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 6B02301 – Аударма ісі 

6B02301 – Переводческое дело 

6B02301 - Translation Studies 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit  

«Техникалық әдебиеттің аудармашысы», «аудармашы-референт» траекториялары 

бойынша жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям:  «Переводчик 

технической литературы», «Переводчик – референт» 

General educational disciplines for educational trajectories: «The translator of technical 

literature», «Assistant translator» 

1. 

 

OTKN 2101 

OBZh 2101 

LSB 2101 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Life Safety Basics 
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EКN 2101 

OEР 2101 

BEЕ 2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

ETD 2101 

EUR 2101 

ESD 2101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

OОT 2101 

Sam 2101 

SK 2101 

Өзін өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

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

 

«Техникалық әдебиеттің аудармашысы», «аудармашы-референт» траекториялары 

бойынша базалық пәндері 

 Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Переводчик технической 

литературы», «Переводчик – референт» 

 Basic disciplines for educational trajectories: «The translator of technical literature», 

«Assistant translator» 

2. 

BShT(AВ-AЕ)-1202 

BIYa(AО-AD) -1202 

BFL(A0-AT)-1202 

Базалық шет тілі (A1- A2) 

Базовый иностранный язык (A1- A2) 

Basic foreign language (A1- A2) 
 

 

5 

NShT(AВ-AЕ)- 

1202 

OIYa(AО-AD) - 

1202 

MFL(AO-AT)- 1202 

Негізгі шет тілі (А1 А2 денгей) 

Основной  иностранный язык (уровень А1 

А2) 

Main Foreign Language (Level А1  А2 ) 

3. 

IShTIH -1203 

DIYaDP  -1203 

BFLBW - 1203 

Іскерлік шетел тілі және іскерлік хат 

жазысу  

Деловой иностранный язык и деловая 
5 
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переписка 

Business Foreign Language and Business 

Writing 

NShTPG - 1203 

PGOIYa – 1203 

PGBFL - 1203 

Негізгі шет тілінің практикалық 

грамматикасы 

Практическая грамматика основного 

иностранного языка 

Practical grammar of basic foreign language 

4. 

BShT(BEZh)-1204 

BIYa(BDP) -1204 

BFL(BTA) -1204 

Базалық шет тілі ( В2 деңгей, алғашқы) 

Базовый иностранный язык ( уровень В2, 

пороговый) 

Basic foreign language (level B2, threshold) 
7 

MLN -1204 

OLT -1204 

BTL -1204 

 

Мәтін лингвистиканың негіздері 

Основы лингвистики текста 

The Basics of Text Linguistics 

5. 

ВShT(BEZh) -1205 

ВIYa(BDP) -1205 

BFL(BTA) -1205 

Базалық шет тілі (В2 денгей  

жалғастырушы) 

Базовый иностранный язык (уровень В2 - 

продвинутый) 

Basic Foreign Language (Level B2 - 

advanced) 
 5 

NShT(BED) -1205 

OIYa(BDP) -1205 

MFL(BTA) -1205 

Негізгі шет тілі (жалғастырушы В2 денгей ) 

Основной иностранный язык (уровень В2 - 

продвинутый) 

Main Foreign Language (Level B2 - advanced) 

6. 

EShTPK(BB) 2206 

PKVIYa(BO) 2206 

PCSFL(BO) 2206 

Екінші шет тілінің практикалық курсы (В 1) 

Практический курс второго иностранного 

языка (В 1) 

Practical course of the second foreign language 

(B1) 
5 

EShTPG - 2206 

PGVIYa – 2206 

PGSFL - 2206 

Екінші шет тілінің практикалық 

грамматикасы 

Практическая грамматика второго 

иностранного языка 

Practical grammar of second foreign language 

7. 

EShTES 3207 

GSVIYa 3207 

SPSSF 3207 

Екінші шет тіл елдерінің саяси құрылысы 

Госполитстрой стран второго иностранного 

языка 

State political system of the second foreign 

language 5 

AKKN – 3207 

OPDP – 3207 

FPT - 3207 

Аудармашы кәсіби қызметінің негіздері 

Основы профессиональной деятельности 

переводчиков 

Fundamentals of professional translators 

8.  

NShTE 3208 

IKSIYa 3208 

CHSL 3208 

Негізгі шет тіл елдері мәдениетінің тарихы 

История культуры страны изучаемого 

языка 

Culture History of studied language 5 

EZhAA – 3208 

UDP – 3208 

OBT - 3208 

Екі жақты ауызша аударма 

Устный двусторонний перевод 

Oral bilingual translation 

9. 

MKKKB(BE) 3209 

BIYaK(BD) 3209 

BFLCI(BT) 3209 

Мәдениетаралық қарым-қатынас 

контексіндегі базалық шет тілі (В2) 

Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурной коммуникации (B2) 

Basic foreign language in the context of 

8 
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intercultural communication (B2) 

ShTPK(BE) 3209 

PKIYa(BD) 3209 

PCFL(BT) 3209 

Шет тілінің практикалық курсы (В 2) 

Практический курс  иностранного языка 

(В2) 

Practical course of the foreign language (B2)  

10. 

ZhS 3210 

MP 3210 

YP 3210 

Жастар саясаты 

Молодежная политика 

Youth policy 

 

5 

ММ 3210 

ММ 3210 

ММ 3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 
Din 3210 

Rel 3210 

RS 3210 

Дінтану 

Религиоведение 

Religious studies 

11. 

Olk 3211 

Kra 3211 

LH 3211 

Өлкетану 

Краеведение 

Local history 

5 

ММ 3211 

ММ 3211 

ММ 3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 
KSZh - 3211 

MOS – 3211 

MPC - 3211 

Қоғамдық сананы жаңғырту 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of public consciousness 

12. 

SZhKM 3212 

OAK 3212 

BAC 3212 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

5 

ММ 3212 

ММ 3212 

ММ 3212 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

KKKNZh – 3212 

POPDAK – 3212 

LBPAA - 3212 

Кәсіптік қызметтің құқықтық негізі және 

жемқорлыққа қарсы мәдениет 

Правовые основы профессиональной 

деятельности и антикоррупционной 

культуры 

Legal basis of professional activity and anti-

corruption culture 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредитов/ кредитов/ credit 

«Техникалық әдебиеттің аудармашысы», «аудармашы-референт» траекториялары 

бойынша кәсіптік пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям: «Переводчик 

технической литературы», «Переводчик – референт»   

Main disciplines for educational trajectories: «The translator of technical literature», 

«Assistant translator» 

13 . 

EShTPK - 4313 

PKVIYa – 4313 

PCSFL – 4313 

Екінші шет тілінің практикалық курсы 

Практический курс второго иностранного 

языка 

Practical course of the second foreign language 
5 

 
ZhKShT - 4313 

OIYa -4313 

FLGP – 4313 

Жалпы кәсіптік шет тілі 

Общепрофессиональный иностранный язык 

Foreign Language for General Purposes 

14. 

SA - 4314 

SP -4314 

ST - 4314 

Синхронды аударма 

Синхронный перевод 

Simultaneous translation 5 

ATShT - 4314 

РРRYa -4314 

Ана тілінен шет тілге жазбаша аударма 

Письменный перевод с родного языка на 
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TNLFL - 4314 иностранный язык 

Translation from native language to foreign 

language 

15. 

TKKMB - 4315 

PKRO -4315 

PWCSC - 4315 

Тілдік карым-катынас мәдениеті бойынша 

практикум 

Практикум по культуре речевого общения 

The Practical work on conversation speech 

culture 

5 

TOEAA - 4315 

LSIYa -4315 

LSLCT - 4315 

Тіл оқылатын елдің әдебиеті және аударма 

мәселелері 

Литература страны изучаемого языка и 

проблемы перевода 

Literature of studied language country and 

translation problems 

16. 

AZhAT - 4316 

ITRP -4316 

ITT - 4316 

Аудармашының жұмысындағы ақпараттық 

технологиялар 

Информационные технологии в работе 

переводчика 

Information technologies in translation 
5 

KAP - 4316 

PHP -4316 

PAT 4316 

Көркем аударма практикасы 

Практика художественного перевода 

Practice of artistic translation 

17. 

ET 4317 

Str 4317 

RG 4317 

Ел тану  

Страноведение 

Regional geography 
5 

 ShTAT 4317 

PPIY -4317 

TFNL - 4317 

Шет тілден ана тілге жазбаша аударма 

Письменный перевод с иностранного на 

родной язык 

Translation from foreign to native language 

18. 

AZhTA - 4318 

TPZPS -4318 

TTRTS - 4318 

Аудармашылық жазу техникасы және 

арнайы мәтіндер аудармасы 

Техника переводческой записи и перевод 

спецтекстов 

Techniques of Translation record and 

Translation of Specific Texts 
5 

AKShT - 4318 

SPIYa -4318 

FLSP – 4318 

Арнаулы кәсіби шет тілі 

Специально-профессиональный 

иностранный язык 

Foreign Language for Specific Purposes 

19. 

AMASh - 4319 

IYaAC -4319 

FLAP - 4319 

Академиялық мақсаттарға арналған шетел 

тілі 

Иностранный язык для академических 

целей 

Foreign language for academic purposes 
6 

AAP - 4319 

PIP -4319 

PIT - 4319 

Ақпараттық аударманың практикасы 

Практика информативного перевода 

Practice of informative translation 
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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. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық актілері 

саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

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

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

көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

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

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

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

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание человека в автономных 

условиях существования. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Современные средства массового поражения и их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

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

В результате изучения курса обучающийся будет: 

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

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности жизнедеятельности 

в организациях образования, мероприятия по действиям в экстремальных 

ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

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

безопасности жизнедеятельности с использованием современных 

информационно-коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного 

содержания образования; 

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

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

measures to protect the population. 

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

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

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

legal and normative-technical acts; 

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

activities for action in extreme situations; 

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

safety fundamentals; 

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

modern information and communication and innovative technologies; 

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

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

the concept of updated content of education;  

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

individual characteristics of students. 

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

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

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

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндіріс іс-тәжірибе 

Производственная практика  

Рroduction practices 

 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 
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"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың теориялық 

және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

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

отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с 

основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных и 

финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате обучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

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

анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

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

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

of the system and logic of business. 

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

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

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

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

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

optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

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

will: 

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

business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

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

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

and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

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

Оқытылатын тіл елінің мемлекеттік саяси құрылымы  

Госполитстрой страны изучаемого языка 

 State policy of studied language country 

 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

Пән мақсаты: қалыптастыру экологиялық дүниетанымды алу туралы терең, жүйелі 

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

және практикалық білімдерін заманауи тәсілдері табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану 

және қорғау ҚО. 

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

Антропогендік ластануы қоршаған ортаның негізгі компоненттері. Табиғат пен қоғамның 

тұрақты дамуы. Болашақтың энергиясы мен жасыл экономика. Қазақстан Республикасының 

экологиялық саясаты. Жаһандық тұрақты даму мақсатындағы әріптестік. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) табиғат пен қоғамның өзара әрекеттесуінің негізгі заңдылықтарын, экожүйелер мен 

биосфераның даму негіздерін, өндіріс пен қоршаған ортаның зиянды және қауіпті 

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

проблемалары және оларды ғаламдық, аймақтық және жергілікті деңгейде шешудің 

практикалық тәсілдері; 

2) қоршаған ортаны қорғау туралы заңдардың негiздерiн қолдануға; қауіпсіз 

өндірістік процестерді ұйымдастыру принциптері. 

3) қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалайды, 

4) өндірістің қоршаған ортаға техногендік әсерін бағалау 

5) экожүйенің және тұтастай биосфераның компоненттерін зерттеу дағдыларына ие; 

экологиялық мәселелерге байланысты тақырыптарда логикалық пікірталас жүргізу. 

 

Цель дисциплины: формирование экологического мировоззрения, получение 

глубоких системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам рационального 

использования природных ресурсов и охраны ОС.  

