interact.. 

4. To design intercultural communication. 

5. To present the results of communication using digital technologies and ICT. 

6. To create conditions for the development of critical thinking and functional literacy in 

the course of intercultural communication. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 

Қазіргі орыс тілінің дериватологиясы және морфологиясы 

Дериватология и морфология современного русского языка 

Derivatology and morphology of the modern Russian language 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Диплом алдындағы тәжірибе // Орыс және қазақ тілдерінің салыстырмалы 

типологиясы 

Преддипломная практика // Сопоставительная типология русского и казахского 

языков 

Undergraduate practice // Comparative typology of kazakh and russian languages 

19-21 ғғ. Шетел әдебиеті 

Зарубежная литература  19 - 21 веков 

Foreign literature of 19-21 centuries  

Пәннің мақсаты – әлемдік әдеби үдеріс, батысеуропалық, орыс және отандық 

әдебиеттің эпикалық, лирикалық және драмалық жанрларының эволюциясы, 

жазушылардың шығармашылығындағы дәстүр мен жаңашылдық туралы түсініктерді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны. Пән антикалық дәуірден бастап әлемдік әдеби үрдістің мазмұнын 

оқып, антикалық әдебиетке, орта ғасырлар мен қайта өрлеу дәуіріне, жаңа заман 

әдебиетіне қатысты жанрлық жүйенің эволюциясымен және қалыптасуымен, әдеби 

бағыттардың ауысуымен: классицизм, сентиментализм, романтизм, әлемдік және 

отандық әдебиеттегі реализм, сонымен қатар әлемдік көркем классикамен, әдебиет 

түрлері мен жанрларының қалыптасу ерекшеліктерімен, жазушылардың шығармашылық 

даралығының ерекшеліктерімен таныстырады. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1. Батысеуропалық, әлемдік және отандық әдеби үдерістің даму хронологиясын 

анықтау; 
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2. Әр түрлі әдеби бағыттар мен ағымдарға жататын жазушылардың 

шығармашылық даралығы тұрғысынан батысеуропалық мәдени дәстүрге қатысты көркем 

шығарманың ерекше ерекшеліктерін көрсету;  

3. Әр түрлі жанрдағы көркем мәтіндермен жұмыс кезінде бақылау және талдау 

әдістері мен тәсілдерін қолдану; 

4. Рулар, жанрлар және көркем бейнелер деңгейінде түрлі әдеби бағыттағы көркем 

мәтіндерді қарама-қарсы қою; 

5. Белгіленген кезең шеңберінде әдебиет және мәдениет тарихы фактілерін таңдау 

және құрастыру;  

6. Идеологиялық, философиялық, діни, эстетикалық, мифологиялық мәнмәтіндерді 

ескере отырып әдеби әдіс тұрғысынан көркем туындыны түсіндіру; 

7. Ғылыми гипотезаны анықтау және ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру; 

8. Цифрлық технологияларды білуде құзыреттілікті көрсету, электрондық 

ресурстарды әзірлеу және оларды оқу процесінде қолдану; 

9. Зерттелген теориялық жұмыстар негізінде өз көзқарасын қорғау және дәлелдеу; 

10. Қоғамдық және кәсіби қызметте "Рухани жаңғыру" идеяларына қолдау 

көрсету. 

 

Цель дисциплины – формирование представлений о мировом литературном 

процессе, эволюции эпических, лирических и драматических жанров 

западноевропейской, русской и отечественной литературы, о традиции и новаторстве в 

творчестве писателей. 

Содержание дисциплины. Дисциплина представляет собой изучение содержания 

мирового литературного процесса, начиная с эпохи Античности, знакомит с эволюцией и 

становлением жанровой системы относительно античной литературы, литературы 

средних веков и эпохи Возрождения, литературы Нового времени, сменой литературных 

направлений: классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма в мировой и 

отечественной литературе, а также мировой художественной классикой, спецификой 

формирования родов и жанров литературы, особенностей творческой индивидуальности 

писателей. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Определять хронологию развития западноевропейского, мировогои 

отечественного литературного процесса; 

2. Выделять специфические черты художественного произведения 

относительно западноевропейской культурной традиции с точки зрения творческой 

индивидуальности писателей, принадлежащих разным литературным направлениям и 

течениям;  

3. Использовать методы и приемы наблюдения и анализа при работе с 

художественными текстами различных жанров литературы; 

4. Противопоставлять художественные тексты различных литературных 

направлений на уровне родов, жанров и художественных образов; 

5. Отбирать и конструировать факты истории литературы и культуры в 

рамках обозначенного периода;  

6. Интерпретировать художественное произведение с позиции литературного 

метода с учетом идеологического, философского, религиозного, эстетического, 

мифологического контекстов; 

7. Определять научную гипотезу и организовывать научно-

исследовательскую работу; 

8. Показывать компетентность в знании цифровых технологий, 

разрабатывать электронные ресурсы и применять их в учебном процессе; 

9. Защищать и доказывать на основе изученных теоретических работ 

собственную точку зрения; 

10.        Демонстрировать толерантность и поддержку идей «Рухани жаңғыру» в 

общественной и профессиональной деятельности. 
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The discipline purpose – formation of ideas of world literary process, evolution of epic, 

lyric and drama genres of the Western European, Russian and domestic literature, about 

tradition and innovation in works of writers. 

Content of discipline. The discipline represents studying of content of world literary 

process, since Antiquity era, acquaints with evolution and formation of a genre system of rather 

antique literature, literature of the Middle Ages and Renaissance, literatures of Modern times, 

change of the literary directions: classicism, sentimentalism, romanticism, realism in world and 

domestic literature and also world art classics, specifics of formation of childbirth and genres of 

literature, features of creative identity of writers. 

As a result of studying the course the student will: 

1. To define chronology of development Western European, mirovogo of domestic 

literary process; 

2. To mark out peculiar features of the work of art of rather Western European cultural 

tradition in terms of creative identity of the writers belonging to the different literary directions 

and currents;  

3. To use methods and methods of observation and the analysis during the work with art 

texts of various genres of literature; 

4. To oppose art texts of various literary directions at the level of sorts, genres and artistic 

images; 

5. To select and design the facts of history of literature and culture within a specified 

period;  

6. To interpret the work of art from a position of a literary method taking into account 

ideological, philosophical, religious, esthetic, mythological contexts; 

7. To define a scientific hypothesis and to organize research work; 

8. To show competence of knowledge of digital technologies, to develop electronic 

resources and to apply them in educational process; 

9. To protect and prove own point of view on the basis of the studied theoretical works; 

10. To show tolerance and support of the ideas "Rouhani Zhangyru" in public and 

professional activity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Орыс әдебиетінің пропедевтикалық курсы // XIX ғасырға дейінгі шетел әдебиеті 

Пропедевтический курс русской литературы // Зарубежная литература до 19 века 

Introductory course in Russian literature // Foreign literature before the 19th century  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Диплом алдындағы тәжірибе  

Преддипломная практика  

Undergraduate practice  

 

XIX ғасырдағы әлемдік әдебиеттің тарихы  

История мировой литературы с 19 века 

The history of world literature from the 19th century  

Пәннің мақсаты – әлемдік әдеби үдеріс, батысеуропалық, орыс және отандық 

әдебиеттің эпикалық, лирикалық және драмалық жанрларының эволюциясы, 

жазушылардың шығармашылығындағы дәстүр мен жаңашылдық туралы түсініктерді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны. Пән антикалық дәуірден бастап әлемдік әдеби үрдістің мазмұнын 

оқып, антикалық әдебиетке, орта ғасырлар мен қайта өрлеу дәуіріне, жаңа заман 

әдебиетіне қатысты жанрлық жүйенің эволюциясымен және қалыптасуымен, әдеби 

бағыттардың ауысуымен: классицизм, сентиментализм, романтизм, әлемдік және 

отандық әдебиеттегі реализм, сонымен қатар әлемдік көркем классикамен, әдебиет 

түрлері мен жанрларының қалыптасу ерекшеліктерімен, жазушылардың шығармашылық 

даралығының ерекшеліктерімен таныстырады. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1. Батысеуропалық, әлемдік және отандық әдеби үдерістің даму хронологиясын 

анықтау; 
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2. Әр түрлі әдеби бағыттар мен ағымдарға жататын жазушылардың 

шығармашылық даралығы тұрғысынан батысеуропалық мәдени дәстүрге қатысты көркем 

шығарманың ерекше ерекшеліктерін көрсету;  

3. Әр түрлі жанрдағы көркем мәтіндермен жұмыс кезінде бақылау және талдау 

әдістері мен тәсілдерін қолдану; 

4. Рулар, жанрлар және көркем бейнелер деңгейінде түрлі әдеби бағыттағы көркем 

мәтіндерді қарама-қарсы қою; 

5. Белгіленген кезең шеңберінде әдебиет және мәдениет тарихы фактілерін таңдау 

және құрастыру;  

6. Идеологиялық, философиялық, діни, эстетикалық, мифологиялық мәнмәтіндерді 

ескере отырып әдеби әдіс тұрғысынан көркем туындыны түсіндіру; 

7. Ғылыми гипотезаны анықтау және ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру; 

8. Цифрлық технологияларды білуде құзыреттілікті көрсету, электрондық 

ресурстарды әзірлеу және оларды оқу процесінде қолдану; 

9. Зерттелген теориялық жұмыстар негізінде өз көзқарасын қорғау және дәлелдеу; 

10. Қоғамдық және кәсіби қызметте "Рухани жаңғыру" идеяларына қолдау 

көрсету. 

 

Цель дисциплины – формирование представлений о мировом литературном 

процессе, эволюции эпических, лирических и драматических жанров 

западноевропейской, русской и отечественной литературы, о традиции и новаторстве в 

творчестве писателей. 