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

Антропогенное загрязнение основных компонентов окружающей среды. Устойчивое 

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

политика Республики Казахстан. Глобальное партнерство для устойчивого развития. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) владеть основными закономерностями взаимодействия природы и общества, 

основами функционирования экосистем и развития биосферы, влияние вредных и опасных 

факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; концепцией, 

стратегией, проблемами устойчивого развития и практическими подходами к их решению 

на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) применять основы законодательства по охране окружающей среды; принципы 

организации безопасных производственных процессов. 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, 

4)проводить оценку техногенного воздействия производства на окружающую среду 

5) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; ведения 

логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач.  

 

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

knowledge and ideas about bases of steady development of society and nature, theoretical and 
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practical knowledge on modern approaches of the rational use of natural resources and guard of 

OS. 

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

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

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

Kazakhstan. Global partners hip for steady development. 

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

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

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

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

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

and local levels; 

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

production processes. 

3) evaluate the ecological state of the environment, 

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

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

conducting a logical discussion on topics related to environmental issues. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

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

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

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

program) 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Аранайы мақсатқа арналған тіл (С1 деңгейі) 

Язык для специальных целей (уровень С1) 

Language for special purposes (level C1) 

 

Өзін-өзітану 

Самопознание 

Self-knowledge 

«Өзін-өзі тану» пәні педагогикалық болып табылады және жалпы университеттік 

білім беру траекториялары бойынша оқытылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты болашақ педагогтарда жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі 

дамыту, өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуға педагогикалық қолдау көрсету теориялық білім 

мен практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру болып табылады.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: өзін-өзі тану негіздері, Кәсіби өзін-өзі 

тану және педагогтың өзін-өзі дамыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіби өзін-өзі дамытудың негізгі заңдылықтарын; табысты кәсіби өзін-өзі тану 

және педагогтың өзін-өзі дамуының негізгі механизмдері мен шарттарын білуін көрсету; 

2) өзін-өзі көрсету және өз әлеуетін зерттеу қабілетін көрсету; 

3) кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау және 

жүзеге асыру; 

4) жүйелі түрде кәсіби біліктілікті арттыру; 

5) педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілді қолдану. 

 

Дисциплина «Самопознание» является педагогической и изучается обучающимися по 

общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих педагогов системы 

теоретических знаний и практических умений личностного и профессионального 

саморазвития, педагогической поддержки самопознания и саморазвития.  

Содержание курса включает разделы: основы самопознания, профессиональное 

самопознание и саморазвитие педагога.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных закономерностей профессионального 

саморазвития; ключевых механизмов и условий профессионального самопознания и 

успешного саморазвития педагога; 
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2) проявлять способность к саморефлексии и изучению собственного потенциала; 

3) проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального 

самопознания и саморазвития; 

4) систематически повышать профессиональную компетентность; 

5) применять творческий подход к решению педагогических задач. 

 

The discipline «self-cognition» is pedagogical and is studied by students on university-wide 

educational trajectories.  

The purpose of the discipline is the formation of future teachers of the system of theoretical 

knowledge and practical skills of personal and professional self-development, pedagogical support 

of self-knowledge and self-development.  

The content of the course includes sections: basics of self-knowledge, professional self-

knowledge and self-development of the teacher.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic regularities of professional self-development; key 

mechanisms and conditions of professional self-knowledge and successful self-development of the 

teacher; 

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

3) design and implement an individual program of professional self-knowledge and self-

development; 

4) systematically improve professional competence; 

5) apply a creative approach to solving pedagogical problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мәдениеттану, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Культурология, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Culturology, Ethics, Pedagogy, Psychology, Philosophy 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
«Психология», «өзін-өзі танудың психологиялық негізі». 

«Психология», «Методологические основы самопознания». 

«Psychology», «Methodological bases of self-knowledge» 

 

 

Базалық шет тілі (А1 А2 денгей, алғашқы) 

          Базовый иностранный язык (уровень А1 А2) 

Basic Foreign Language (Level А1  А2) 

Пән сөйлеу әрекетінің төрт түрі бойынша коммуникативті және мәдениаралық 

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

деңгейге жетуді қамтамасыз етеді (A1, A2). 

Пәннің мақсаты - A1, A2 еуропалық деңгейлерінде шет тілін меңгеру жұмысын 

жетілдіру және тереңдету - студенттердің лингвистикалық, социолингвистикалық, 

дискурсивті, әлеуметтік-мәдени, әлеуметтік және стратегиялық құрамдас бөлігі ретінде 

коммуникативті шет тілін меңгеруіне байланысты. 

Қысқаша мазмұны: студенттер оқитын елдің мәдениетін терең түсінуге баса назар 

аудару, әлеуметтік, күнделікті, әлеуметтік-мәдени және білім беру-кәсіби қарым-қатынас 

саласында тілді жеткілікті деңгейде және жоғары деңгейде білу, олардың ана тілдерімен 

сөйлесу процесінде, сөйлесу барысында тікелей қатысуына мүмкіндік беру. жеке, жалпы 

және кәсіби тақырыптар бойынша, өзіндік ой-пікірін білдіру, радио және теледидар 

бағдарламаларын түсіну, прагматикалық бағыттағы әдебиеттерді оқу. 

«Базалық шет тілі (А1 А2 денгей, алғашқы)» пәнін оқу нәтижесінде студент: 

1) грамматикалық, фонетикалық, лексикалық білімге ие 

2) сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін қолдану (оқу, жазу, тыңдау және сөйлеу) 

3) өмірдің жеке, әлеуметтік тақырыптары туралы қарапайым ақпаратты түсіну, 

4) ең көп таралған стандартты коммуникациялық жағдайдағы нақты коммуникативті 

мәселелерді шешуге бағыттауға; 

5) сөйлеу, тыңдау, жазу, оқу дағдыларын жүзеге асыру. 

 

Дисциплина направлена на формирование коммуникативно-интеркультурной 

компетенции в четырех видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтения, и 
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письме, чем обеспечивается достижение порогового уровня (А1, А2). 

Целью дисциплины является совершенствование и углубление работы над 

овладением иностранным языком на европейских уровнях А1, А2 - за счет развития у 

студентов иноязычной коммуникативной компетенции в составе лингвистического, 

социолингвистического, дискурсивного, социо-культурного, социального и стратегического 

ее компонентов. 

Краткое содержание: Специфичным является нацеленность на глубокое понимание 

студентами культуры страны изучаемого языка, достаточно высокий и качественный 

уровень владения ИЯ в социально-бытовой, социо-культурной и учебно-профессиональной 

сферах общения, позволяющим непосредственное их участие в процессе коммуникации с 

носителями языка, в разговоре на личные, общие и профессиональные темы, выражение 

собственной аргументированной позиции, понимание радио- и телепередач, чтение 

прагматически ориентированной литературы.  

В результате изучения дисциплины «Базовый иностранный язык (уровень А1 А2)» 

студент будет: 

1) обладать грамматическими, фонетическими, лексическими знаниями   

2) использовать все виды речевой деятельности(чтения, письма, аудирования и 

говорения) 

3) понимать несложную информацию на темы личной, общественной областей 

жизни,  

4) ориентироваться в решении конкретных коммуникативных задач в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях общения,  

5) реализовать навыки говорения, аудирования, письма, чтения. 

 

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

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

achievement of the threshold level (A1, A2). 

The purpose of the discipline is to improve and deepen the work on mastering a foreign 

language at the European levels A1, A2 - due to the development of students' communicative 

foreign language competency as part of linguistic, sociolinguistic, discursive, socio-cultural, social 

and strategic components. 

Summary: Specific is the focus on deep understanding by students of the country's culture 

of the language studied, a sufficiently high and high level of knowledge of the language in social, 

everyday, socio-cultural and educational-professional fields of communication, allowing their 

direct participation in the process of communication with native speakers, in conversation on 

personal, general and professional topics, expressing one’s own reasoned position, understanding 

radio and television programs, reading pragmatically oriented literature. 

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

1) possess grammatical, phonetic, lexical knowledge 

2) use all types of speech activity (reading, writing, listening and speaking) 

3) understand simple information on topics of personal, social areas of life, 

4) to navigate in solving specific communicative problems in the most common standard 

communication situations, 

5) to realize the skills of speaking, listening, writing, reading. 

Пререквизиттер / Пререквизиты /  Prerequisites: 

Шет тілінің мектеп курсы  

Школьный курс ИЯ 

School course of Foreign Language 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Негізгі шет тілі B1, В2 деңгейі, мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі 

арнайы-кәсіби шет тілі  

Базовый ИЯ уровни В1, В2, специально-профессиональный иностранный язык в 

контексте межкультурной коммуникации  

Basic FL B1, B2 levels, specially-professional foreign language in the context of 

intercultural communication 
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Негізгі шет тілі (А1 А2 денгей, алғашқы) 

Основной  иностранный язык (уровень А1 А2) 

Basic Foreign Language (Level А1  А2) 

Пән сөйлеу әрекетінің төрт түрі бойынша коммуникативті және мәдениаралық 

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

деңгейге жетуді қамтамасыз етеді (A1, A2). 

Курстың мақсаты - бағдарлама мен оқулықтарға енетін грамматикалық және 

лексикалық тақырыптар аясында тілді практикалық меңгеруді қамтамасыз ету. Тілдік 

құралдарды игеру сөйлеу дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру процесінде (ауызша 

және жазбаша) қамтамасыз етіледі. 

Қысқаша мазмұны: Сөйлеу, дайындалған және дайындалмаған диалогтық және 

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

саласына сәйкес сипаттама немесе баяндау түрінде коммуникативті ниеттерді жүзеге асыру 

қарастырылған. Тыңдау монологтық және диалогтік сипаттағы көп жанрлы түпнұсқалық 

аудио және видео мәтіндерге негізделген ана тілінде сөйлейтіндерді және дыбыстық 

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

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

шағын көлемдегі әртүрлі түпнұсқалық мәтіндерден ақпаратты алу мүмкіндігін дамыту 

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

материалының тілі аясында бейтарап сипаттағы өнімді жазбаша сөйлеуді біртіндеп игеруді 

қарастырады. 

 Курстың соңында студенттер міндетті: 

1) меншікті грамматикалық және лексикалық материал 

2) ақпаратты құлақ арқылы қабылдайды 

3) қарастырылған тақырыптар бойынша сұрақтарға жауап беру; 

4) берілген тақырыптар бойынша диалог құра алады; 

5) шет тіліндегі әдебиеттерді өз бетінше оқып шығуға. 

 

Дисциплина направлена на формирование коммуникативно-интеркультурной 

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

письме, чем обеспечивается достижение порогового уровня (А1, А2). 

Целью курса является обеспечение практического овладения языком в пределах тех 

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

языковыми средствами предусматривается в процессе формирования речевых навыков и 

умений (в устной и письменной формах). 

Краткое содержание: В области говорения предусмотрено овладение подготовленной 

и неподготовленной диалогической и монологической речью в соответствии с типом 

диалога, реализацией коммуникативных намерений в виде описания или повествования 

согласно речевой тематике и сфере общения. В процессе аудирования предусматривается 

слушание и понимание речи в исполнении носителей языка и в звукозаписи на базе 

разножанровых аутентичных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического 

характера. В области чтения предполагается развитие техники чтения, а также умений 

извлекать информацию из различных аутентичных текстов небольшого объема, 

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

над письмом и письменной речью предусматривает формирование навыков и умений 

грамотного письма, постепенное овладение продуктивной письменной речью нейтрального 

характера в пределах языкового материала курса. 

 По окончании курса студенты будут:  

1) владеть грамматическим и лексическим материалом 

2) воспринимать информацию на слух  

3)  отвечать на вопросы по пройденным темам;  

4) составлять диалоги по заданным темам;  

5) самостоятельно читать литературу на иностранном языке. 

 

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

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

achievement of the threshold level (A1, A2). 

The aim of the course is to provide practical mastery of the language within those 
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grammatical and lexical topics that are included in the program and textbooks. Mastering 

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

written forms). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 At the end of the course, students must: 

1) own grammar and lexical material 

2) perceive information by ear 

3) answer questions on topics covered; 

4) compose dialogues on given topics; 

5) independently read literature in a foreign language. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  Prerequisites: 
мектеп курсындағы шет тілі 

школьный курс иностранного языка 

school course of foreign language   

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Негізгі шет тілі (В2 денгей, алғашқы); Негізгі шет тілі (жалғастырушы В2 денгей); 

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

қарым-қатынас контексіндегі базалық шет тілі (В2); 

           Основной иностранный язык (уровень В2 - пороговый); Основной иностранный язык 

(уровень В2 - продвинутый); Базовый иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации (В1); Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации 

(В2) 

Basic Foreign Language (Level В2 - threshold); Basic Foreign Language (Level B2 - 

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

foreign language in the context of intercultural communication (B2) 

 

Іскерлік шетел тілі және іскерлік хат жазысу  

Деловой иностранный язык и деловая переписка 

Business Foreign Language and Business Writing 

Пәннің мақсаты: жазбаша ақпараттық іс-әрекетке ерекше назар аудара отырып, шет 

тіліндегі іскерлік қарым-қатынас дағдыларын шоғырландыру, тереңдету және жетілдіру, 

сонымен қатар ресми және бейресми қарым-қатынастың стандартты коммуникативті 

жағдайларында ең көп қолданылатын лексикалық және грамматикалық құралдарды 

пайдалана отырып диалогтік-монолог. 

Курс жазбаша ақпараттық іс-әрекетке ерекше назар аудара отырып, шет тіліндегі 

іскерлік қарым-қатынас дағдыларын шоғырландыру, тереңдету және жетілдіруді, сонымен 

қатар ресми және бейресми қарым-қатынастың стандартты коммуникативті жағдайларында 

жиі қолданылатын лексикалық және грамматикалық құралдарды пайдалана отырып 

диалогтік және монологиялық сөйлеуді қамтиды. 

Пәннің негізгі бөлімдері: Таныстыру, таныстыру, амандасу, қоштасу. Визитка. 

Компаниямен телефон арқылы сөйлесу. Ұшаққа билетке тапсырыс беріңіз. Қонақ үйге 

тапсырыс беру. Фирмалар мен жеке кәсіпкерлік түрлері. Ұсыныс хат. Келісімшартты 

талқылау және қол қою. Жеткізу мерзімі мен шарттары. 

Курстың соңында студенттер міндетті: 

1) газеттерде, журналдарда, ақпараттық бюллетендерде, проспектілерде және басқа да 

шынайы ақпарат көздерінде ағылшын тілінде жарияланған материалдарды пайдалана 

отырып, сауда-экономикалық қызмет саласындағы шетелдік тәжірибені зерделеу 

қағидалары туралы білімді қолдануға; 

2) шетелдік ұйымдармен және кәсіпорындармен байланыс орнатуға; 
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3) іскери құжаттама жасайды; 

4) ғылыми баяндамалар дайындау (рефераттар, аннотациялар, рефераттар жасау), 

құжаттау практикасының ағылшын тілді шындықтарының сәйкестігін ескере отырып, 

түпнұсқа мәтіндердің, экономикалық тақырыптардағы мақалалар мен іскери құжаттардың 

екі жақты аудармасын стилистикалық дәл орындау. 

5) кәсіби ақпарат алу үшін ағылшын тіліндегі ғылыми әдебиеттермен өзіндік жұмыс 

жасау дағдыларына ие болу 

 

Цель дисциплины: закрепление, углубление и совершенствование приобретенных 

навыков иноязычного делового общения с особым акцентом на письменную 

информационную деятельность, а также диалогическую и монологическую речь с 

использованием наиболее употребляемых лексико-грамматических средств в стандартных 

коммуникативных ситуациях официального и неофициального общения. 

Курс предполагает закрепление, углубление и совершенствование приобретенных 

навыков иноязычного делового общения с особым акцентом на письменную 

информационную деятельность, а также диалогическую и монологическую речь с 

использованием наиболее употребляемых лексико-грамматических средств в стандартных 

коммуникативных ситуациях официального и неофициального общения.  

Основные разделы дисциплины: Представление, знакомство, приветствие, прощание. 

Визитная карточка. Телефонный разговор с фирмой. Заказ билета на самолет. Заказ места в 

гостинице. Виды фирм и частного предпринимательства. Письмо- предложение. 

Обсуждение и подписание договора. Условия и сроки поставки. 

По окончании курса студенты будут:  

1) применять знания о принципах изучения зарубежного опыта в сфере торгово-

экономической деятельности, используя материалы, публикуемые на английском 

языке в газетах, журналах, бюллетенях, проспектах и других аутентичных 

источниках информации; 

2) устанавливать контакты с зарубежными организациями и предприятиями; 

3) оформлять деловую документацию,  

4) готовить научные доклады (составлять тезисы, аннотации, рефераты), 

стилистически точно осуществлять двусторонний перевод аутентичных текстов, 

статей по экономической тематике и деловой документации с учетом 

соответствий англоязычных реалий практики ведения документации. 

5) обладать навыками самостоятельной работы с научной литературой на 

английском языке с целью получения профессиональной информации. 

 

The purpose of the discipline: consolidating, deepening and improving the acquired skills of 

foreign language business communication with a special emphasis on written informational 

activity, as well as dialogical and monologue using the most used lexical and grammatical means 

in standard communicative situations of official and unofficial communication. 

The course involves consolidating, deepening and improving the acquired skills of foreign 

language business communication with a special emphasis on written informational activity, as 

well as dialogical and monologic speech using the most used lexical and grammatical means in 

standard communicative situations of official and unofficial communication. 

The main sections of the discipline: Presentation, acquaintance, greeting, farewell. Business 

card. Telephone conversation with the company. Order a plane ticket. Hotel reservation. Types of 

firms and private entrepreneurship. Letter of Proposal. Discussion and signing of the contract. 

Terms and conditions of delivery. 

At the end of the course, students must: 

1) apply knowledge about the principles of studying foreign experience in the field of trade 

and economic activity, using materials published in English in newspapers, magazines, 

newsletters, prospectuses and other authentic sources of information; 

2) establish contacts with foreign organizations and enterprises; 

3) draw up business documentation, 

4) prepare scientific reports (make abstracts, annotations, abstracts), stylistically accurately 

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

documents, taking into account the correspondence of the English-speaking realities of the 

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

professional information 

Пререквизиттер / Пререквизиты /  Prerequisites: 

Шет тілі; Негізгі шет тілі (А1 А2 денгей) 

Иностранный язык; Основной  иностранный язык (уровень А1 А2) 

Foreign language; Basic Foreign Language (Level А1  А2 ) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Негізгі шет тілі (В2 денгей, алғашқы); Негізгі шет тілі (жалғастырушы В2 

денгей);Кәсіби-бағытталған шет тілі;  Мәтін лингвистиканың негіздері 

Основной иностранный язык (уровень В2 - пороговый); Основной иностранный язык 

(уровень В2 - продвинутый); Профессионально-ориентированный иностранный язык;  

Основы лингвистики текста 

Basic Foreign Language (Level В2 - threshold); Basic Foreign Language (Level B2 - 

advanced); Professionally-oriented foreign language;  The Basics of Text Linguistics 

 

Негізгі шет тілінің практикалық грамматикасы 

Практическая грамматика основного иностранного языка 

Practical grammar of basic foreign language 

Пән студенттерді негізгі шет тілінің грамматикалық заңдылықтары мен 

құбылыстарымен таныстырады. 

Пәннің мақсаты - оқушылардың дайындықсыз стихиялық сөйлеуді дұрыс 

ұйымдастыра білу қабілетін қалыптастыру. 

Қысқаша мазмұны: Курс практикалық грамматика туралы мұқият пысықталған және 

жүйеленген ақпарат негізінде сөйлеу дағдысын дамытуға, болашақ аудармашыларды қазіргі 

шет тілінің грамматикалық заңдылықтарымен және ерекшеліктерімен таныстыруға 

арналған. 

Пән студенттерді негізгі шет тілінің грамматикалық заңдылықтарымен, 

құбылыстарымен және сипаттамасымен таныстырады. 

Курстың соңында студенттер міндетті: 

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

қарым-қатынасты қамтамасыз ететін грамматикалық минимумға ие болуға; 

2) грамматикалық құрылымды формальды белгілер арқылы таниды; құрылымды 

құндылықпен салыстыру; 

3) оны омонимді формалардан ажырату;  

4) мағынасы жағынан синонимі бар белгілі формаларды анықтау (бар болса) 

5) практикалық грамматика бойынша мұқият пысықталған және жүйеленген ақпарат 

негізінде сөйлеу дағдыларына ие болу керек 

 

Дисциплина знакомит студентов с грамматическими закономерностями и явлениями 

основного иностранного языка. 

Цель дисциплины- формирование способности у студентов правильно оформлять 

неподготовленную спонтанную речь. 

Краткое содержание: Курс предназначен для развития умений и навыков владения 

речью на базе тщательно отработанных и систематизированных сведений по практической 

грамматике, ознакомления будущих специалистов-переводчиков с грамматическими 

закономерностями и особенностями современного иностранного языка. 

Дисциплина знакомит студентов с грамматическими закономерностями, явлениями и 

особенностями основного иностранного языка. 

По окончании курса студенты будут:  

1) владеть грамматический минимум, обеспечивающий коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;  

2)  распознавать грамматическую структуру по формальным признакам; соотнести 

структуру со значением;  

3) дифференцировать ее от омонимичных форм;   

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

имеются) 

5) обладать навыками владения речью на базе тщательно отработанных и 

систематизированных сведений по практической грамматике 
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Discipline introduces students to the grammatical patterns and phenomena of the main 

foreign language. 

The purpose of the discipline is the formation of the ability of students to properly arrange 

unprepared spontaneous speech. 

Summary: The course is intended for the development of speech skills based on carefully 

worked out and systematized information on practical grammar, familiarization of future 

translators with grammatical patterns and features of the modern foreign language. 

Discipline introduces students to the grammatical patterns, phenomena and characteristics 

of the main foreign language. 

At the end of the course, students must: 

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

distorting the meaning in written and oral communication; 

2) recognize the grammatical structure by formal signs; correlate structure with value; 

3) to differentiate it from homonymous forms;  

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

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

practical grammar 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  Prerequisites: 

Базалық шет тілі (А1 А2 денгей);  Шет тілі 

Базовый иностранный язык (уровень А1 А2); Иностранный язык 

Basic Foreign Language (Level А1  А2);  Foreign Language 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Базалық шет тілі (В2 денгей, алғашқы); Базалық шет тілі (жалғастырушы В2 денгей) 

          Базовый иностранный язык (уровень В2 - пороговый); Базовый иностранный язык 

(уровень В2 - продвинутый) 

Basic Foreign Language (Level B2 - threshold); Basic Foreign Language (Level B2 - 

advanced) 

 

Базалық шет тілі (В2 денгей алғашқы) 

Базовый иностранный язык (уровень В2 пороговый) 

Basic Foreign Language (Level B2 - threshold) 

Курстың мақсаты - тілді практикалық меңгеруді қамтамасыз ету. 

Пән тілдік құралдарды меңгеруге бағытталған, ол сөйлеу дағдылары мен дағдыларын 

қалыптастыру процесінде қарастырылған (ауызша және жазбаша түрде). Сөйлеу саласында 

дайындалған және дайындалмаған диалогтік және монологтық сөйлеуді игеру диалог түріне 

сәйкес, сөйлеу тақырыбы мен қарым-қатынас саласына сәйкес сипаттама немесе баяндау 

түрінде коммуникативті ниеттерді жүзеге асыру қарастырылған. Тыңдау процесінде ана 

тілінде сөйлеуді және дыбыстық жазбаларды тыңдау мен түсінуді қамтамасыз етеді. 