Содержание дисциплины. Дисциплина представляет собой изучение содержания 

мирового литературного процесса, начиная с эпохи Античности, знакомит с эволюцией и 

становлением жанровой системы относительно античной литературы, литературы 

средних веков и эпохи Возрождения, литературы Нового времени, сменой литературных 

направлений: классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма в мировой и 

отечественной литературе, а также мировой художественной классикой, спецификой 

формирования родов и жанров литературы, особенностей творческой индивидуальности 

писателей. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Определять хронологию развития западноевропейского, мировогои 

отечественного литературного процесса; 

2. Выделять специфические черты художественного произведения 

относительно западноевропейской культурной традиции с точки зрения творческой 

индивидуальности писателей, принадлежащих разным литературным направлениям и 

течениям;  

3. Использовать методы и приемы наблюдения и анализа при работе с 

художественными текстами различных жанров литературы; 

4. Противопоставлять художественные тексты различных литературных 

направлений на уровне родов, жанров и художественных образов; 

5. Отбирать и конструировать факты истории литературы и культуры в 

рамках обозначенного периода;  

6. Интерпретировать художественное произведение с позиции литературного 

метода с учетом идеологического, философского, религиозного, эстетического, 

мифологического контекстов; 

7. Определять научную гипотезу и организовывать научно-

исследовательскую работу; 

8. Показывать компетентность в знании цифровых технологий, 

разрабатывать электронные ресурсы и применять их в учебном процессе; 

9. Защищать и доказывать на основе изученных теоретических работ 

собственную точку зрения; 

10.        Демонстрировать толерантность и поддержку идей «Рухани жаңғыру» в 

общественной и профессиональной деятельности. 
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The discipline purpose – formation of ideas of world literary process, evolution of epic, 

lyric and drama genres of the Western European, Russian and domestic literature, about 

tradition and innovation in works of writers. 

Content of discipline. The discipline represents studying of content of world literary 

process, since Antiquity era, acquaints with evolution and formation of a genre system of rather 

antique literature, literature of the Middle Ages and Renaissance, literatures of Modern times, 

change of the literary directions: classicism, sentimentalism, romanticism, realism in world and 

domestic literature and also world art classics, specifics of formation of childbirth and genres of 

literature, features of creative identity of writers. 

As a result of studying the course the student will: 

1. To define chronology of development Western European, mirovogo of domestic 

literary process; 

2. To mark out peculiar features of the work of art of rather Western European cultural 

tradition in terms of creative identity of the writers belonging to the different literary directions 

and currents;  

3. To use methods and methods of observation and the analysis during the work with art 

texts of various genres of literature; 

4. To oppose art texts of various literary directions at the level of sorts, genres and artistic 

images; 

5. To select and design the facts of history of literature and culture within a specified 

period;  

6. To interpret the work of art from a position of a literary method taking into account 

ideological, philosophical, religious, esthetic, mythological contexts; 

7. To define a scientific hypothesis and to organize research work; 

8. To show competence of knowledge of digital technologies, to develop electronic 

resources and to apply them in educational process; 

9. To protect and prove own point of view on the basis of the studied theoretical works; 

10. To show tolerance and support of the ideas "Rouhani Zhangyru" in public and 

professional activity. 

The discipline is aimed at the formation of literary competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Орыс әдебиетінің пропедевтикалық курсы // XIX ғасырға дейінгі шетел әдебиетінің 

тарихы 

Пропедевтический курс русской литературы // История зарубежной литературы до 

19 века 

Introductory course in Russian literature // The history of foreign literature before the 

19th century  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Диплом алдындағы тәжірибе  

Преддипломная практика  

Undergraduate practice  

 

ҚОТ  Синтаксис және пунктуация 

Синтаксис и пунктуация СРЯ  

Syntax and punctuation of Modern Russian 

Мақсаты-білім берудің жаңартылған жүйесі бойынша оқыту жағдайында болашақ 

педагогтарда орыс тілінің синтаксистік құрылымын білу жүйесін қалыптастыру. 

Пән синтаксисті тіл туралы ғылымның бөлімі, сөз тіркесі, зерттеудің 

конструктивтік және коммуникативтік аспектілері, сөйлем түрлері, күрделі сөйлемнің 

бөліктері арасындағы синтаксистік байланысты білдіру құралы ретінде оқытуға 

бағытталған. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент:  

1. Қазіргі орыс тілінің синтаксистік жүйесінің ерекшеліктері туралы нақты түсінік 

беру, синтаксис бөлімдерінің құрылымы мен өзара байланысын білу. 

2. Сөйлемнің, сөйлемнің, мәтіннің, сөйлемнің Синтаксистік талдауының, күрделі-

синтаксистік бүтін сөйлемнің, абзацтың синтаксистік талдауының дағдыларына ие болу. 
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3. Мектеп білімінің жаңартылған мазмұнының контекстінде орыс тілін оқытумен 

сөйлемдер, сөз тіркестерінің синтаксистік құрылымын білуді интеграциялау. 

4. Сөйлемнің, абзацтың, кезеңнің синтаксистік құрылымының нормалануын 

бағалау. 

5. Тілдік фактілермен өзіндік жұмыс жасау арқылы өзіндік зерттеу қызметін 

ұйымдастыру. 

6. Сөйлемнің, абзацтың, кезеңнің синтаксистік құрылымын талдау арқылы 

функционалдық сауаттылықты дамыту үшін жағдай жасау. 

7. Қазіргі орыс тілінің синтаксисі мен пунктуациясын зерттеуде сандық 

технологияларда құзыреттілікті және АКТ-ны тиімді пайдалану қабілетін көрсету.  

 

Цель – формирование у будущих педагогов системы знания синтаксической 

структуры русского языка в условиях преподавания по обновленной системе 

образования. 

Дисциплина направлена на изучение синтаксиса как раздела науки о языке, 

словосочетания, предложения с точки зрения конструктивного и коммуникативного 

аспектов изучения, типов предложения, средства выражения синтаксической связи между 

частями сложного предложения. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Демонстрировать четкое представление об особенностях синтаксической 

системы современного русского языка, знание структуры и взаимосвязь разделов 

синтаксиса, основных современных направлений в изучении синтаксиса. 

2. Обладать навыками синтаксического анализа словосочетания, предложения, 

текста, пунктуационного анализа предложения, сложного-синтаксического целого, 

абзаца. 

3. Интегрировать знания синтаксической структуры словосочетания, предложения 

с преподаванием русского языка в контексте обновленного содержания школьного 

образования. 

4. Оценивать нормированность синтаксической структуры предложения, абзаца, 

периода. 

5. Организовывать собственную исследовательскую деятельность путем 

самостоятельной работы над языковыми фактами. 

6. Создавать условия для развития функциональной грамотности через анализ 

синтаксической структуры предложения, абзаца, периода. 

7. Демонстрировать компетентность в цифровых технологиях и способность к 

эффективному использованию ИКТ в изучении синтаксиса и пунктуации современного 

русского языка.  

 

The aim is to form the system of knowledge of the syntactic structure of the Russian 

language in the conditions of teaching on the updated system of education for future teachers. 

The discipline is aimed at the study of syntax as a section of the science of language, 

phrases, sentences in terms of constructive and communicative aspects of the study, types of 

sentences, means of expressing the syntactic relationship between parts of a complex sentence. 

As a result of studying the course the student will:  

1. To demonstrate a clear understanding of the features of the syntactic system of the 

modern Russian language, knowledge of the structure and interrelation of syntax sections, the 

main modern trends in the study of syntax. 

2. Have the skills of syntactic analysis of phrases, sentences, text, punctuation analysis of 

sentences, complex-syntactic whole, paragraph. 

3. To integrate knowledge of syntactic structure of the word combination, sentences with 

teaching of Russian language in the context of the updated content of school education. 

4. Evaluate the normalization of the syntactic structure of the sentence, paragraph, period. 

5. To organize their own research activities through independent work on linguistic facts. 

6. To create conditions for the development of functional literacy through the analysis of 

the syntactic structure of the sentence, paragraph, period. 
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7. Demonstrate competence in digital technologies and the ability to effectively use ICT 

in the study of syntax and punctuation of the modern Russian language.  

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Қазіргі орыс тілінің дериватологиясы және морфологиясы / Практикалық орыс 

тілінін курсы 

Дериватология и морфология современного русского языка / Практический курс 

русского языка 

Derivatology and morphology of the modern Russian language / Practical course of 

Russian language 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Диплом алдындағы тәжірибе  

Преддипломная практика  

Undergraduate practice 

 

Құрылымдық және семантикалық синтаксис 

Структурно-семантический синтаксис 

Structural and Semantic Syntax 

Мақсаты-білім берудің жаңартылған жүйесі бойынша оқыту жағдайында болашақ 

педагогтарда орыс тілінің синтаксистік құрылымын білу жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерде ұсынылған: Қазіргі орыс тілінің синтаксистік 

нысаны - синтаксистік деңгейдің бірлігі және синтаксистік бірліктердің компоненттері: 

маңызды сөз, сөздің синтаксистік формасы, сөйлем, сөйлем, күрделі синтаксистік бүтін 

сан, мәтін. Синтаксистік бірліктерді зерттеудің негізгі аспектілері, олардың негізгі 

ерекшеліктері, түрлері. Қазіргі синтаксистік теорияның өзекті мәселелері. Синтаксистік 

құбылыстарға құрылымдық-семантикалық және функционалдық тәсілдер. Синтаксис 

құрылымында академиялық тәртіп ретінде қазіргі синтаксистік теориялар. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент:  

1. Синтаксистік бірліктердің (сөз тіркестерінің, қарапайым және күрделі 

сөйлемдердің, мәтін бірліктерінің) маңызды белгілері, олардың құрылымы мен 

семантикасының ерекшеліктері; синтаксистік кіші деңгейді есепке ала отырып тілдік 

жүйенің құрылымы; синтаксисті зерделеудегі құрылымдық-семантикалық көзқарас 

туралы нақты түсініктерді көрсету. 

2. Барлық синтаксистік деңгейлердің құрылымдарын құрылымдық-семантикалық 

сипаттау (сөз тіркестерінен шок пен микромәтінге дейін). 

3. Мектеп білімінің жаңартылған мазмұнының контекстінде орыс тілін оқытумен 

құрылымдық-семантикалық синтаксис білімін біріктіру. 

4. Сөйлемнің, абзацтың, кезеңнің синтаксистік құрылымының нормалануын 

бағалау. 

5. Тілдік фактілермен өзіндік жұмыс жасау арқылы өзіндік зерттеу қызметін 

ұйымдастыру. 

6. Синтаксистік семантика түрін, құрылым түрін негіздеу мақсатында сөйлеу 

фактілерін талдау және өңдеу арқылы функционалдық сауаттылықты дамыту үшін 

жағдай жасау. 

7. Қазіргі орыс тілінің синтаксисі мен пунктуациясын зерттеуде сандық 

технологияларда құзыреттілікті және АКТ-ны тиімді пайдалану қабілетін көрсету. 

 

Цель – формирование у будущих педагогов системы знания синтаксической 

структуры русского языка в условиях преподавания по обновленной системе 

образования. 