Қысқаша мазмұны: Оқу саласында оқу техникасын, сонымен қатар 2-курста 

оқылатын тілдік материалдар мен сөйлеу пәндеріне негізделген шағын көлемдегі әртүрлі 

түпнұсқалық мәтіндерден мәліметтерді алу мүмкіндігі дамиды деп күтілуде. Жазу және 

жазу бойынша жұмыс сауатты жазуға дағдыландыруды, оқу материалының тілі аясында 

бейтарап сипаттағы өнімді жазбаша сөйлеуді біртіндеп игеруді қарастырады. 

Курстың соңында студенттер міндетті: 

1) грамматикалық және лексикалық материалды көрсету 

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

3) берілген тақырыптар бойынша диалог құра алады;  

4) шет тіліндегі әдебиетті өз бетінше талдау жасау. 

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

 

Целью курса является обеспечение практического овладения языком.  

Дисциплина направлена на овладение языковыми средствами, которое 

предусматривается в процессе формирования речевых навыков и умений (в устной и 

письменной формах). В области говорения предусмотрено овладение подготовленной и 

неподготовленной диалогической и монологической речью в соответствии с типом диалога, 

реализацией коммуникативных намерений в виде описания или повествования согласно 

речевой тематике и сфере общения. В процессе аудирования предусматривается слушание и 
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понимание речи в исполнении носителей языка и в звукозаписи. 

Краткое содержание: В области чтения предполагается развитие техники чтения, а 

также умений извлекать информацию из различных аутентичных текстов небольшого 

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

Работа над письмом и письменной речью предусматривает формирование навыков и 

умений грамотного письма, постепенное овладение продуктивной письменной речью 

нейтрального характера в пределах языкового материала курса. 

По окончании курса студенты будут:  

1) демонстрировать грамматический и лексический материал 

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

темам;  

3) составлять диалоги по заданным темам;  

4) анализировать литературу на иностранном языке. 

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

 

The aim of the course is to provide practical mastery of the language. 

Discipline is aimed at mastering the linguistic means, which is provided for in the process 

of forming speech skills and abilities (in oral and written forms). In the field of speaking, mastery 

of prepared and unprepared dialogic and monologue speech is provided in accordance with the 

type of dialogue, the implementation of communicative intentions in the form of a description or 

narration according to the speech theme and sphere of communication. In the listening process 

provides for listening and understanding of speech in the performance of native speakers and 

sound recordings. 

Summary: In the field of reading, it is expected to develop reading techniques, as well as the 

ability to extract information from various authentic texts of small volume, built on language 

material and speech subjects studied in the 2nd year. Work on writing and writing provides for the 

formation of skills in literate writing, the gradual mastery of productive written speech of a neutral 

nature within the language of the course material. 

At the end of the course, students must: 

1) demonstrate grammar and lexical material 

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

3) compose dialogues on given topics; 

4) independently read literature in a foreign language. 

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

Пререквизиттер / Пререквизиты/  Prerequisites: 
Базалық шет тілі (А1 А2 денгей); Негізгі шет тілінің практикалық грамматикасы; Шет 

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

қарым-қатынас контексіндегі базалық шет тілі (В2) 

Базовый иностранный язык (уровень А1 А2); Практическая грамматика основного 

иностранного языка; Иностранный язык; Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурной коммуникации (В1); Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурной коммуникации (В2)  

Basic Foreign Language (Level А1 А2); Practical grammar of basic foreign language;  

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

Basic foreign language in the context of intercultural communication (B2) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Базалық шет тілі (жалғастырушы В2 денгей); Кәсіби-бағытталған шет тілі;  

Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі арнаулы кәсіби шет тілі 

Базовый иностранный язык (уровень В2 продвинутый); Профессионально-

ориентированный иностранный язык; Специально-профессиональный иностранный язык в 

контексте межкультурной коммуникации 

Basic foreign language (advanced level B2); Professionally-oriented foreign language;  

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

 

Мәтін линвистикасының негізі 

Основы лингвистики текста 

The Basics of Text Linguistics 

Пәннің мақсаты: студенттерге мәтін типологиясының негізгі мәселелері, мәтіннің 
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құрылымдық-семантикалық ұйымдастырылуы туралы білім жүйесін қалыптастыру. 

Пән мәтіндік дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Курс студенттерді мәтін 

типологиясының негізгі мәселелерімен, мәтіннің құрылымдық-семантикалық 

ұйымдастырылуымен таныстырады. Пәннің негізгі бөлімдері: Мәтін лингвистикасының 

дербес ғылым ретінде қалыптасуы. Мәтін туралы түсінік, оның негізгі қасиеттері. Мәтіндік 

бірліктер Мәтін мен оның бөліктерінің шекаралары. Мәтіннің семантикалық тұтастығы, 

тақырып туралы түсінік. Мәтіннің коммуникативті тұтастығы. Мәтіннің құрылымдық 

тұтастығы; мәтін ішіндегі байланыс түрлері. Мәтіннің негізгі категориялары. Дискурстың 

категориялары. Мәтіннің семантикасы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) мәтіннің сипаттамалары мен негізгі категориялары туралы білімді қолдана алады; 

мәтіндердің типологиясы, мәтіндерді жіктеу және құру принциптері; негізгі құралдар және 

мәтіндегі фразалық байланыс әдістері; 

2) әр түрлі жанрдағы мәтіндерді лингвистикалық талдау әдістемесінің дамуын 

көрсетеді; интертекстуалды (интертекстуалды) өзара әрекеттесу; 

3) әр түрлі стильдегі және жанрдағы мәтіндердің құрылымдық және 

дифференциалдық ерекшеліктерін анықтайды; 

4) мәтінді лингвистикалық, лингвостилистикалық және лингво-поэтикалық 

талдаудың әр түрлі әдістерін қолдану; 

5) мәтіннің интегралды мағынасын және автордың ниетін жүзеге асырудың 

ерекшеліктерін қабылдау; 

6) әр түрлі стильде және жанрда мәтін құруға; 

7) мәтінді лингвистикалық, лингвостилистикалық және лингвистикалық-поэтикалық 

талдаудың әр түрлі әдістерін қолдана білу. 

 

Цель изучения: формирование у студентов системы знаний об основных проблемах 

типологии текста, особенностями структурно – семантической организации текста. 

Дисциплина направлена на формирование навыков работы с текстом. Курс 

предполагает ознакомление студентов с основными проблемами типологии текста, 

особенностями структурно – семантической организации текста. Основыные разделы 

дисциплины: Становление лингвистики текста как самостоятельной науки. Понятие текста, 

его основные свойства. Единицы текста. Границы текста и его единиц. Смысловая 

целостность текста, понятие темы. Коммуникативная целостность текста. Структурная 

целостность текста; типы связи внутри текста. Основные категории текста. Категории 

дискурса. Семантика текста. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) применять знания о признаках и основных категориях текста; типологию 

текстов, принципы классификации и построения текстов; основные средства и способы 

межфразовой связи в тексте;  

2) демонстрировать освоение методики лингвистического анализа текстов разных 

жанров; межтекстовые (интертекстуальные) взаимодействия; 

3) определять конститутивные и дифференциальные признаки текстов различных 

стилей и жанров;  

4) использовать разные приемы лингвистического, лингвостилистического и 

лингвопоэтического анализа текста;  

5) воспринимать целостный смысл текста и особенности реализации авторской 

интенции;  

6) создавать тексты разных стилей и жанров; 

7) обладать навыками использования разных приемов лингвистического, 

лингвостилистического и лингвопоэтического анализа текста. 

 

The purpose of the study: the formation of students' knowledge system about the main 

problems of the typology of the text, the structural and semantic organization of the text. 

The discipline is aimed at the formation of text skills. The course involves introducing 

students to the main problems of the typology of the text, the features of the structural - semantic 

organization of the text. The main sections of the discipline: The formation of linguistics of the 

text as an independent science. The concept of the text, its basic properties. Text units Borders of 

the text and its units. The semantic integrity of the text, the concept of the topic. Communicative 
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text integrity. Structural integrity of the text; types of communication within the text. The main 

categories of text. Categories of discourse. Semantics of the text. 

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

1) apply knowledge about the characteristics and main categories of the text; typology of 

texts, principles of classification and construction of texts; fixed assets and methods of interphrase 

communication in the text; 

2) demonstrate the development of the methodology of linguistic analysis of texts of different 

genres; intertextual (intertextual) interactions; 

3) determine the constitutive and differential features of texts of various styles and genres; 

4) use different methods of linguistic, linguo-stylistic and linguo-poetic analysis of the text; 

5) to perceive the integral meaning of the text and features of the implementation of the 

author's intention; 

6) create texts of different styles and genres; 

7) have the skills to use different methods of linguistic, linguo-stylistic and linguistic-poetic 

analysis of the text. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  Prerequisites: 

Негізгі шет тілі (А1 А2 денгей); Шет тілінің практикалық курсы (денғей А1 А2); 

Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі базалық шет тілі (В1) 

Основной иностранный язык (уровень А1 А2); Практический курс  иностранного 

языка (уровень А1 А2); Базовый иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации (В1) 

Basic Foreign Language (Level А1 А2); Practical course of the foreign language (level А1 

А2); Basic foreign language in the context of intercultural communication (B1) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Негізгі шет тілі (жалғастырушы В2 денгей); Кәсіби-бағытталған шет тілі; 

Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі арнаулы кәсіби шет тілі 

Основной иностранный язык (уровень В2 - продвинутый); Профессионально-

ориентированный иностранный язык; Специально-профессиональный иностранный 

язык в контексте межкультурной коммуникации  

Basic Foreign Language (Level B2 - advanced); Professionally-oriented foreign language;  

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

communication 

 

Базалық шет тілі (жалғастырушы В2 денгей ) 

Базовый иностраннный язык (В2-продвинутый) 

Basic Foreign Language (Level B2 - advanced) 

Курстың мақсаты - тілді практикалық меңгеруді қамтамасыз ету. 

Пән тілдік құралдарды меңгеруге бағытталған, ол сөйлеу дағдылары мен дағдыларын 

қалыптастыру процесінде қарастырылған (ауызша және жазбаша түрде). Сөйлеу саласында 

дайындалған және дайындалмаған диалогтік және монологтық сөйлеуді игеру диалог түріне 

сәйкес, сөйлеу тақырыбы мен қарым-қатынас саласына сәйкес сипаттама немесе баяндау 

түрінде коммуникативті ниеттерді жүзеге асыру қарастырылған. Тыңдау процесінде ана 

тілінде сөйлеуді және дыбыстық жазбаларды тыңдау мен түсінуді қамтамасыз етеді. 

Қысқаша мазмұны: Оқу саласында оқу техникасын, сонымен қатар 2-курста 

оқылатын тілдік материалдар мен сөйлеу пәндеріне негізделген шағын көлемдегі әртүрлі 

түпнұсқалық мәтіндерден мәліметтерді алу мүмкіндігі дамиды деп күтілуде. Жазу және 

жазу бойынша жұмыс сауатты жазуға дағдыландыруды, оқу материалының тілі аясында 

бейтарап сипаттағы өнімді жазбаша сөйлеуді біртіндеп игеруді қарастырады. 

Курстың соңында студенттер міндетті: 

1) грамматикалық және лексикалық материалды көрсету 

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

3) берілген тақырыптар бойынша диалог құра алады;  

4) шет тіліндегі әдебиетті өз бетінше талдау жасау. 

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

 

Целью курса является обеспечение практического овладения языком.  

Дисциплина направлена на овладение языковыми средствами, которое 

предусматривается в процессе формирования речевых навыков и умений (в устной и 
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письменной формах). В области говорения предусмотрено овладение подготовленной и 

неподготовленной диалогической и монологической речью в соответствии с типом диалога, 

реализацией коммуникативных намерений в виде описания или повествования согласно 

речевой тематике и сфере общения. В процессе аудирования предусматривается слушание и 

понимание речи в исполнении носителей языка и в звукозаписи. 

Краткое содержание: В области чтения предполагается развитие техники чтения, а 

также умений извлекать информацию из различных аутентичных текстов небольшого 

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

Работа над письмом и письменной речью предусматривает формирование навыков и 

умений грамотного письма, постепенное овладение продуктивной письменной речью 

нейтрального характера в пределах языкового материала курса. 

По окончании курса студенты будут:  

1) демонстрировать грамматический и лексический материал 

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

темам;  

3) составлять диалоги по заданным темам;  

4) анализировать литературу на иностранном языке. 

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

 

The aim of the course is to provide practical mastery of the language. 

Discipline is aimed at mastering the linguistic means, which is provided for in the process 

of forming speech skills and abilities (in oral and written forms). In the field of speaking, mastery 

of prepared and unprepared dialogic and monologue speech is provided in accordance with the 

type of dialogue, the implementation of communicative intentions in the form of a description or 

narration according to the speech theme and sphere of communication. In the listening process 

provides for listening and understanding of speech in the performance of native speakers and 

sound recordings. 

Summary: In the field of reading, it is expected to develop reading techniques, as well as the 

ability to extract information from various authentic texts of small volume, built on language 

material and speech subjects studied in the 2nd year. Work on writing and writing provides for the 

formation of skills in literate writing, the gradual mastery of productive written speech of a neutral 

nature within the language of the course material. 

At the end of the course, students must: 

1) demonstrate grammar and lexical material 

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

3) compose dialogues on given topics;  

4) independently read literature in a foreign language. 

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

Пререквизиттер / Пререквизиты/  Prerequisites: 
Базалық шет тілі (В2 денгейалғашқы)  

Базовый иностранный язык (уровень В2 пороговый) 

Basic foreign language (level B2 threshold) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

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

Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі базалық шет тілі (В2); 

Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі арнаулы кәсіби шет тілі 

Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации (В1); Базовый 

иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации (В2); Специально-

профессиональный иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации 

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

language in the context of intercultural communication (B2); Professional foreign language 

for specific purposes in the context of cross-cultural communication 

 

 

Негізгі шет тілі (жалғастырушы В2 денгей ) 

Основной иностраннный язык (В2-продвинутый) 

Basic Foreign Language (Level B2 - advanced) 

Курстың мақсаты - тілді практикалық меңгеруді қамтамасыз ету. 
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Пән тілдік құралдарды меңгеруге бағытталған, ол сөйлеу дағдылары мен дағдыларын 

қалыптастыру процесінде қарастырылған (ауызша және жазбаша түрде). Сөйлеу саласында 

дайындалған және дайындалмаған диалогтік және монологтық сөйлеуді игеру диалог түріне 

сәйкес, сөйлеу тақырыбы мен қарым-қатынас саласына сәйкес сипаттама немесе баяндау 

түрінде коммуникативті ниеттерді жүзеге асыру қарастырылған. Тыңдау процесінде ана 

тілінде сөйлеуді және дыбыстық жазбаларды тыңдау мен түсінуді қамтамасыз етеді. 

Қысқаша мазмұны: Оқу саласында оқу техникасын, сонымен қатар 2-курста 

оқылатын тілдік материалдар мен сөйлеу пәндеріне негізделген шағын көлемдегі әртүрлі 

түпнұсқалық мәтіндерден мәліметтерді алу мүмкіндігі дамиды деп күтілуде. Жазу және 

жазу бойынша жұмыс сауатты жазуға дағдыландыруды, оқу материалының тілі аясында 

бейтарап сипаттағы өнімді жазбаша сөйлеуді біртіндеп игеруді қарастырады. 

Курстың соңында студенттер міндетті: 

1) грамматикалық және лексикалық материалды көрсету 

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

3) берілген тақырыптар бойынша диалог құра алады;  

4) шет тіліндегі әдебиетті өз бетінше талдау жасау. 

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

 

Целью курса является обеспечение практического овладения языком.  

Дисциплина направлена на овладение языковыми средствами, которое 

предусматривается в процессе формирования речевых навыков и умений (в устной и 

письменной формах). В области говорения предусмотрено овладение подготовленной и 

неподготовленной диалогической и монологической речью в соответствии с типом диалога, 

реализацией коммуникативных намерений в виде описания или повествования согласно 

речевой тематике и сфере общения. В процессе аудирования предусматривается слушание и 

понимание речи в исполнении носителей языка и в звукозаписи. 

Краткое содержание: В области чтения предполагается развитие техники чтения, а 

также умений извлекать информацию из различных аутентичных текстов небольшого 

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

Работа над письмом и письменной речью предусматривает формирование навыков и 

умений грамотного письма, постепенное овладение продуктивной письменной речью 

нейтрального характера в пределах языкового материала курса. 

По окончании курса студенты будут:  

1) демонстрировать грамматический и лексический материал 

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

темам;  

3) составлять диалоги по заданным темам;  

4) анализировать литературу на иностранном языке. 

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

 

The aim of the course is to provide practical mastery of the language. 

Discipline is aimed at mastering the linguistic means, which is provided for in the process 

of forming speech skills and abilities (in oral and written forms). In the field of speaking, mastery 

of prepared and unprepared dialogic and monologue speech is provided in accordance with the 

type of dialogue, the implementation of communicative intentions in the form of a description or 

narration according to the speech theme and sphere of communication. In the listening process 

provides for listening and understanding of speech in the performance of native speakers and 

sound recordings. 

Summary: In the field of reading, it is expected to develop reading techniques, as well as the 

ability to extract information from various authentic texts of small volume, built on language 

material and speech subjects studied in the 2nd year. Work on writing and writing provides for the 

formation of skills in literate writing, the gradual mastery of productive written speech of a neutral 

nature within the language of the course material. 

At the end of the course, students must: 

1) demonstrate grammar and lexical material 

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

3) compose dialogues on given topics;  

4) independently read literature in a foreign language. 
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5) have the skills of speaking, listening, writing, reading. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  Prerequisites: 
Негізгі шет тілі (В2 денгей, алғашқы); Іскерлік шетел тілі және іскерлік хат жазысу 

Основной иностранный язык (уровень В2 - пороговый); Деловой иностранный язык и 

деловая переписка 

Basic Foreign Language (Level В2 - threshold); Business Foreign Language and Business 

Writing 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

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

Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі базалық шет тілі (В2); 

Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі арнаулы кәсіби шет тілі 

Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации (В1);  Базовый 

иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации (В2); Специально-

профессиональный иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации  

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

language in the context of intercultural communication (B2); Professional foreign language 

for specific purposes in the context of cross-cultural communication 

 

Екінші шет тілінің практикалық курсы (В1) 

Практический курс второго иностранного языка (В1) 

Practical course of the second foreign language (В1) 

Пән коммуникативті-мәдениаралық құзыреттіліктің грамматикалық негіздерін сөйлеу 

әрекетінің төрт типіне негіздейді. 

Пәннің мақсаты - екінші шет тілінде дайын емес стихиялық сөйлеуді жобалауға 

студенттердің дұрыс көзқарасын қалыптастыру. 

Қысқаша мазмұны: Курс практикалық грамматика туралы мұқият пысықталған және 

жүйеленген ақпарат негізінде сөйлеу дағдысын дамытуға, болашақ аудармашыларды қазіргі 

шет тілінің грамматикалық заңдылықтарымен және ерекшеліктерімен таныстыруға 

арналған. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

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

қарым-қатынасты қамтамасыз ететін грамматикалық минимумға ие болуға; 

2) грамматикалық құрылымды формальды белгілер арқылы таниды; 

3) құрылымымен құндылықтың арақатынасы; оны омонимді формалардан ажырату; 

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

5) практикалық грамматика бойынша мұқият пысықталған және жүйеленген ақпарат 

негізінде сөйлеу дағдыларына ие болу керек 

 

Дисциплина закладывает грамматические основы коммуникативно-интеркультурной 

компетенции на основе четырех видов речевой деятельности. 

Цель дисциплины - формирование у студентов правильного подхода к оформлению 

неподготовленной спонтанной речи на втором иностранном языке. 

Краткое содержание: Курс предназначен для развития умений и навыков владения 

речью на базе тщательно отработанных и систематизированных сведений по практической 

грамматике, ознакомления будущих специалистов-переводчиков с грамматическими 

закономерностями и особенностями современного иностранного языка. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) обладать грамматическим минимумом, обеспечивающим коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;  

2) распознавать грамматическую структуру по формальным признакам;  

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

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

имеются); 

5) обладать навыками владения речью на базе тщательно отработанных и 

систематизированных сведений по практической грамматике 

 

Discipline lays the grammatical foundations of communicative-intercultural competence on 

the basis of four types of speech activity. 



 

 25 

The purpose of the discipline is the formation of students' correct approach to the design of 

unprepared spontaneous speech in a second foreign language. 

Summary: The course is intended for the development of speech skills based on carefully 

worked out and systematized information on practical grammar, familiarization of future 

translators with grammatical patterns and features of the modern foreign language. 

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

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

distortion of meaning in written and oral communication; 

2) recognize the grammatical structure by formal signs; 

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

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

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

practical grammar 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Базалық шет тілі (А1 А2 денгей); Шет тілі; Мәдениетаралық қарым-қатынас 

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

базалық шет тілі (В2) 

Базовый иностранный язык (уровень А1 А2); Иностранный язык; Базовый 

иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации (В1); Базовый 

иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации (В2) 

Basic Foreign Language (Level А1  А2);  Foreign language; Basic foreign language in the 

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

intercultural communication (B2) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Екінші шетел тілінің сөйлеу қатынасуының мәдениеті бойынша практикумы; Шетел 

тілінде рефереттау мен аударманың негіздері  

          Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка; Основы 

реферирования и перевода на иностранном языке 

         Conversational practice in the second language; Basics of Abstracting in Foreign Language 

and Translation 

 

Екінші шет тілінің практикалық грамматикасы  

Практическая грамматика второго иностранного языка 

Practical grammar of the second foreign language 

Пән коммуникативті-мәдениаралық құзыреттіліктің грамматикалық негіздерін сөйлеу 

әрекетінің төрт типіне негіздейді. 

Пәннің мақсаты - екінші шет тілінде дайын емес стихиялық сөйлеуді жобалауға 

студенттердің дұрыс көзқарасын қалыптастыру. 

Қысқаша мазмұны: Курс практикалық грамматика туралы мұқият пысықталған және 

жүйеленген ақпарат негізінде сөйлеу дағдысын дамытуға, болашақ аудармашыларды қазіргі 

шет тілінің грамматикалық заңдылықтарымен және ерекшеліктерімен таныстыруға 

арналған. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

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

қарым-қатынасты қамтамасыз ететін грамматикалық минимумға ие болуға; 

2) грамматикалық құрылымды формальды белгілер арқылы таниды; 

3) құрылымымен құндылықтың арақатынасы; оны омонимді формалардан ажырату; 

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

5) практикалық грамматика бойынша мұқият пысықталған және жүйеленген ақпарат 

негізінде сөйлеу дағдыларына ие болу керек 

 

Дисциплина закладывает грамматические основы коммуникативно-интеркультурной 

компетенции на основе четырех видов речевой деятельности. 

Цель дисциплины - формирование у студентов правильного подхода к оформлению 

неподготовленной спонтанной речи на втором иностранном языке. 

Краткое содержание: Курс предназначен для развития умений и навыков владения 

речью на базе тщательно отработанных и систематизированных сведений по практической 

грамматике, ознакомления будущих специалистов-переводчиков с грамматическими 
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закономерностями и особенностями современного иностранного языка. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) обладать грамматическим минимумом, обеспечивающим коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;  

2) распознавать грамматическую структуру по формальным признакам;  

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

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

имеются); 

5) обладать навыками владения речью на базе тщательно отработанных и 

систематизированных сведений по практической грамматике 

 

Discipline lays the grammatical foundations of communicative-intercultural competence on 

the basis of four types of speech activity. 