Содержание дисциплины представлено следующими разделами: Объект синтаксиса 

современного русского языка – единицы синтаксического уровня языка и компоненты 

синтаксических единиц: знаменательное слово, синтаксическая форма слова, 

словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое, текст. Основные аспекты 

изучения синтаксических единиц, их основные признаки, типы. Актуальные вопросы 

современной синтаксической теории. Структурно-семантический и функциональный 
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подходы к синтаксическим явлениям. Современные синтаксические теории в структуре 

синтаксиса как учебной дисциплины. 

В результате изучения курса обучающийся будет:  

1. Демонстрировать четкое представление о существенных признаках 

синтаксических единиц (словосочетаний, простых и сложных предложений, единиц 

текста), особенностях их структуры и семантики; структуры языковой системы с учетом 

синтаксического подуровня; структурно-семантического подхода в изучении синтаксиса. 

2. Обладать навыками синтаксического анализа словосочетания, предложения, 

текста, структурно-семантического описания конструкций всех синтаксических уровней 

(от словосочетания до микротекста). 

3. Интегрировать знания структурно-семантического синтаксиса с преподаванием 

русского языка в контексте обновленного содержания школьного образования. 

4. Оценивать нормированность синтаксической структуры предложения, абзаца, 

периода. 

5. Организовывать собственную исследовательскую деятельность путем 

самостоятельной работы над языковыми фактами. 

6. Создавать условия для развития функциональной грамотности через анализ и 

обработку фактов речи в целях обоснования вида синтаксической семантики, типа 

конструкции. 

7. Демонстрировать компетентность в цифровых технологиях и способность к 

эффективному использованию ИКТ в изучении синтаксиса и пунктуации современного 

русского языка. 

 

The aim is to form the system of knowledge of the syntactic structure of the Russian 

language in the conditions of teaching on the updated system of education for future teachers. 

The content of the discipline is presented in the following sections: The syntax object of 

the modern Russian language is the units of the syntactic level of the language and the 

components of the syntactic units: the significant word, the syntactic form of the word, the 

phrase, the sentence, the complex syntactic integer, the text. The main aspects of the study of 

syntactic units, their main features, types. Actual issues of modern syntactic theory. Structural-

semantic and functional approaches to syntactic phenomena. Modern syntactic theories in the 

structure of syntax as an academic discipline. 

As a result of studying the course the student will:  

1. To demonstrate a clear understanding of the essential features of syntactic units 

(phrases, simple and complex sentences, text units), the features of their structure and 

semantics; the structure of the language system, taking into account the syntactic sublevel; 

structural and semantic approach in the study of syntax. 

2. Have the skills of syntactic analysis of phrases, sentences, text, structural and semantic 

description of structures of all syntactic levels (from phrases to microtext). 

3. To integrate knowledge of structural and semantic syntax with teaching Russian in the 

context of the updated content of school education. 

4. Evaluate the normalization of the syntactic structure of the sentence, paragraph, period. 

5. To organize their own research activities through independent work on linguistic facts. 

6. To create conditions for the development of functional literacy through the analysis 

and processing of speech facts in order to justify the type of syntactic semantics, type of 

construction. 

7. Demonstrate competence in digital technologies and the ability to effectively use ICT 

in the study of syntax and punctuation of the modern Russian language. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Қазіргі орыс тілінің дериватологиясы және морфологиясы  

Дериватология и морфология современного русского языка  

Derivatology and morphology of the modern Russian language  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Диплом алдындағы тәжірибе  

Преддипломная практика  

Undergraduate practice 
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XX ғасырдағы орыс әдебиетінің тарихы 

История русской литературы с 20 века 

History of Russian literature from the 20th century 

Пәннің мақсаты – ХХ ғасырдың әдебиетінде, өнерде, дәуір құжаттарында, ХХІ 

ғасырдың бірінші онжылдықтарындағы әдебиеттегі жаңа үрдістермен өзара 

әрекеттесудің, білімнің жаңартылған мазмұнымен ХХ ғасырдың әдебиетінде көрініс 

тапқан әдеби үдерістері туралы тұтас түсінік қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны. Пән орыс әдебиетін, 20 ғасырдың реализмінің теориялық-әдеби 

және философиялық негіздерін, сондай-ақ 21 ғасырдың алғашқы онжылдықтарының 

постмодернизмінің спецификалық тенденцияларын зерделеуді көздейді: концептуализм 

феномені, осы құбылыстың генезисі, оның орыс топырақтағы спецификасы; орыс 

постмодернизмінің бастапқы көркемдік ағымы; қазіргі прозадағы және поэзиядағы 

неореализм, неореализм. Пән дәуір жазушыларының шығармашылығымен танысудан 

тұрады. Курсты меңгеру барысында стиль, жанр, авторлардың шығармашылық 

даралылығы тұрғысынан көркем мәтіндерді талдау жүзеге асырылады. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1. Әлемдік әдеби үдеріс контекстінде 20-21 ғасырлардағы орыс әдебиетінің 

рөлі мен маңызын анықтау; 

2. 20 ғасырдағы орыс әдебиетінің және қазіргі кезеңдегі орыс әдебиетіндегі 

тарихтың хронологиясы мен принципін түсіну; 

3. Орыс ұлттық дәстүрі контекстіндегі көркем туындыны, сонымен қатар 

жаңа әдеби кезеңдегі модернистік және постмодернистік ағымдар тұрғысынан түсіндіру;  

4. Рулар, жанрлар және көркем бейнелер деңгейінде түрлі әдеби бағыттағы 

көркем мәтіндерді қарама-қарсы қою; 

5. Өзінің ғылыми жұмысын көрсету, контексттердің көптүрлілігін ескере 

отырып (идеологиялық, философиялық, діни, эстетикалық, мифологиялық және т. б.) 

ғылыми көзқарасқа баға беру.); 

6. Электрондық ресурстарды әзірлеу және сандық технологияларды білуде 

құзыреттілікті көрсету және оларды оқу үрдісінде қолдану; 

7. Өз көзқарасын дәлелдей отырып, дәлелдеу;  

8. Қоғамдық және кәсіби қызметте "Рухани жаңғыру" идеяларына қолдау 

көрсету. 

9. Сандық технологиялардың құзыреттілігі мен білімін көрсету және оларды 

кәсіби қызметте қолдану; 

10. Өмірлік жағдайларды бағалауға объективті қарау 

 

Цель дисциплины – формирование целостного представления о литературном 

процессе ХХ века, отраженном в литературе, искусстве, документах эпохи, 

ивзаимодействии с новыми тенденциями в литературе первых десятилетий ХХI века в 

свете обновленного содержания образования. 

Содержание дисциплины. Дисциплина предполагает изучение русской литературы, 

теоретико-литературных и философских основ реализма 20 века, а также специфических 

тенденций постмодернизма первых десятилетий 21 века: феномен концептуализма, 

генезис этого явления, его специфика на русской почве; соцарткак первичное 

художественное течение русского постмодернизма; неосентиментализм в современной 

прозе и поэзии, неореализм. Дисциплина включает в себя знакомство с творчеством 

писателей эпохи. В ходе освоения курса осуществляется анализхудожественных текстов с 

точки зрения стиля, жанра, творческой индивидуальности авторов. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Определять роль и значение русской литературы 20-21 веков в контексте 

мирового литературного процесса; 

2. Понимать хронологию и принцип историзма русского литературы 20 века 

и литературы новейшего периода в истории русского литературного процесса; 
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3. Интерпретировать художественное произведение в контексте русской 

национальной традиции, а также с точки зрения модернистских и постмодернистских 

течений новейшего периода литературы;  

4. Противопоставлять художественные тексты различных литературных 

направлений на уровне родов, жанров и художественных образов; 

5. Репрезентовать собственную научную работу, давать оценку научному 

подходу с учетом многообразия контекстов (идеологического, философского, 

религиозного, эстетического, мифологического и т.д.); 

6. Разрабатывать электронные ресурсы и показывать компетентность в 

знании цифровых технологий и их применения в учебном процессе; 

7. Аргументированно защищать и доказывать собственную точку зрения;  

8. Демонстрировать толерантность и поддержку идей «Рухани жаңғыру» в 

общественной и профессиональной деятельности. 

9. Показывать компетентность и знания цифровых технологий и применять 

их в профессиональной деятельности; 

10. Объективно подходить к оценке жизненных ситуаций 

 

The discipline purpose – formation of complete idea of the literary process of the XX 

century reflected in literature, art, documents of an era, an ivzaimodeystviya with new trends in 

literature of the first decades of the XXI century with light of the updated content of education. 

Content of discipline. The discipline assumes studying of the Russian literature, teoretiko-

literary and philosophical fundamentals of realism of the 20th century and also specific trends 

of postmodernism of the first decades of 21 centuries: a conceptualism phenomenon, genesis of 

this phenomenon, its specifics on the Russian soil; соцарткак primary art current of the Russian 

postmodernism; neosentimentalism in modern prose and poetry, neo-realism. The discipline 

includes acquaintance to works of writers of an era. During development of a course the 

analizkhudozhestvennykh of texts in terms of style, a genre, creative identity of authors is 

carried out. 

As a result of studying the course the student will: 

1. To define a role and value of the Russian literature of 20-21 centuries in the context of 

world literary process; 

2. To understand chronology and the principle of historicism of Russian of literature of 

the 20th century and literature of the latest period in the history of the Russian literary process; 

3. To interpret the work of art in the context of the Russian national tradition and also 

from the point of view of modernist and postmodern currents of the latest period of literature;  

4. To oppose art texts of various literary directions at the level of sorts, genres and artistic 

images; 

5. To reprezentovat own scientific work, to give an assessment to scientific approach 

taking into account variety of contexts (ideological, philosophical, religious, esthetic, 

mythological, etc.); 

6. To develop electronic resources and to show competence of knowledge of digital 

technologies and their application of educational process; 

7. With deep arguments to protect and prove own point of view;  

8. To show tolerance and support of the ideas "Rowhani жа ңғ to a yr" in public and 

professional activity. 

9. To show competence and knowledge of digital technologies and to apply them in 

professional activity; 

10. To approach objectively assessment of life situations. 

The discipline is aimed at the formation of literary competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Орыс фольклоры және ежелгі орыс әдебиеті // Орыс әдебиетінің тарихы 19 ғ. (1 

және 2 жартысы) 

Русский фольклор и древнерусская литература // History of Russian literature 19th c. 