The purpose of the discipline is the formation of students' correct approach to the design of 

unprepared spontaneous speech in a second foreign language. 

Summary: The course is intended for the development of speech skills based on carefully 

worked out and systematized information on practical grammar, familiarization of future 

translators with grammatical patterns and features of the modern foreign language. 

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

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

distortion of meaning in written and oral communication; 

2) recognize the grammatical structure by formal signs; 

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

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

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

practical grammar 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  Prerequisites: 
Шет тілінің практикалық курсы (денғей А1 А2); Мәдениетаралық қарым-қатынас 

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

базалық шет тілі (В2) 

Практический курс  иностранного языка (уровень А1 А2); Базовый иностранный язык 

в контексте межкультурной коммуникации (В1); Базовый иностранный язык в 

контексте межкультурной коммуникации (В2) 

Practical course of the foreign language (level А1 А2); Basic foreign language in the 

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

intercultural communication (B2) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Екінші шет тілі; Екінші шет тіл елдерінің саяси құрылысы 

Второй иностранный язык; Госполитстрой стран второго иностранного языка 

the second foreign language; State political system of the second foreign language 

 

 

Екінші шет тіл елдерінің саяси құрылысы 

Госполитстрой стран второго иностранного языка 

State political system of the second foreign language 

Пән студенттерді екінші шет тіліндегі елдің мемлекеттік құрылымымен және саяси 

жүйесімен таныстырады. 

Мақсаты: оқылатын тілде сөйлейтін халықтардың тарихы, географиясы, үкіметі, 

мәдениеті, экономикасы мен саясаты, өмірі, салт-дәстүрлері туралы түсінік қалыптастыру, 

студенттердің зерттелетін тілдің елінің әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері туралы білімдерін 

қалыптастыру. 

Қысқаша мазмұны: қоғамдық-саяси құрылым; мемлекеттік билік құрылымы және 

саяси жүйе; әкімшілік-аумақтық бөлініс; қазіргі уақытта болып жатқан саяси, 

экономикалық, әлеуметтік процестер; әлемдік өркениет жүйесіндегі орны; 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) оқылатын тілдегі елдің саяси және экономикалық жүйесінің жалпы ақпараты мен 

сипаттамаларын қолдана алады; 

2) мемлекеттің саяси құрылымын, саяси партияларды, саяси жүйені, елдің 
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экономикалық дамуын сипаттау және талдау туралы білімді пайдалану 

3) алынған білімді талдау, салыстыру, синтездеу, қорытынды жасау,  

4) ғылыми жобаларға ғылыми жобаларды ұсыну. 

5) зерттеу материалымен жұмыс істеу, білімді пәнге кіріктіру дағдыларына ие 

 

Дисциплина знакомит студентов с государственной структурой и политическим 

строем страны второго иностранного языка. 

Цель: формирование представления об истории, географии, государственном 

устройстве, культуре, экономике и политики, быте, традициях народов, говорящих на 

изучаемом языке, сформировать у студентов знания социокультурных особенностей страны 

изучаемого языка. 

Краткое содержание: общественно-политическое устройство; государственная 

структура власти и политическая система; административно-территориальное деление; 

политические, экономические, социальные процессы, происходящие в настоящее время; 

место в системе мировой цивилизации;  

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) применять общие сведения и особенности политического и экономического строя 

страны изучаемого языка,  

2) использовать знания о характеристике и анализ политического устройства 

государства, политические партии, политическая система, экономическое развитие 

страны 

3) анализировать, сопоставлять синтезировать полученные знания, делать выводы,  

4) представлять научный материал в исследовательских проектах. 

5) обладать навыками работы с научно- исследовательским материалом, интеграции 

знаний по изучаемой дисциплине 

 

Discipline introduces students to the state structure and political system of the country of a 

second foreign language. 

Purpose: the formation of ideas about the history, geography, government, culture, 

economics and politics, life, traditions of peoples speaking the studied language, to form students' 

knowledge of the socio-cultural characteristics of the country of the studied language. 

Summary: socio-political structure; state power structure and political system; 

administrative-territorial division; political, economic, social processes taking place at the present 

time; place in the system of world civilization; 

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

1) apply the general information and characteristics of the political and economic system of 

the country of the studied language, 

2) use the knowledge about the characteristic and analysis of the political structure of the 

state, political parties, political system, economic development of the country 

3) analyze, compare, synthesize the acquired knowledge, draw conclusions,  

4) present scientific material in research projects. 

5) have the skills to work with research material, integrate knowledge in the discipline 

Пререквизиттер / Пререквизиты /  Prerequisites: 

Екінші шет тілі; Екінші шет тілінің практикалық грамматикасы 

Второй иностранный язык; Практическая грамматика второго иностранного языка 

the second foreign language;  Practical grammar of the second foreign language 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі арнаулы кәсіби шет тілі;  Ақпараттық 

аударманың практикасы 

Специально-профессиональный иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации;  Практика информативного перевода  

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

communication; Practice of informative translation 

 

Аудармашының кәсіби іс-негіздері 

Основы профессиональной деятельности переводчиков 

Bases of professional translators activities 

Мақсаты: оқушылардың шет тіліндегі сөйлеу қарым-қатынасының мәдениетін 
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қалыптастыру, аудармашының кәсіби қызметін қамтамасыз ету 

Қысқаша мазмұны: Ауызша сөйлесу мәдениетінің теориялық негіздері. Сөйлесу 

байланысы, оның қазіргі коммуникация теориясы аспектісіндегі сипаттамалары. Сөйлеу 

актісінің құрылымы: адресат, адресат, мотив, тіл коды, сөйлеу жағдайы.Сөйлесу түрінің 

түрлері. Ауызша қарым-қатынастың оперативті сипаты, ауызша қарым-қатынас аспектілері. 

Қарым-қатынастың психологиялық компоненттері. Коммуникативтік шеңбер туралы 

түсінік. Тіл және сөйлеу. Сөйлеу мәдениетінің негізгі өлшемдері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) спикердің сөйлеу жоспарына сәйкес келетін негізгі құрылымдарды қолданыңыз, 

2) тіл нормалары мен белгілі бір уақыт параметріне сәйкес құрылымы толтырылған 

сөйлеу бірліктерін құру, 

3) осы әрекеттердің дұрыстығы мен дұрыстығын бағалайды. 

4) жазбаша мәтіндерді конспектілеу және аннотациялау, сөйлеу актісінің бағытына 

сәйкес және нормаларды, Узус пен стильді ескере отырып, мәтінді икемді түрде құру үшін 

бір-бірінің көптеген фразалық тіркестерін шет тілінде құрастыру. 

5) ағылшын тілінің шынайы үлгілері негізінде ауызша және жазбаша сөйлеулердегі 

мәлімдемелерді грамматикалық тіркеу дағдыларына ие болу; ағылшын тілінің нормаларына 

сәйкес ұйымдастырылған сөйлеудің семантикалық сегменттерін түсіну; ауызша сөйлеу, 

категориялық формалар мен мәтіндегі басқа да грамматикалық құралдарды грамматикалық 

құбылыстарды дұрыс коммуникативті-негізделген, автоматтандырылған қолдану 

мүмкіндігі; 

 

Цель: формирование у студентов культуры иноязычного речевого общения, 

обеспечивающей профессиональную деятельность переводчика 

Краткое содержание: Теоретические основы культуры речевого общения. Речевое 

общение, его характеристика в аспекте современной теории коммуникации. Структура 

речевого акта: Адресант, адресат, мотив, языковой код, речевая ситуация.Виды речевого 

общения. Деятельностный характер речевого общения, аспекты речевого общения. 

Психологические компоненты общения. Понятия коммуникативного круга. Язык и речь. 

Основные критерии культуры речи.  

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) использовать основные структуры, адекватные речевому замыслу говорящего,  

2) оформлять речевые единицы, которыми заполняется структура в соответствии с 

нормами языка и определённым временным параметром,  

3) оценивать правильность и адекватность этих действий. 

4) осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов, строить 

множество перефразирующих друг друга высказываний на иностранном языке с целью 

гибкого порождения текста в соответствии с направленностью речевого акта и с учетом 

норм, узуса и стиля. 

5) обладать навыками грамматического оформления высказывания в устной и 

письменной речи на базе аутентичных моделей английского языка; понимания смысловых 

отрезков речи, организованных в соответствии с нормами английского языка; умение 

правильного коммуникативно-мотивированного автоматизированного употребления 

грамматических явлений в устной речи, категориальных форм и других грамматических 

средств в тексте;  

 

Purpose: the formation of students' culture of foreign language speech communication, 

ensuring the professional activities of a translator 

Summary: Theoretical foundations of the culture of verbal communication. Speech 

communication, its characteristics in the aspect of the modern theory of communication. The 

structure of the speech act: Addressee, addressee, motive, language code, speech situation. Types 

of speech communication. The operational nature of verbal communication, aspects of verbal 

communication. The psychological components of communication. The concepts of the 

communicative circle. Language and speech. The main criteria for speech culture. 

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

1) use the basic structures adequate to the speaker’s speech plan, 

2) to draw up the speech units with which the structure is filled in accordance with the 

norms of the language and a certain time parameter, 
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3) evaluate the correctness and adequacy of these actions. 

4) to abstract and annotate written texts, to construct many phrasing phrases of each other in 

a foreign language in order to flexibly generate a text in accordance with the direction of the 

speech act and taking into account the norms, Uzus and style. 

5) have the skills of grammatical registration of statements in oral and written speech based 

on authentic English language models; understanding semantic segments of speech, organized in 

accordance with the norms of the English language; the ability to correctly communicatively-

motivated automated use of grammatical phenomena in oral speech, categorical forms and other 

grammatical means in the text; 

Пререквизиттер / Пререквизиты /  Prerequisites: 

Базалық шет тілі (жалғастырушы В2 денгей ); Аудармашы кәсіби қызметінің негіздері 

Базовый иностранный язык (уровень В2 - продвинутый); Основы профессиональной 

деятельности переводчиков 

Basic Foreign Language (Level B2 - advanced);  Fundamentals of professional translators 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі арнаулы кәсіби шет тілі;  Тілдік 

карым-катынас мәдениеті бойынша практикум 

Специально-профессиональный иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации;  Практикум по культуре речевого общения  

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

communication; The Practical work on conversation speech culture 

 

Негізгі шет тіл елдері мәдениетінің тарихы 

История культуры страны изучаемого языка 

Culture History of the studied language 

Пән студенттердің шет тілі мәдениетін дамыту туралы ғылыми идеясын 

қалыптастырады. 

Мақсаты: оқушылардың зерттелетін тілдің тілдік және экстралингвистикалық 

факторлары туралы, тіл тарихымен, әдет-ғұрып, мораль және этикет, әдеби тіл мен оның 

диалектілерінің фонетикалық, лексикалық және грамматикалық ерекшеліктері туралы 

түсініктерін қалыптастыру. 

Қысқаша мазмұны: Қоғамдық-саяси құрылым. Мемлекеттік билік құрылымы және 

СИА-ның саяси жүйесі. Әкімшілік бөліну. Халық саны. Климаты Білім Мәдениет. 

Экономика. Дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, ұлттық мерекелер. СИА-ның әлемдік өркениет 

жүйесіндегі орны. Қазіргі уақытта тіл үйреніп жатқан елде болып жатқан саяси, 

экономикалық, әлеуметтік және мәдени процестер. 

Курсты аяқтағаннан кейін студенттер: 

1) тарихи және мәдени тақырыптардың лексикалық қорын қалыптастыру, кеңейту 

және шоғырландыру қағидалары туралы білімдерін көрсету. 

2) ағылшын тілінің жалпы даму жолын көрсетеді; 

3) оның дамуының әртүрлі кезеңдерінде әртүрлі тіл деңгейлерінде болған ең жарқын 

және маңызды өзгерістерді сипаттай білу. 

4) зерттелген тарихи-мәдени материал негізінде ауызша және жазбаша сөйлеу 

дағдыларына,  

5) тарихи-мәдени тақырыптардағы мәтіндерді ағылшын тілінен орыс тіліне және орыс 

тілінен ағылшын тіліне аудару дағдыларына ие болу. 

 

Дисциплина формирует у студентов научное представление об эволюции культуры 

иностранного языка. 

Цель: формирование представления у студентов о лингвистических и 

экстралингвистических факторах изучаемого языка, с историей языка, с обычаями, нравами 

и этикетом , фонетическими, лексическими и грамматическими особенностями 

литературного языка и его диалектов. 

Краткое содержание: Общественно-политическое устройство. Государственная 

структура власти и политическая система СИЯ. Административно-территориальное 

деление. Население. Климат. Образование. Культура. Экономика. Традиции, обычаи, 

национальные праздники.   Место СИЯ в системе мировой цивилизации. Политические, 

экономические, социальные и культурные процессы, происходящие в стране изучаемого 
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языка в настоящее время. 

По завершению курса студенты будут: 

1) демонстрировать знания о принципах формирования, расширения и закрепления 

лексического запаса историко-культурологической тематики. 

2) представлять общий путь развития английского языка,  

3) уметь охарактеризовать наиболее яркие и значительные изменения, 

происходившие на разных языковых уровнях в разные периоды его развития. 

4) обладать навыками устной и письменной речи на базе изучаемого историко 

культурологического материала,  

5) владеть навыками перевода с английского языка на русский и с русского языка на 

английский текстов историко-культурологической тематики. 

 

Discipline forms a scientific idea among students about the evolution of a foreign language 

culture. 

Purpose: the formation of students' understanding of the linguistic and extralinguistic 

factors of the studied language, with the history of the language, with customs, mores and 

etiquette, phonetic, lexical and grammatical features of the literary language and its dialects. 

Summary: Socio-political structure. The state structure of power and the political system of 

SIA. Administrative division. Population. Climate. Education. The culture. Economy. Traditions, 

customs, national holidays. The place of SIA in the system of world civilization. The political, 

economic, social and cultural processes taking place in the country of the language being studied 

at present. 

Upon completion of the course, students will: 

1) demonstrate knowledge of the principles of the formation, expansion and consolidation 

of the lexical stock of historical and cultural topics. 

2) represent the general path of development of the English language, 

3) be able to characterize the most striking and significant changes that occurred at different 

language levels in different periods of its development. 

4) have the skills of oral and written speech on the basis of the studied historical and 

cultural material,  

5) have translation skills from English into Russian and from Russian into English of texts 

of historical and cultural subjects. 

Пререквизиттер / Пререквизиты /  Prerequisites: 

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

Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі базалық шет тілі (В2) 

Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации (В1);  Базовый 

иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации (В2) 

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

language in the context of intercultural communication (B2) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Лингвоелтану 

Лингвострановедение 

Linguistic Country Studies 

 

Екі жақты ауызша аударма  

Устный двусторонний перевод 

Oral bilingual translation 

Пән кәсіби түсіндірудің барлық салаларына әсер етеді. 

Пәннің мақсаты - студенттерге екі жақты аударманың құзіреттілігін үйрету: бұл ана 

тілінен шет тіліне, шет тілінен ана тіліне аудару мәселелеріне қатысты. Міндеттердің бірі - 

тілдік параллельдердің ассимиляциясы, жеке лингвистикалық құбылыстар мен мәтіндерді 

талдай білу. 

Қысқаша мазмұны: Курс студенттерге екі жақты әңгіме мен ауызша монологты 

дәйекті аудармада (жұмыс жазбасына негізделген) кәсіби дағдыларды қалыптастырады. 

студенттер курстық аударма жүйесімен танысады және дәл ақпаратты жазуға үйретеді. 

Курсты аяқтағаннан кейін студенттер: 

1) аудармашыға қойылатын талаптарды, кәсіби түсіндіру көлемін, аударма этикасын 

сақтауға; 
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2) аударма мәселелерін анықтайды және тез шешеді, мәтінді жеткізушінің сөйлеу 

ерекшеліктерін ескере отырып, бастапқы мәтінді қабылдайды; автоматтандырылған 

режимде аударма сәйкестігін жиі қолданыңыз; 

3) аударма түрлендірулерін қолдануға; 

4) сөйлеушінің сөйлеу жылдамдығына тең аударма жылдамдығымен тез кезектесетін 

аударма жасау дағдыларына ие; 

5) мәтінді қабылдау жағынан да, оны қайта шығару жағынан да бір тілден екінші 

тілге тез ауысу; 

6) мақсатты тілдің нормаларына сәйкес интонациялық түрде дұрыс тұжырымдау; 

7) дәйекті аударманы жүзеге асыру үшін аударма notation (UPS - әмбебап аударма 

курсивті) техникасын тиімді пайдалану; 

 

Дисциплина затрагивает все сферы функционирования профессионального устного 

перевода. 

Целью дисциплины является обучение студентов компетенции двустороннего 

перевода: он касается вопросов перевода как с родного языка на иностранный, так и с 

иностранного языка  на родной. Одной из задач является усвоение языковых параллелей, 

умение проводить анализ отдельных языковых явлений и текстов. 

Краткое содержание: Курс дает студентам профессиональные навыки 

последовательного перевода двусторонней беседы и устного монологического выступления 

(с опорой на рабочую запись). студенты знакомятся с системой переводческой скорописи и 

тренируются в записи прецизионной информации. 

По завершению курса студенты будут: 

1) следовать требованиям, предъявляемыем к устному переводчику, сферы 

функционирования профессионального устного перевода, переводческая этика;  

2) определять и оперативно решать переводческие проблемы, воспринимать 

исходный текст с учетом индивидуальных особенностей речи предъявителя текста;   

использовать наиболее частотные переводческие соответствия в автоматизированном 

режиме;   

3) применять переводческие трансформации;   

4) владеть навыками осуществления быстрой последовательной межъязыковой 

трансляции со скоростью перевода, равной скорости речи оратора;   

5) быстро переключаться с одного языка на другой, как в плане  восприятия текста, 

так и в плане его репродуцирования;   

6) интонационно правильно оформлять высказывания в соответствии  с нормами 

целевого языка;  

7) эффективно использовать технику переводческой записи (УПС- универсальная 

переводческая скоропись) для осуществления последовательного перевода;   

 

Discipline affects all areas of the functioning of professional interpretation. 

The purpose of the discipline is to teach students the competence of two-way translation: it 

relates to the issues of translation from both the native language into a foreign language and from 

a foreign language into the native language. One of the tasks is the assimilation of linguistic 

parallels, the ability to analyze individual linguistic phenomena and texts. 

Summary: The course provides students with professional skills in consecutive translation 

of two-way conversation and oral monologue (based on a working recording). students get 

acquainted with the system of translation cursive and train in recording precision information. 

Upon completion of the course, students will: 

1) to follow the requirements for the interpreter, the scope of the professional interpretation, 

translation ethics; 

2) identify and quickly solve translation problems, perceive the source text, taking into 

account the individual characteristics of the speech of the bearer of the text; use the most frequent 

translation matches in an automated mode; 

3) apply translation transformations; 

4) possess the skills to carry out fast sequential interlanguage translation with a translation 

speed equal to the speaker's speech speed; 

5) quickly switch from one language to another, both in terms of perception of the text, and 

in terms of its reproduction; 
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6) intonationally correctly formulate statements in accordance with the norms of the target 

language; 

7) to effectively use the technique of translation notation (UPS - universal translation 

cursive) for the implementation of sequential translation; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  Prerequisites: 
Негізгі шет тілі (жалғастырушы В2 денгей ); Аудармашы кәсіби қызметінің негіздері 

Основной иностранный язык (уровень В2 - продвинутый); Основы профессиональной 

деятельности переводчиков 

Basic Foreign Language (Level B2 - advanced); Fundamentals of professional translators 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Ақпараттық аударманың практикасы;  Арнаулы кәсіби шет тілі 

Практика информативного перевода;  Специально-профессиональный иностранный 

язык 

Practice of informative translation;  Foreign Language for Specific Purposes 

 

Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі базалық шет тілі (В2) 

Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации (В2); 

Basic foreign language in the context of intercultural communication (B2) 

Пән сөйлеу әрекетінің төрт түрі бойынша: коммуникативтік және мәдениаралық 

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

деңгейге жетуді қамтамасыз етеді (B2). 

Курстың мақсаты - бағдарлама мен оқулықтарға енетін грамматикалық және 

лексикалық тақырыптар аясында тілді практикалық меңгеруді қамтамасыз ету. Тілдік 

құралдарды игеру сөйлеу дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру процесінде (ауызша 

және жазбаша) қамтамасыз етіледі. 

Қысқаша мазмұны: Сөйлеу, дайындалған және дайындалмаған диалогтық және 

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

саласына сәйкес сипаттама немесе баяндау түрінде коммуникативті ниеттерді жүзеге асыру 

қарастырылған. Тыңдау монологтық және диалогтік сипаттағы көп жанрлы түпнұсқалық 

аудио және видео мәтіндерге негізделген ана тілінде сөйлейтіндерді және дыбыстық 

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

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

шағын көлемді әр түрлі түпнұсқа мәтіндерден ақпаратты алу мүмкіндігін дамыту 

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

материалының тілі аясында бейтарап сипаттағы өнімді жазбаша сөйлеуді біртіндеп игеруді 

қарастырады. 

Курс соңында студенттер: 

1) грамматикалық және лексикалық материалдарды қолдану 

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

3) берілген тақырыптар бойынша диалог құра алады; 

4) шет тіліндегі әдебиетті өз бетінше оқи алады. 

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

 

Дисциплина направлена на формирование коммуникативно-интеркультурной 

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

письме, чем обеспечивается достижение продвинутого уровня (В2). 

Целью курса является обеспечение практического овладения языком в пределах тех 

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

языковыми средствами предусматривается в процессе формирования речевых навыков и 

умений (в устной и письменной формах). 

Краткое содержание: В области говорения предусмотрено овладение подготовленной 

и неподготовленной диалогической и монологической речью в соответствии с типом 

диалога, реализацией коммуникативных намерений в виде описания или повествования 

согласно речевой тематике и сфере общения. В процессе аудирования предусматривается 

слушание и понимание речи в исполнении носителей языка и в звукозаписи на базе 

разножанровых аутентичных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического 

характера. В области чтения предполагается развитие техники чтения, а также умений 

извлекать информацию из различных аутентичных текстов небольшого объема, 
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построенных на языковом материале и речевой тематике, изучаемых на 2-ом курсе. Работа 

над письмом и письменной речью предусматривает формирование навыков и умений 

грамотного письма, постепенное овладение продуктивной письменной речью нейтрального 

характера в пределах языкового материала курса. 

По окончании курса студенты будут:  

1) использовать грамматический и лексический материал 

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

темам;  

3) составлять диалоги по заданным темам;  

4) самостоятельно читать литературу на иностранном языке. 

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

 

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

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

achievement of an advanced level (B2). 

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

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

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

written forms). 

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

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

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

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

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

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

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

texts of small volume, built on language material and speech subjects studied in the 2nd year. 

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

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

material. 

At the end of the course, students will: 

1) use grammatical and lexical material 

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

3) compose dialogues on given topics; 

4) independently read literature in a foreign language. 

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

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

Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации (В1); 

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

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі арнаулы кәсіби шет тілі 

Специально-профессиональный иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации 

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

communication 

 

 

Шет тілінің практикалық курсы (В 2) 

Практический курс иностранного языка (В 2) 

Practical course of the foreign language (B2)  

Пән студенттерге оқу жоспары аясында шет тілінің ауызша және жазбаша сөйлеуін 

меңгеруге және шет тілін меңгерудің негізгі дағдыларын одан әрі жетілдіруге бағытталған 

және шетел тілін білу деңгейінің еуропалық жүйесіне сәйкес B2 шет тілін білудің шекті 

алдыңғы деңгейіне жетуге мүмкіндік береді. 