(1 and 2 half) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites  
Диплом алдындағы тәжірибе  
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Преддипломная практика  

Undergraduate practice 

 

XX ғасырдағы орыс әдебиеті - XXI ғасырдың басы   

Русская литература ХХ – начала ХХI века  

Russian literature of the XX - beginning of the XXI century 

Пәннің мақсаты – ХХ ғасырдың әдебиетінде, өнерде, дәуір құжаттарында, ХХІ 

ғасырдың бірінші онжылдықтарындағы әдебиеттегі жаңа үрдістермен өзара 

әрекеттесудің, білімнің жаңартылған мазмұнымен ХХ ғасырдың әдебиетінде көрініс 

тапқан әдеби үдерістері туралы тұтас түсінік қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны. Пән орыс әдебиетін, 20 ғасырдың реализмінің теориялық-әдеби 

және философиялық негіздерін, сондай-ақ 21 ғасырдың алғашқы онжылдықтарының 

постмодернизмінің спецификалық тенденцияларын зерделеуді көздейді: концептуализм 

феномені, осы құбылыстың генезисі, оның орыс топырақтағы спецификасы; орыс 

постмодернизмінің бастапқы көркемдік ағымы; қазіргі прозадағы және поэзиядағы 

неореализм, неореализм. Пән дәуір жазушыларының шығармашылығымен танысудан 

тұрады. Курсты меңгеру барысында стиль, жанр, авторлардың шығармашылық 

даралылығы тұрғысынан көркем мәтіндерді талдау жүзеге асырылады. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1. Әлемдік әдеби үдеріс контекстінде 20-21 ғасырлардағы орыс әдебиетінің 

рөлі мен маңызын анықтау; 

2. 20 ғасырдағы орыс әдебиетінің және қазіргі кезеңдегі орыс әдебиетіндегі 

тарихтың хронологиясы мен принципін түсіну; 

3. Орыс ұлттық дәстүрі контекстіндегі көркем туындыны, сонымен қатар 

жаңа әдеби кезеңдегі модернистік және постмодернистік ағымдар тұрғысынан түсіндіру;  

4. Рулар, жанрлар және көркем бейнелер деңгейінде түрлі әдеби бағыттағы 

көркем мәтіндерді қарама-қарсы қою; 

5. Өзінің ғылыми жұмысын көрсету, контексттердің көптүрлілігін ескере 

отырып (идеологиялық, философиялық, діни, эстетикалық, мифологиялық және т. б.) 

ғылыми көзқарасқа баға беру.); 

6. Электрондық ресурстарды әзірлеу және сандық технологияларды білуде 

құзыреттілікті көрсету және оларды оқу үрдісінде қолдану; 

7. Өз көзқарасын дәлелдей отырып, дәлелдеу;  

8. Қоғамдық және кәсіби қызметте "Рухани жаңғыру" идеяларына қолдау 

көрсету. 

9. Сандық технологиялардың құзыреттілігі мен білімін көрсету және оларды 

кәсіби қызметте қолдану; 

10. Өмірлік жағдайларды бағалауға объективті қарау 

 

Цель дисциплины – формирование целостного представления о литературном 

процессе ХХ века, отраженном в литературе, искусстве, документах эпохи, 

ивзаимодействии с новыми тенденциями в литературе первых десятилетий ХХI века в 

свете обновленного содержания образования. 

Содержание дисциплины. Дисциплина предполагает изучение русской литературы, 

теоретико-литературных и философских основ реализма 20 века, а также специфических 

тенденций постмодернизма первых десятилетий 21 века: феномен концептуализма, 

генезис этого явления, его специфика на русской почве; соцарткак первичное 

художественное течение русского постмодернизма; неосентиментализм в современной 

прозе и поэзии, неореализм. Дисциплина включает в себя знакомство с творчеством 

писателей эпохи. В ходе освоения курса осуществляется анализхудожественных текстов с 

точки зрения стиля, жанра, творческой индивидуальности авторов. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Определять роль и значение русской литературы 20-21 веков в контексте 

мирового литературного процесса; 

2. Понимать хронологию и принцип историзма русского литературы 20 века 

и литературы новейшего периода в истории русского литературного процесса; 
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3. Интерпретировать художественное произведение в контексте русской 

национальной традиции, а также с точки зрения модернистских и постмодернистских 

течений новейшего периода литературы;  

4. Противопоставлять художественные тексты различных литературных 

направлений на уровне родов, жанров и художественных образов; 

5. Репрезентовать собственную научную работу, давать оценку научному 

подходу с учетом многообразия контекстов (идеологического, философского, 

религиозного, эстетического, мифологического и т.д.); 

6. Разрабатывать электронные ресурсы и показывать компетентность в 

знании цифровых технологий и их применения в учебном процессе; 

7. Аргументированно защищать и доказывать собственную точку зрения;  

8. Демонстрировать толерантность и поддержку идей «Рухани жаңғыру» в 

общественной и профессиональной деятельности. 

9. Показывать компетентность и знания цифровых технологий и применять 

их в профессиональной деятельности; 

10. Объективно подходить к оценке жизненных ситуаций 

 

The discipline purpose – formation of complete idea of the literary process of the XX 

century reflected in literature, art, documents of an era, an ivzaimodeystviya with new trends in 

literature of the first decades of the XXI century with light of the updated content of education. 

Content of discipline. The discipline assumes studying of the Russian literature, teoretiko-

literary and philosophical fundamentals of realism of the 20th century and also specific trends 

of postmodernism of the first decades of 21 centuries: a conceptualism phenomenon, genesis of 

this phenomenon, its specifics on the Russian soil; соцарткак primary art current of the Russian 

postmodernism; neosentimentalism in modern prose and poetry, neo-realism. The discipline 

includes acquaintance to works of writers of an era. During development of a course the 

analizkhudozhestvennykh of texts in terms of style, a genre, creative identity of authors is 

carried out. 

As a result of studying the course the student will: 

1. To define a role and value of the Russian literature of 20-21 centuries in the context of 

world literary process; 

2. To understand chronology and the principle of historicism of Russian of literature of 

the 20th century and literature of the latest period in the history of the Russian literary process; 

3. To interpret the work of art in the context of the Russian national tradition and also 

from the point of view of modernist and postmodern currents of the latest period of literature;  

4. To oppose art texts of various literary directions at the level of sorts, genres and artistic 

images; 

5. To reprezentovat own scientific work, to give an assessment to scientific approach 

taking into account variety of contexts (ideological, philosophical, religious, esthetic, 

mythological, etc.); 

6. To develop electronic resources and to show competence of knowledge of digital 

technologies and their application of educational process; 

7. With deep arguments to protect and prove own point of view;  

8. To show tolerance and support of the ideas "Rowhani жа ңғ to a yr" in public and 

professional activity. 

9. To show competence and knowledge of digital technologies and to apply them in 

professional activity; 

10. To approach objectively assessment of life situations. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Орыс фольклоры және ежелгі орыс әдебиеті // Орыс әдебиетінің тарихы 19 ғ. (1 

және 2 жартысы) 

Русский фольклор и древнерусская литература // History of Russian literature 19th c. 

(1 and 2 half) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites  
Диплом алдындағы тәжірибе  

Преддипломная практика  
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Undergraduate practice 

 

Тіл теориясы  

Теория языка  

Language theory 

Пәнді оқытудың мақсаты – болашақ педагогтарда жалпы тіл білімінің әдіснамасы 

мен әдістерінің негіздерін қалыптастыру, тіл жүйесі туралы түсініктерді жүйелеу, білім 

берудің жаңартылған мазмұнының контекстінде негізгі Лингвистикалық терминдердің 

мазмұнын нақтылау. 

Пән тілдің пайда болуы, дамуы және қызмет етуінің жалпы заңдылықтарын, 

лингвистикалық білімнің парадигмаларын, тілдің белгілер жүйесі ретінде, адам қарым-

қатынасы, ойлау және білдіру құралы ретінде, қазіргі тілдердің шығу тегі және жіктелуі 

ретінде меңгеруге бағытталған. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1. Ғылыми білімнің лингвистикалық парадигмасының дамуын түсінуді, негізгі 

лингвистикалық концепцияларды білуді көрсету. 

2. Лингвистикалық білім әлемінің бірыңғай бейнесін құру мақсатында 

лингвистикалық мектептің идеяларын талдау, салыстыру. 

3. Ақпаратты интеграциялаудың әртүрлі тәсілдерін пайдалану арқылы өз зерттеу 

қызметін ұйымдастыру.  

4. Цифрлық технологияларда құзыреттілікті және жалпы тіл білімінің 

тұжырымдамалық негіздерін оқытуда АКТ-ны тиімді пайдалану қабілетін көрсету. 

5. Сандық технологиялар мен АКТ қолдана отырып, жалпы тіл білімі бойынша 

зерттеу материалдарын ауызша, жазбаша және виртуалды түрде ұсыну, ғылыми 

пікірталастарға, хабарламалар мен баяндамалармен сөз сөйлеуге қатысу дағдысын 

көрсету; 

6. Патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету, "Рухани жаңғыру" идеяларын 

қоғамдық және кәсіби өмірде қолдануға жәрдемдесу. 

 

Цель преподавания дисциплины – формирование у будущих педагогов основ 

методологии и методов общего языкознания, систематизация представлений о языковой 

системе, уточнение содержания основных лингвистических терминов в контексте 

обновленного содержания образования. 

Содержание дисциплины представлено следующими разделами: Дисциплина 

направлена на изучение общих закономерностей возникновения, развития и 

функционирования языка, парадигм лингвистического знания, языка как системы знаков, 

как средства человеческого общения, мышления и выражения, происхождения и 

классификации современных языков. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Демонстрировать понимание развития лингвистической парадигмы научного 

знания, знание основных лингвистических концепций. 

2. Анализировать, сопоставлять идеи лингвистических школы с целью создания 

единой картины мира лингвистического знания. 

3. Организовывать собственную исследовательскую деятельность путем 

использования различных способов интегрирования информации.  

4. Демонстрировать компетентность в цифровых технологиях и способность к 

эффективному использованию ИКТ в изучении концепуальных основ общего 

языкознания. 

5. Демонстрировать навык участия в научных дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального представления 

материалов исследований по общему языкознанию с применением цифровых технологий 

и ИКТ; 

6. Демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной жизни. 
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The purpose of teaching – the formation of the future teachers of the basics of 

methodology and methods of General linguistics, systematization of ideas about the language 

system, clarifying the content of the basic linguistic terms in the context of the updated content 

of education. 

The content of the discipline is presented in the following sections: The discipline is 

aimed at studying the general laws of the emergence, development and functioning of language, 

paradigms of linguistic knowledge, language as a system of signs, as a means of human 

communication, thinking and expression, the origin and classification of modern languages. 

As a result of studying the course the student will: 

1. To demonstrate understanding of the development of linguistic paradigm of scientific 

knowledge, knowledge of basic linguistic concepts. 

2. To analyze and compare the ideas of linguistic schools in order to create a unified 

picture of the world of linguistic knowledge. 

3. Organize your own research activities by using different ways of integrating 

information.  

4. To demonstrate competence in digital technologies and the ability to effectively use 

ICT in the study of the conceptual foundations of General linguistics. 

5. Demonstrate the skills of participation in scientific discussions, presentations and 

reports, oral, written and virtual presentation of research materials on General linguistics using 

digital technologies and ICT; 

6. Show Patriotic attitudes, to assist in the application of the ideas of "Rouhani Jangyru " 

in public and professional life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Қазіргі орыс тілінің дериватологиясы және морфологиясы // Тіл біліміне кіріспе 

Дериватология и морфология современного русского языка // Введение в 

языкознание 

Derivatology and morphology of the modern Russian language // Introduction in 

linguistics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Диплом алдындағы тәжірибе 

Преддипломная практика 

Undergraduate practice 

 

 

Жалпы тіл білімі және интегративтік салыстырмалы лингвистика 

Общее языкознание и интегративная сопоставительная лингвистика 

General linguistics and integrative comparative linguistics 

Пәнді оқытудың мақсаты – болашақ педагогтарда жалпы тіл білімінің әдіснамасы 

мен әдістерінің негіздерін қалыптастыру, тіл жүйесі туралы түсініктерді жүйелеу, білім 

берудің жаңартылған мазмұнының контекстінде негізгі Лингвистикалық терминдердің 

мазмұнын нақтылау. 

Пән тіл теориясын ғылым және оқу пәні ретінде, жалпы тіл білімінің пайда болу 

тарихы, XIX ғасырдың екінші жартысында тіл білімінің даму ерекшеліктері анықталады, 

XX ғасырдың Отандық және шетелдік тіл білімінің мәселелері қарастырылады. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1. Ғылыми білімнің лингвистикалық парадигмасының дамуын түсінуді, негізгі 

лингвистикалық концепцияларды білуді көрсету. 

2. Лингвистикалық білім әлемінің бірыңғай бейнесін құру мақсатында 

лингвистикалық мектептің идеяларын талдау, салыстыру. 

3. Ақпаратты интеграциялаудың әртүрлі тәсілдерін пайдалану арқылы өз зерттеу 

қызметін ұйымдастыру.  

4. Цифрлық технологияларда құзыреттілікті және жалпы тіл білімінің 

тұжырымдамалық негіздерін оқытуда АКТ-ны тиімді пайдалану қабілетін көрсету. 

5. Сандық технологиялар мен АКТ қолдана отырып, жалпы тіл білімі бойынша 

зерттеу материалдарын ауызша, жазбаша және виртуалды түрде ұсыну, ғылыми 
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пікірталастарға, хабарламалар мен баяндамалармен сөз сөйлеуге қатысу дағдысын 

көрсету; 

6. Патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету, "Рухани жаңғыру" идеяларын 

қоғамдық және кәсіби өмірде қолдануға жәрдемдесу. 

 

Цель преподавания дисциплины – формирование у будущих педагогов основ 

методологии и методов общего языкознания, систематизация представлений о языковой 

системе, уточнение содержания основных лингвистических терминов в контексте 

обновленного содержания образования. 

Дисциплина направлена на изучение теории языка как науки и учебной 

дисциплины, истории возникновения общего языкознания, выявляются особенности 

развития языкознания во второй половине XIX века, рассматриваются вопросы 

отечественного и зарубежного языкознания XX века. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Демонстрировать понимание развития лингвистической парадигмы научного 

знания, знание основных лингвистических концепций. 

2. Анализировать, сопоставлять идеи лингвистических школы с целью создания 

единой картины мира лингвистического знания. 

3. Организовывать собственную исследовательскую деятельность путем 

использования различных способов интегрирования информации.  

4. Демонстрировать компетентность в цифровых технологиях и способность к 

эффективному использованию ИКТ в изучении концепуальных основ общего 

языкознания. 

5. Демонстрировать навык участия в научных дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального представления 

материалов исследований по общему языкознанию с применением цифровых технологий 

и ИКТ; 

6. Демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной жизни. 

 

The purpose of teaching – the formation of the future teachers of the basics of 

methodology and methods of General linguistics, systematization of ideas about the language 

system, clarifying the content of the basic linguistic terms in the context of the updated content 

of education. 

The discipline is aimed at the study of the theory of language as a science and discipline, 

the history of the emergence of General linguistics, identifies features of linguistics in the 

second half of the XIX century, discusses the issues of domestic and foreign linguistics of the 

XX century. 

As a result of studying the course the student will: 

1. To demonstrate understanding of the development of linguistic paradigm of scientific 

knowledge, knowledge of basic linguistic concepts. 

2. To analyze and compare the ideas of linguistic schools in order to create a unified 

picture of the world of linguistic knowledge. 

3. Organize your own research activities by using different ways of integrating 

information.  

4. To demonstrate competence in digital technologies and the ability to effectively use 

ICT in the study of the conceptual foundations of General linguistics. 

5. Demonstrate the skills of participation in scientific discussions, presentations and 

reports, oral, written and virtual presentation of research materials on General linguistics using 

digital technologies and ICT; 

6. Show Patriotic attitudes, to assist in the application of the ideas of "Rouhani Jangyru " 

in public and professional life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Қазіргі орыс тілінің дериватологиясы және морфологиясы // Тіл біліміне кіріспе 
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Дериватология и морфология современного русского языка // Введение в 

языкознание 

Derivatology and morphology of the modern Russian language // Introduction in 

linguistics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Диплом алдындағы тәжірибе 

Преддипломная практика 

Undergraduate practice 

 

Орыс тілі стилистика және сөйлеу мәдениеті  

Стилистика русского языка и культура речи 

Russian language stylistics and speech culture 

Мақсаты: білім алушылардың білім беру мазмұнының жаңартылған жағдайында 

стилистика туралы білім жүйесін қалыптастыру.  

Пән стилистикалық норма, тіл бірліктерінің стилистикалық мағынасы, лексикалық 

стилистика, фонетикалық стилистика, сөздің қалыптасуының стилистикалық құралдары, 

сөйлеу бөліктерінің стилистикасы, синтаксистік стилистика, стильдердің 

классификациясы, сөйлесу стилі, ресми стилі, ғылыми стиль, публицистикалық стиль 

оқуға бағытталған. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1. Қазіргі орыс тілінің стилистикалық жүйесін, стилистиканың ұғымдық-

терминологиялық аппаратын білуін көрсету, 

2. Тілдік бірліктер мен мәтінді стилистикалық талдау әдістері мен тәсілдерін 

қолдану, 

3. Әр түрлі стильдегі дұрыс мәтіндерді жасау, 

4. "Орыс тілі" және "орыс сөздігі" пәндері бойынша жаңартылған білім мазмұны 

бар заманауи дингвостилистикалық тұжырымдамалар мен бағыттардың нәтижелерін 

интеграциялау»; 

5. Сандық технологиялар мен АКТ қолдана отырып, түрлі стильде қарым-

қатынасты тиімді құру; 

6. Ақпаратты интеграциялаудың әртүрлі тәсілдерін пайдалану, оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын арттыру арқылы фонетиканы оқу кезінде оқушылардың 

сыни ойлауын дамыту үшін жағдай жасау,  

7. Патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету, "Рухани жаңғыру" идеяларын 

қоғамдық және кәсіби өмірде қолдануға жәрдемдесу. 

 

Цель: Формирование у обучающихся системы знаний о стилистике  в условиях 

обновленного содержания образования. 

Дисциплина направлена на изучение стилистической нормы, стилистического 

значения языковых единиц, лексической стилистики, фонетической стилистики, 

стилистических средств словообразования, стилистики частей речи, синтаксической 

стилистики, классификации стилей, разговорного стиля, официально-делового стиля, 

научного стиля, публицистического стиля, языка художественной литературы. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знания стилистической системы современного русского языка, 

понятийно-терминологического аппарата стилистики, 

2. Применять методы и приемы стилистического анализа языковых единиц и 

текста, 

3. Создавать корректные тексты разных стилей, 

4. Интегрировать результаты современных дингвостилистических концепций и 

направлений с обновленным содержанием образования по предметам «Русский язык» и 

«Русская словесность»; 

5. Эффективно выстраивать общение в разных стилях с применением цифровых 

технологий и ИКТ; 
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6. Создавать условия для развития критического мышления учащихся при изучении 

фонетики путем использования различных способов интегрирования информации, 

повышения функциональной грамотности школьников,  

7. Демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной жизни. 

 

Purpose: Formation of students ' knowledge about the style in terms of the updated 

content of education. 

The discipline is aimed at studying the stylistic norm, the stylistic meaning of language 

units, lexical stylistics, phonetic stylistics, stylistic means of word formation, stylistics of parts 

of speech, syntactic stylistics, classification of styles, colloquial style, official style, scientific 

style, publicistic style, language of fiction. 

As a result of studying the course the student will: 

1. To demonstrate knowledge of the stylistic system of the modern Russian language, 

conceptual and terminological apparatus of stylistics, 

2. To apply the methods and techniques of the stylistic analysis of linguistic units and 

text, 

3. Create correct texts of different styles, 

4. To integrate the results of modern linguostylistics concepts and directions with the 

updated content of education on subjects "Russian language and Russian literature»; 

5. Effectively build communication in different styles with the use of digital technologies 

and ICT; 

6. To create conditions for the development of critical thinking of students in the study of 

phonetics by using different ways of integrating information, improve functional literacy of 

students,  

7. Show Patriotic attitudes, to assist in the application of the ideas of "Rouhani Zhangyru" 

in public and professional life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Қазіргі орыс тілінің дериватологиясы және морфологиясы // Тіл біліміне кіріспе 

Дериватология и морфология современного русского языка // Введение в 

языкознание 

Derivatology and morphology of the modern Russian language // Introduction in 

linguistics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Диплом алдындағы тәжірибе 

Преддипломная практика 

Undergraduate practice 

 

Стилистикалық талдау және мәтінді түсіндіру  

Стилистический анализ и интерпретация текста  

Stylistic analysis and text interpretation 

Пәннің мақсаты: Студенттердің көркем мәтіндермен аналитикалық жұмыс 

дағдыларын қалыптастыру, көркем шығарманы зерттеу әдістері мен жолдарымен танысу. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: көркем шығарманы зерттеудің өзекті 

әдістері мен жолдары, Мәтін лингвистикасы, Мәтін стилистикасы, мәтінді зерттеудің 

өзекті, прагматикалық, деривациялық тәсілдерінің ерекшеліктері, мәтінді талдаудағы 

семантикалық бағыт. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1. Әртүрлі жанрлардағы мәтіндермен аналитикалық жұмыстың әдістері мен 

тәсілдерін білу;  

2. Көркем мәтінді поликодтық құрылым ретінде ішкі ұйымдастыру түсінігін 

анықтау;   

3. Мәтінмен практикалық жұмыста әдістер мен тәсілдерді дұрыс қолдану 

дағдыларын дамыту, тіл бірліктерінің қасиеттерін олардың контекстуалды қолдану 

мысалдарымен көрсете білу; 
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4. Нақты туындының мәтініне қатысты ғылыми ақпараттың бұрмаланған 

түсіндірмесін беру, мәтін мазмұнын түсіндірудің әр түрлі нұсқаларын түсіну және 

салыстыру, өз позициясын дәлелдеу; 

5. Кәсіби контекстерде білім мен түсінуді қолдану, тиісті ғылыми ақпаратты 

оқушыға жүйелі және сауатты жеткізу қабілетін көрсету; 

6. Алынған мәліметтерді "Рухани жаңғыру" идеяларының мазмұнын меңгеру 

үдерісіне имплементациялау, олардың дамуына ықпал ету. 

 

Цель дисциплины. Формирование у студентов навыков аналитической работы с 

художественными текстами, знакомство с методами и путями исследования 

художественного произведения. 

Содержание дисциплины представлено следующими разделами: актуальные 

методы и пути исследования художественного произведения, лингвистика текста, 

стилистика текста, особенности психолингвистического, прагматического, 

деривационного подходов к изучению текста, семантического направления в анализе 

текста.   

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание методов и приёмов аналитической работы с текстами 

разных жанров;  

2. Обнаруживать понимание внутренней организации художественного текста как 

поликодовой структуры;   

3. Развивать навыки адекватного применения методов и подходов в практической 

работе с текстом, умение иллюстрировать свойства единиц языка примерами их 

контекстуального употребления; 

4. Давать неискаженную интерпретацию научной информации применительно к 

тексту конкретного произведения, осмысливать и сопоставлять разные варианты 

трактовки содержания текста, аргументировать собственную позицию; 

5. Применять знание и понимание в профессиональных контекстах, 

демонстрировать способность системно и грамотно доносить соответствующую научную 

информацию до ученика; 

6. Имплементировать полученные сведения в процесс освоения содержания 

духовных идей «Рухани жаңғыру», содействовать их развитию. 

 

Purpose of discipline: Formation of students ' skills of analytical work with artistic texts, 

familiarity with the methods and ways of research of the work of art. 

Course content the following topics: current methods and ways of researching artwork, 

text linguistics, stylistics of the text, especially psycholinguistic, pragmatic, derivational 

approaches to the study of the text, semantic directions in text analysis. 

As a result of studying the course the student will: 

1. Demonstrate knowledge of methods and techniques of analytical work with texts of 

different genres;  

2. To detect the understanding of the internal organization of the literary text as a 

polycode structure;   

3. To develop the skills of adequate application of methods and approaches in practical 

work with the text, the ability to illustrate the properties of language units by examples of their 

contextual use; 

4. To give a distorted interpretation of scientific information in relation to the text of a 

particular work, to comprehend and compare different versions of the interpretation of the 

content of the text, to argue their own position; 

5. To apply knowledge and understanding in professional contexts, to demonstrate the 

ability to systematically and competently convey relevant scientific information to the student; 

6. To implement the information obtained in the process of mastering spiritual idea 

"Rouhani Jangyru", to promote their development. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Қазіргі орыс тілінің дериватологиясы және морфологиясы // Тіл біліміне кіріспе 
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Дериватология и морфология современного русского языка // Введение в 

языкознание 

Derivatology and morphology of the modern Russian language // Introduction in 

linguistics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Диплом алдындағы тәжірибе 

Преддипломная практика 

Undergraduate practice 

 

Орыс тілінің тарихы: тарихи грамматика 

История русского языка: историческая грамматика   

History of the Russian language: historical grammar 

Пәнді оқытудың мақсаты: негізін қалау славистических білімін, дайындау, оларды 

тарихын зерттеу орыс әдеби тілі. орыс әдеби тілінің барлық жанрлық-стилистикалық 

әралуандығында пайда болуы, даму кезеңдері және мәдени-тарихи жағдайлары туралы 

тұтас түсінік қалыптастыру. 

Пән мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: орыс тілінің тарихи грамматикасын оқуға 

кіріспе. Тілді тарихи оқытудың әдістері мен тәсілдері: компаративистика, ішкі және 

сыртқы қайта құру, шығару, глоттохронология. Орыс тілінің тарихи фонетикасы. Орыс 

тілінің тарихи морфологиясы. Ежелгі орыс тілінің бастапқы морфологиялық жүйесіндегі 

сөздің маңызды бөліктерінің жүйесі: атау мен етістікті, есімді және есімді қарсы қою. 

Орыс тілінің тарихи синтаксисі. Ежелгі орыс синтаксистік жүйесінің спецификалық 

ерекшеліктері. 

Орыс әдеби тілінің тарихы ғылым. Орыс әдеби тілінің периодизациясы. Киев және 

Мәскеу кезеңдерінің РЛЯІ. XVII XVIII ғ.орыс әдеби тілі. М. В. Ломоносовтың қызметі 

және оның орыс әдеби тілінің қалыптасуындағы рөлі. Қазіргі орыс әдеби тілінің 

қалыптасуындағы А. С. Пушкиннің рөлі. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент:  

1. Ежелгі орыс тілінің фонетикалық және грамматикалық жүйесін білуін көрсету, 

жазбаның пайда болуының тарихи-мәдени алғышарттарын түсіну. 

2. Ежелгі славян, ежелгі орыс және қазіргі орыс мәтіндерін салыстыру және талдау, 

әр тілдің фонетикалық / грамматикалық ерекшеліктері тұрғысынан көрсетілген 

мәтіндерді талдау дағдыларын меңгеру . 

3. "Орыс тілі" және "орыс әдебиеті" пәндері бойынша жаңартылған білім 

мазмұнымен орыс әдеби тілінің қалыптасуы мен ежелгі орыс тілінің ерекшеліктері 

туралы білімді біріктіру. 

4. 12-18 ғасырлардағы мәтіндерді зерттеу арқылы өзіндік зерттеу қызметін 

ұйымдастыру. 

5. Ежелгі орыс тілін және оның тарихын оқу кезінде ақпаратты интеграциялаудың 

әртүрлі тәсілдерін қолдану, оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру 

арқылы оқушылардың сыни ойлауын дамыту үшін жағдай жасау. 

6. Патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету, "Рухани жаңғыру" идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу. 

 

Цель преподавания дисциплины: заложить основы славистических знаний у 

студентов, подготовить их к изучению истории русского литературного языка. 

формировать целостное представление о происхождении, этапах развития и культурно-

исторических условиях функционирования русского литературного языка во всем его 

жанрово-стилистическом многообразии. 

Содержание дисциплины представлено следующими разделами: Введение в 

изучение исторической грамматики русского языка. Методы и приемы исторического 

изучения языка: компаративистика, внутренняя и внешняя реконструкция, выведение, 

глоттохронология. Историческая фонетика русского языка. Историческая морфология 

русского языка. Система знаменательных частей речи в исходной морфологической 

системе древнерусского языка: противопоставление имени и глагола, имени и 
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местоимения. Исторический синтаксис русского языка. Специфические особенности 

древнерусской синтаксической системы. 

История русского литературного языка наука. Периодизация русского 

литературного языка. РЛЯ киевского и московского периодов. Русский литературный 

язык XVII XVIII веков. Деятельность М.В. Ломоносова и его роль в нормализации 

русского литературного языка. Роль А.С.Пушкина в становлении современного русского 

литературного языка. 

В результате изучения курса обучающийся будет:  

1. Демонстрировать знание фонетической и грамматической системы 

древнерусского языка, понимание историко-культурных предпосылок возникновения 

письменности. 

2. Обладать навыками анализа и сопоставления старославянских, древнерусских и 

современных русских текстов, анализа указанных текстов с точки зрения фонетических / 

грамматических особенностей каждого языка . 

3. Интегрировать знание об особенностях древнерусского языка и становлении  

русского литературного языка с обновленным содержанием образования по предметам 

«Русский язык» и «Русская литература». 

4. Организовывать собственную исследовательскую деятельность через 

исследования текстов 12 – 18 веков. 

5. Создавать условия для развития критического мышления учащихся при изучении 

древнерусского языка и его истории путем использования различных способов 

интегрирования информации, повышения функциональной грамотности школьников. 

6. Демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности. 

 

The purpose of teaching: to lay the foundations of slavistic knowledge of students, to 

prepare them for the study of the history of the Russian literary language. to form a holistic 

view of the origin, stages of development and cultural and historical conditions of the 

functioning of the Russian literary language in all its genre and stylistic diversity. 

The content of the discipline is presented in the following sections: Introduction to the 

study of historical grammar of the Russian language. Methods and techniques of historical 

language study: comparative studies, internal and external reconstruction, excretion, 

glottochronology. Historical phonetics of the Russian language. Historical morphology of the 

Russian language. The system of significant parts of speech in the original morphological 

system of the old Russian language: the opposition of the name and verb, name and pronoun. 

Historical syntax of the Russian language. Specific features of the old Russian syntactic system. 

History of Russian literary language science. Periodization of the Russian literary 

language. RLA of the Kiev and Moscow periods. Russian literary language of the XVII XVIII 

centuries. M. V. Lomonosov's activity and his role in the normalization of the Russian literary 

language. The role of A. S. Pushkin in the formation of the modern Russian literary language. 

As a result of studying the course the student will:  

1. To demonstrate knowledge of the phonetic and grammatical system of the old Russian 

language, understanding of historical and cultural prerequisites for the emergence of writing. 

2. To have skills of analysis and comparison of old Slavic, old Russian and modern 

Russian texts, the analysis of the specified texts from the point of view of phonetic / 

grammatical features of each language . 

3. To Russians to integrate the knowledge of the peculiarities of the old Russian language 

and the formation of the Russian literary language with the updated content of education in the 

subjects "Russian language" and "Russian literature". 

4. Organize your own research activities through the study of texts of the 12th – 18th 

centuries. 

5. To create conditions for the development of critical thinking of students in the study of 

the old Russian language and its history by using different ways of integrating information, 

improving the functional literacy of students. 

6. Show Patriotic attitudes, to assist in the application of the ideas of "Rouhani Jangyru" 

in social and professional activities. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Қазіргі орыс тілінің дериватологиясы және морфологиясы  

Дериватология и морфология современного русского языка  

Derivatology and morphology of the modern Russian language  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Диплом алдындағы тәжірибе 

Преддипломная практика 

Undergraduate practice 

 

Орыс әдеби тілінің тарихи грамматикасы және тарихы  

Историческая грамматика и история русского литературного языка  

Historical grammar and history of the Russian literary language 

Мақсаты – студенттердің славистикалық білімдерінің негізін қалау, оларды орыс 

әдеби тілінің тарихын зерделеуге дайындау. Орыс әдеби тілінің даму кезендерімен 

танысу, оның жанрлық-стилистикалық сан алаундығымен танысу.  

Пәннің мазмұны мына бөлімдерден тұрады:  ҚОТ құзырлылық арнаулы; қарым- 

Пән мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: орыс тілінің тарихы ғылым ретінде. славян 

тілдерінің шығу тарихы. Орыс тілі тарихын кезеңдеу: Шығыс славяндарының тарихымен 

байланысты орыс тілі тарихын кезеңдеу. Лингвист еңбектеріндегі орыс тілі тарихының 

негізгі мәселелерін әзірлеу. Ежелгі орыс тілінің фонетикалық жүйесі (X ғасырдың аяғы). 

Праславян дәуірінің фонетикалық процесстерінің көне орыс дауыстары мен үнсіздіктері 

жүйесінде бейнеленуі. Тарихи морфологияның пәні, міндеттері, көздері. Зат есімінің 

эволюциясы. Есімдік тарихы. Сын есімінің тарихы. Сан есімінің сөйлеу бөлігі ретінде 

қалыптасу тарихы. Етістің тарихы. Синтаксис древнерусского языка. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент:  

1. Ежелгі орыс тілінің фонетикалық және грамматикалық жүйесін білуін көрсету, 

жазбаның пайда болуының тарихи-мәдени алғышарттарын түсіну. 

2. Ежелгі славян, ежелгі орыс және қазіргі орыс мәтіндерін салыстыру және талдау, 

әр тілдің фонетикалық / грамматикалық ерекшеліктері тұрғысынан көрсетілген 

мәтіндерді талдау дағдыларын меңгеру . 

3. "Орыс тілі" және "орыс әдебиеті" пәндері бойынша жаңартылған білім 

мазмұнымен орыс әдеби тілінің қалыптасуы мен ежелгі орыс тілінің ерекшеліктері 

туралы білімді біріктіру. 

4. 12-18 ғасырлардағы мәтіндерді зерттеу арқылы өзіндік зерттеу қызметін 

ұйымдастыру. 

5. Ежелгі орыс тілін және оның тарихын оқу кезінде ақпаратты интеграциялаудың 

әртүрлі тәсілдерін қолдану, оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру 

арқылы оқушылардың сыни ойлауын дамыту үшін жағдай жасау. 

6. Патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету, "Рухани жаңғыру" идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу. 

 

Цель преподавания дисциплины: заложить основы славистических знаний у 

студентов, cформировать целостное представление о происхождении, этапах развития и 

культурно-исторических условиях функционирования русского литературного языка во 

всем его жанрово-стилистическом многообразии. 

Содержание дисциплины представлено следующими разделами: История русского 

языка как наука. история изучения проблемы происхождения славянских языков. 

Периодизация истории русского языка: периодизация истории русского языка в связи с 

историей восточных славян. Разработка основных вопросов истории русского языка в 

трудах лингвистов. Фонетическая система древнерусского языка к моменту 

возникновения письменности (конец Х начало XI века). Отражение фонетических 

процессов праславянского периода в системе древнерусских гласных и согласных. 

Предмет, задачи, источники исторической морфологии. Эволюция имени 

существительного. История местоимений. История имени прилагательного. История 

становления имени числительного как части речи. История глагола. Синтаксис 

древнерусского языка. 
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В результате изучения курса обучающийся будет:  

1. Демонстрировать знание фонетической и грамматической системы 

древнерусского языка, понимание историко-культурных предпосылок возникновения 

письменности. 

2. Обладать навыками анализа и сопоставления старославянских, древнерусских и 

современных русских текстов, анализа указанных текстов с точки зрения фонетических / 

грамматических особенностей каждого языка . 

3. Интегрировать знание об особенностях древнерусского языка и становлении  

русского литературного языка с обновленным содержанием образования по предметам 

«Русский язык» и «Русская литература». 

4. Организовывать собственную исследовательскую деятельность через 

исследования текстов 12 – 18 веков. 

5. Создавать условия для развития критического мышления учащихся при изучении 

древнерусского языка и его истории путем использования различных способов 

интегрирования информации, повышения функциональной грамотности школьников. 

6. Демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности. 

 

The purpose of teaching: to lay the foundations of slavistic knowledge among students, to 

form a holistic view of the origin, stages of development and cultural and historical conditions 

of the functioning of the Russian literary language in all its genre and stylistic diversity. 

The content of the discipline is presented in the following sections: History of the Russian 

language as a science. the history of the study of the origin of Slavic languages. Russian 

language history periodization: periodization of the Russian language history in connection with 

the history of the Eastern Slavs. Development of the main issues of the history of the Russian 

language in the works of linguists. The phonetic system of ancient language by the time of the 

emergence of writing (the end of X-beginning of XI century). Reflection of phonetic processes 

of the pre-Slavic period in the system of old Russian vowels and consonants. Subject, tasks, 

sources of historical morphology. Evolution of a noun. History of pronouns. The history of the 

adjective. The history of the formation of the name of the numerals as part of speech. The 

history of the verb. The syntax of the old Russian language. 

As a result of studying the course the student will:  

1. To demonstrate knowledge of the phonetic and grammatical system of the old Russian 

language, understanding of historical and cultural prerequisites for the emergence of writing. 

2. To have skills of analysis and comparison of old Slavic, old Russian and modern 

Russian texts, the analysis of the specified texts from the point of view of phonetic / 

grammatical features of each language . 

3. To Russians to integrate the knowledge of the peculiarities of the old Russian language 

and the formation of the Russian literary language with the updated content of education in the 

subjects "Russian language" and "Russian literature". 

4. Organize your own research activities through the study of texts of the 12th – 18th 

centuries. 

5. To create conditions for the development of critical thinking of students in the study of 

the old Russian language and its history by using different ways of integrating information, 

improving the functional literacy of students. 

6. Show Patriotic attitudes, to assist in the application of the ideas of "Rouhani Jangyru " 

in social and professional activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Қазіргі орыс тілінің дериватологиясы және морфологиясы  

Дериватология и морфология современного русского языка  

Derivatology and morphology of the modern Russian language 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Диплом алдындағы тәжірибе 

Преддипломная практика 

Undergraduate practice 
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Әдебиеттану теориясы  

Теория литературы  

Literature Theory 

Пәннің мақсаты – білім алушыларда микро-және макро-мәтін ретінде әдеби 

шығарма туралы тұтас түсінік қалыптастыру, композиция мен сюжетті зерттеу 

ерекшеліктері, автордың рөлі және әдеби шығарма жүйесіндегі көркем бейнелер. 

Пәннің мазмұны. Пән әдеби шығарманы мәтін ретінде оқуға бағытталған. Курсты 

меңгеру барысында "мәтін" және "контекст" ұғымдары, сондай-ақ мәтіндегі мәтін; 

интертекстуалды; әдеби рулар мен жанрлар қарастырылады. "Жанр", "жанрлық жүйе", 

"жанрлардың трансформациясы", маргиналды жанрлар; жанр және қазіргі 

әдебиет;жанрлардың түрлері; лирикалық және драмалық жанрлар; жанр және стиль; 

лирикалық мәтіннің ерекшеліктері; драманың жанрлық белгілері; эпикалық жанрлар; 

әдеби процестің заңдылықтары; "дүниежүзілік әдебиет" ұғымы.»; әсер ету мен қарыз 

алуды зерттеу мәселесіне көңіл бөлінеді. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 

1. Әдеби білім беру теориясы мен әдістемесінің ерекшеліктерін түсіну 

2. Әдеби бағыттар мен әдебиеттану мектептерінің даму хронологиясын 

анықтау;  

3. Әдеби бағыттар мен ағымдарға қатысты көркем шығарманы 

интерпретациялау;  

4. Босану, жанрлар және көркем бейнелер деңгейінде түрлі әдеби бағыттағы 

көркем мәтіндерді талдау; 

5. Көркем мәтінді интерпретациялауға әртүрлі әдіснамалық көзқарастар 

тұрғысынан ғылыми зерттеулер жүргізу; 

6. Контексттердің көптүрлілігін ескере отырып көркем шығарманың 

архитектурасын құрастыру (идеологиялық, философиялық, діни, эстетикалық, 

мифологиялық және т. б.).); 

7. Цифрлық технологияларды білуде құзыреттілікті көрсету, оларды оқу 

үрдісінде қолдану; 

8. Алған білім негізінде өз көзқарасын қорғау және дәлелдеу; 

9. Қоғамдық және кәсіби қызметте "Рухани жаңғыру" идеяларына қолдау 

көрсету. 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостного представления о 

литературном произведении как микро-и макро-тексте, особенностях изучения 

композиции и сюжета, роли автора и художественных образов в системе литературного 

произведения. 

Содержание дисциплины. Дисциплина направлена на изучение литературного 

произведения как текста. В ходе освоения курса рассматриваются понятия «текст» и 

«контекст», а также текст в тексте; интертекстуальность; литературные роды и жанры. 

Особый акцент поставлен на раскрытие понятия «жанр», «жанровая система», 

«трансформация жанров», маргинальные жанры; жанр и современная литература;виды 

жанров; лирические и драматические жанры; жанр и стиль; особенности лирического 

текста; жанровые признаки драмы; эпические жанры; закономерности литературного 

процесса; понятие «всемирная литература»; уделяется внимание проблеме изучения 

влияния и заимствования. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Понимать особенности теории и методологии литературного образования 

2. Определять хронологию развития литературных направлений и 

литературоведческих школ;  

3. Интерпретировать художественное произведение относительно 

литературных направлений и течений;  

4. Анализировать художественные тексты различных литературных 

направлений на уровне родов, жанров и художественных образов; 

5. Проводить научные исследования с позиции различных методологических 

подходов к интерпретации художественного текста; 
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6. Конструировать архитектонику художественного произведения с учетом 

многообразия контекстов (идеологического, философского, религиозного, эстетического, 

мифологического и т.д.); 

7. Демонстрировать компетентность в знании цифровых технологий, 

применять их в учебном процессе; 

8. Защищать и доказывать на основе полученных знаний собственную точку 

зрения; 

9. Демонстрировать толерантность и поддержку идей «Рухани жаңғыру» в 

общественной и профессиональной деятельности. 

 

The discipline purpose – formation at students of complete idea of the literary work as 

micro and the macro-text, features of studying of composition and plot, role of the author and 

artistic images in the system of the literary work. 

Content of discipline. The discipline is directed to studying of the literary work as text. 

During development of a course the concepts "text" and "context" and also the text of the text 

are considered; intertekstualnost; literary childbirth and genres. The emphasis is put on 

disclosure of the concept "genre", "genre system", "transformation of genres", marginal genres; 

genre and modern literature; types of genres; lyric and drama genres; genre and style; features 

of the lyrical text; genre signs of the drama; epic genres; regularities of literary process; concept 

"world literature"; attention is paid to a problem of studying of influence and loan. 

As a result of studying the course the student will: 

1. To understand features of the theory and methodology of literary education 

2. To define chronology of development of the literary directions and literary schools;  

3. To interpret the work of art of rather literary directions and currents;  

4. To analyze art texts of various literary directions at the level of sorts, genres and 

artistic images; 

5. To conduct scientific research from a position of various methodological approaches to 

interpretation of the art text; 

6. To design very tectonics of the work of art taking into account variety of contexts 

(ideological, philosophical, religious, esthetic, mythological, etc.); 

7. To show competence of knowledge of digital technologies, to apply them in 

educational process; 

8. To protect and prove own point of view on the basis of the gained knowledge; 

9. To show tolerance and support of the ideas "Rowhani жа ңғ to a yr" in public and 

professional activity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Орыс әдебиетінің пропедевтикалық курсы 

Пропедевтический курс русской литературы 

Introductory course in Russian literature 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Диплом алдындағы тәжірибе 

Преддипломная практика 

Undergraduate practice 

 

Орыс және қазақ тілдерінің салыстырмалы типологиясы 

Сопоставительная типология русского и казахского языков 

Comparative typology of kazakh and russian languages 

Пәннің мақсаты - Орыс және қазақ тілдерінің жүйелері мен бірліктерін сипаттау. 

олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын статика ұйымдарында ұсыну, сондай-ақ 

жалпы және ерекше белгілері, олардың динамикасы. Бұл пәнге студенттердің 

аудармашылық зерттеу дағдыларын әзірлеу, білікті сөздіктермен жұмыс, анықтамалық 

әдебиетпен, аудармаларды редакциялау үшін қажетті және кейіннен практикалық 

қызметінің мамандары кіреді. Бұл оқу пәні студенттердің деңгейін және сапасын, кәсіби 

және ғылыми дайындығын, қазіргі тіл білімінің жетістіктерін, орыс және қазақ тілдерінің 

нақтылық сипаттамасын жақындатады. 

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студент: 
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1. Орыс және қазақ тілдерінің фонетикалық, сөзжасамдық, морфологиялық және 

синтаксистік бірліктерінің тіл жүйесінің қарапайым бірлігі ретінде және сөйлеу бірлігі 

ретінде ұқсастығы мен айырмашылықтарын білу. 

2. Орыс және қазақ тілдерінің фонетика, сөзжасам, морфология және синтаксисі 

жүйесіндегі ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтау дағдысын меңгеру, оларға 

сәйкес тілдік бірліктерге талдау жасау. 

3. Этнолингвистикалық, әлеуметтік-лингвистикалық, психолингвистика деректерін 

ескере отырып, зерттеудің құрылымдық-типологиялық, семантикалық әдістерін 

пайдалана отырып, ортақтасу мен айырмашылықтарды анықтау мақсатында әртүрлі 

тілдердің фактілерін салыстыру. 

4. Алған білімдерін қазақ аудиториясында орыс тілін оқыту әдістемесімен 

байланыстыру. 

 5. Ана тілінің типологиялық сипаттарын есепке ала отырып, екінші оқылатын Тіл 

құрылымының әр түрлі деңгейдегі материалды меңгеру қиындықтарын өз бетінше 

диагностикалау.  

6. Оқыту тәжірибесінде туындайтын әдістемелік мәселелерді болжау және шешу 

үшін тілдердің құрылымы мен сөздік құрамының ерекшеліктерін салыстыру және есепке 

алу бойынша өзіндік зерттеу қызметін ұйымдастыру. 

7. Ақпаратты интеграциялаудың әртүрлі тәсілдерін пайдалану, оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын арттыру арқылы орыс тілін оқыту кезінде оқушылардың 

сыни ойлауын дамыту үшін жағдай жасау. 

8. Сандық технологияларда құзыреттілікті көрсету және мәтіндік редакторлардың 

компьютерлік бағдарламаларын, электрондық сөздіктерді және т. б. тиімді пайдалану 

қабілеті.  

9. Мәдени және азаматтық сауаттылықты, патриоттық өмірлік ұстанымды көрсету, 

"Рухани жаңғыру" идеяларын қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу.  

 

Цель дисциплины  - описать русский и казахский языки в единстве их систем и 

функционировании, представить сходства и различия в статике их организации, а также 

общие и отличительные признаки в их динамике.  В задачи курса  входит выработка у 

студентов навыков переводческих исследований, умений работы со словарями, 

справочной литературой, редактирования переводов, необходимых для последующей 

практической деятельности специалистов. 

Содержание дисциплины: данная учебная дисциплина повышает уровень и 

качества профессиональной и научной подготовки студентов, так как отражает 

достижения современного языкознания и приближает описание руского и казахского 

языков к их реальности. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знание сходства и отличия фонетических, 

словообразовательных, морфологических и синтаксических единиц русского и 

казахского языков как элементарных единиц языковой системы и как речевых единиц. 

2. Обладать навыками выявления сходства и различия в системе и 

функционировании фонетики, словообразования, морфологии и синтаксиса русского и 

казахского языков, делать анализ соответствующих им языковых единиц. 

3. Сравнивать факты разных языков с целью выявления общностей и различий с 

использованием структурно-типологических, семантических методов исследования, с 

учетом этнолингвистических, социолингвистических, психолингвистических данных. 

4. Соотносить полученные знания с методикой преподавания русского языка в 

казахской аудитории, интегрируя активные методы обучения и преподавания в процесс 

обучения русскому языку. 

 5. Самостоятельно диагностировать трудности усвоения материала различных 

уровней структуры второго изучаемого языка, исходя из учета типологических 

характеристик родного языка.  

6. Организовывать собственную исследовательскую деятельность по 

сопоставлению и учету особенностей структуры и словарного состава языков для 
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прогнозирования и решения методических проблем, которые возникают в практике 

преподавания. 

7. Создавать условия для развития критического мышления учащихся при изучении 

русского языка путем использования различных способов интегрирования информации, 

повышения функциональной грамотности школьников. 

8. Демонстрировать компетентность в цифровых технологиях и способность к 

эффективному использованию компьютерных программ текстовых редакторов, 

электронных словарей и т. п.  

9. Демонстрировать культурную и гражданскую грамотность, патриотические 

жизненные установки, содействовать в применении идей «Рухани жаңғыру» в 

общественной и профессиональной деятельности. 

 

The discipline purpose - to describe the Russian and Kazakh languages in unity of their 

systems and functioning, to present similarities and distinctions in a statics of their organization, 

and also the general and distinctive signs in their dynamics. Problems of a course include 

development at students of skills of translation researches, abilities of work with dictionaries, 

reference books, editing the translations necessary for the follow-up practical activities of 

experts. This subject matter increases the level and qualities of vocational and scientific training 

of students as reflects achievements of modern linguistics and approaches the description of the 

Russian and Kazakh languages to their reality 

As a result of studying the course the student will: 

1. To demonstrate knowledge of similarities and differences of phonetic, word-formation, 

morphological and syntactic units of the Russian and Kazakh languages as elementary units of 

the language system and as speech units. 

2. To have skills of revealing similarities and differences in the system and functioning of 

phonetics, word formation, morphology and syntax of the Russian and Kazakh languages, to 

analyze the corresponding language units. 

3. To compare the facts of different languages in order to identify commonalities and 

differences using structural-typological, semantic research methods, taking into account 

ethnolinguistic, sociolinguistic, psycholinguistic data. 

4. To Russians to correlate the acquired knowledge with the methods of teaching the 

Russian language in the Kazakh audience, integrating active methods of teaching and learning 

the Russian language in the process of teaching. 

 5. Independently diagnose the difficulties of mastering the material of different levels of 

the structure of the second language, based on the typological characteristics of the native 

language.  

6. To organize their own research activity on comparison and consideration of the 

peculiarities of the structure and vocabulary of the languages for prediction and solution of 

methodological problems that arise in the practice of teaching. 

7. To create conditions for the development of critical thinking of students in the study of 

the Russian language through the use of various ways of integrating information, improving the 

functional literacy of students. 

8. Demonstrate competence in digital technologies and the ability to effectively use 

computer programs of text editors, electronic dictionaries, etc.  

9. Demonstrate cultural and civic literacy, Patriotic attitudes, to assist in the application of 

the ideas of ""Rouhani Jair" in social and professional activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Теория и практика перевода 

Аудару теориясы мен практикасы 

Theory and practice of translation 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Диплом алдындағы тәжірибе 

Преддипломная практика 

Undergraduate practice 
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