Пәнді оқу мақсаты тілдік, коммуникативті, тілдік және кәсіптік-бейімделу 

құзыреттіліктерін қалыптастыруды қамтамасыз ететін маманның жан-жақты дайындығы 

болып табылады. 



 

 34 

Курстың қысқаша мазмұны: шет тілін тиісті деңгейде білу бойынша күнделікті, 

әлеуметтік-мәдени, ғылыми және қоғамдық-саяси тақырыптардағы тілдік материал. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) өз елі және зерттелетін тіл туралы ел туралы қоғамдық-саяси, аймақтық 

деректерді қолдануға 

2) байланыс құралы ретінде шет тілін қолдануға  

3) тиісті деңгейде ресми және ресми емес қарым-қатынас жағдайында ауызша және 

жазбаша қарым-қатынас түрлерін жүзеге асыратын сөйлеу әрекетінің барлық түріне ие 

болу. 

4) өз еліңіз және сіз оқып жатқан тіл туралы ел туралы тарихи, әдеби және мәдени 

зерттеулерді қолдана аласыз 

5) ақпаратты құлақпен қабылдау және тақырып бойынша сұрақтарға жауап беру; 

 

Дисциплина направлена на овладение студентами устной и письменной речью 

иностранного языка в рамках предусмотренных учебной программой и дальнейшее 

совершенствование базовых умений иноязычного общения и позволяющая достичь 

пороговый продвинутый уровень владения иностранным языком В2 по общеевропейской 

системе уровней владения иностранным языком. 

Целью изучения дисциплины является всесторонняя подготовка специалиста, 

предусматривающая сформированность лингвистической, коммуникативной, 

лингвострановедческой и профессионально-адаптивной компетенций.  

Краткое содержание курса: языковой материал на бытовые, социокультурные, научные и 

общественно-политические темы на соответствующем уровне владения иностранным языком. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) применять общественно-политические, страноведческие данные о своей стране и 

стране изучаемого языка 

2) пользоваться иностранным языком как средством общения  

3) владеть всеми видами речевой деятельности, реализующими устную и письменную 

формы коммуникации в ситуациях официального и неофициального общения на 

соответствующем уровне. 

4) применять исторические, литературные и культурологические данные о своей 

стране и стране изучаемого языка 

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

темам;  

 

The discipline is aimed at students mastering the oral and written speech of a foreign 

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

language communication and allowing to reach the threshold advanced level of knowledge of a 

foreign language B2 according to the European system of levels of knowledge of a foreign 

language. 

The purpose of the study of the discipline is the comprehensive training of a specialist, 

providing for the formation of linguistic, communicative, linguistic and vocational and adaptive 

competencies. 

Course Outline: language material on everyday, sociocultural, scientific and socio-political 

topics at the appropriate level of knowledge of a foreign language. 

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

1) apply the socio-political, regional data about their country and the country of the 

language being studied 

2) use a foreign language as a means of communication  

3) to own all types of speech activity that implement oral and written forms of 

communication in situations of official and unofficial communication at an appropriate level. 

4) apply historical, literary and cultural studies about your country and the country of the 

language you are studying 

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

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Шет тілінің практикалық курсы (В 1) 

Практический курс иностранного языка (В 1) 

Practical course of the foreign language (B1) 
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Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Мәдениетаралық қарым-қатынастың теориясы мен практикасы, Елтану. 

Теория и практика межкультурной коммуникации, страноведение. 

Theory and practice of cross-cultural communication, cultural studies. 

 

Жастар саясаты 

Молодежная политика 

Youth politics 

Курстың мақсаты - елдің әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-мәдени 

дамуындағы қазіргі тенденциялар жағдайында студенттердің мемлекеттік жастар саясатына 

деген тұтас көзқарасын, мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асырудың ерекшеліктері 

туралы түсінік қалыптастыру. 

Курстың мазмұны: жастар оқу нысаны ретінде; Тәуелсіздік жылдарындағы жастар 

саясаты (тарихи аспект); жастар саясатын жүзеге асырудағы халықаралық тәжірибе; 

Мемлекеттік жастар саясатының негіздері: жалпы ережелер, негізгі қағидаттар мен 

тұжырымдамалар, механизмдер мен жүзеге асыру технологиялары; Қазақстан 

Республикасындағы мемлекеттік жастар саясатын нормативтік қамтамасыз ету; қазіргі 

қоғамдағы дүниетанымдық мәселелер; жастарды әлеуметтендіру мәселелері; жастар 

саясаты саласындағы жобаларды дайындау; Қазақстан Республикасында және өңірде 

мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру. 

Пәнді игеру нәтижесінде студент міндетті: 

1) мемлекеттік жастар саясатының негізгі теориялық және ұйымдастырушылық-

технологиялық негіздері туралы білімді қолдануға; 

2) осы пәннің негізгі ұғымдары мен терминдерін игеру; 

3) мемлекеттік жастар саясатының теориялық білімін тәжірибеге енгізу; өз 

көзқарастарын қорғауға таласты; 

4) мемлекеттік жастар саясаты жүйесінде ұйымдастырушылық және басқарушылық 

шешімдерді, мемлекеттік жастар саясатының тетіктері мен бағыттары туралы білім 

негіздерін қалыптастыру дағдыларына ие;  

5) мемлекеттік жастар саясаты саласындағы жобалар мен бағдарламаларды жасау 

дағдыларына ие болу 

 

Цель курса формирование у студентов целостного видения государственной 

молодёжной политики в контексте современных тенденций социально-экономического и 

социокультурного развития страны, представление об особенностях реализации 

государственной молодёжной политики.  

Содержание курса: молодежь как объект исследования; молодежная политика за годы 

Независимости (исторический аспект); международный опыт реализации молодёжной 

политики; основы государственной молодёжной политики: общие положения, основные 

принципы и понятия, механизмы и технологии реализации; нормативно-правовое 

обеспечение государственной молодёжной политики в РК; мировоззренческие вызовы в 

современном обществе; вопросы социализации молодежи; подготовка проектов в сфере 

молодёжной политики; реализация государственной молодёжной политики в РК и регионе. 

В результате освоения дисциплины студент будет: 

1) применять знания об основных теоретических и организационно-

технологических основах государственной молодёжной политики;  

2) освоить основные понятия и термины данной дисциплины; 

3) применять на практике теоретические знания по государственной молодёжной 

политике; аргументировано защищать свою точку зрения; 

4) владеть навыками формирования организационно-управленческих решений в 

системе государственной молодёжной политики, основами знаний о механизмах и 

направлениях государственной молодёжной политики;  

5) обладать навыками разработки проектов и программ в сфере государственной 

молодёжной политики.  

 

The purpose of the course is the formation of students' holistic vision of the state youth 

policy in the context of modern trends in the socio-economic and socio-cultural development of 

the country, an idea of the features of the implementation of the state youth policy. 
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Course content: youth as an object of study; youth policy over the years of Independence 

(historical aspect); international experience in implementing youth policy; Fundamentals of state 

youth policy: general provisions, basic principles and concepts, mechanisms and implementation 

technologies; regulatory support of the state youth policy in the Republic of Kazakhstan; 

worldview challenges in modern society; issues of socialization of youth; preparation of projects 

in the field of youth policy; implementation of state youth policy in the Republic of Kazakhstan 

and the region. 

As a result of mastering the discipline, the student must: 

1) apply knowledge of the basic theoretical and organizational-technological foundations of 

state youth policy; 

2) to master the basic concepts and terms of this discipline; 

3) put into practice the theoretical knowledge of state youth policy; argued to defend their 

point of view; 

4) have the skills to form organizational and managerial decisions in the system of state 

youth policy, the basics of knowledge about the mechanisms and directions of state youth policy;  

5) have skills in developing projects and programs in the field of state youth policy. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Философия, Саясаттану, Әлеуметтану, Құқық негіздері, Қазақстан тарихы 

Философия, Политология, Социология, Основы права, История Казахстана 

Philosophy, Political Science, Sociology, Basics of Law, History of Kazakhstan 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өндірістік іс-тәжірибе. 

Производственная  практика. 

Work  practice. 

 

Дінтану 

Религиоведение  

Religious studies 

Курстың мақсаты студенттерге дін туралы, дүниежүзілік және ірі ұлттық діндер 

туралы, қазіргі Қазақстандағы конфессиялық жағдай, толеранттылық пен толеранттылықты 

қалыптастыру туралы жалпы түсінік беру. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: дінтану пәні мен құрылымы, діннің 

діни және теологиялық анықтамалары, дін тарихы, діннің пайда болуы. 

Бұл пәнді игеру нәтижесінде студент міндетті 

1) дін ғылымының теориялық негіздеріне ие болу, 

2) әлемнің негізгі діни көріністеріне, құндылықтар жүйесіне, әлемдік діндердің 

этикалық нормаларына және олардың қоғамның, оның ішінде Қазақстанда дамуы мен 

жетілдірілуіндегі маңыздылығына талдау жасау; Қазақстандағы конфессияаралық келісім 

принциптері; өлкетанудың теориялық негіздері, оның ғылыми қағидалары мен әртүрлі 

бағыттары, туған өлкені зерттеудің негізгі объектілері мен көздері, қазіргі өлкетану 

қозғалысы мен оның формалары және оның негізінде - Қазақстанның жан-жақты тарихи 

сипаттамасы; 

3) күнделікті өмірдегі және кәсіби қызметтегі нақты жағдайды түсіну үшін діни 

көзқарасты қолдануға; 

4) қазіргі қоғамдағы діни өмірге қатысты мәселелерді дербес және ұжымдық түрде 

ойластырады. 

5) дін туралы ақпараттарды әртүрлі көздерден талдау. 

 

Целью курса является получение студентами общих представлений о религии, 

мировых и основных национальных религиях, конфессиональной ситуации в современном 

Казахстане, формирование толерантности и веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии. 

В результате освоения данной дисциплины студент будет: 

1) владеть теоретическими основами религиоведческой науки,  

2) анализировать основные религиозные картины мира, системы ценностей, 

этические нормы мировых религий и их значение для развития и совершенствования 
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общества, в т. ч. в Казахстане; принципы межконфессионального согласия в Казахстане; 

теоретические основы краеведения, его научные принципы и различные направления, 

главные объекты и источники изучения родного края, современное краеведческое движение 

и его формы, а на его базе – всесторонние краеведческие характеристики Казахстана; 

3) использовать религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности;  

4) самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной 

жизни в современном обществе. 

5) анализировать информацию о религии из различных источников. 

 

The aim of the course is to provide students with general ideas about religion, world and 

major national religions, the confessional situation in modern Kazakhstan, the formation of 

tolerance and tolerance. 

The content of the course includes the following sections: subject and structure of religious 

studies, religious and theological definitions of religion, history of religion, the origin of religion. 

As a result of mastering this discipline, the student must 

1) own the theoretical foundations of religious science, 

2) to analyze the main religious pictures of the world, value systems, ethical standards of 

world religions and their importance for the development and improvement of society, including 

in Kazakhstan; principles of interfaith harmony in Kazakhstan; the theoretical foundations of local 

history, its scientific principles and various directions, the main objects and sources of studying 

the native land, the modern local history movement and its forms, and on its basis - the 

comprehensive local history characteristics of Kazakhstan; 

3) use a religious approach to understanding a specific situation in everyday life and in 

professional activity; 

4) independently and collectively reflect on issues related to religious life in modern 

society. 

5) analyze information about religion from various sources. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Қазақстан тарихы, Философия 

История Казахстана, Философия 

History of Kazakhstan, Philosophy 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 
Өлкетану, Елтану 

Краеведение, Страноведение 

Local history, Cultural studies 

 

Өлкетану  

Краеведение 

Regional studies  

Курстың мазмұнына аймақтың тарихы, әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-

саяси сипаттамалары, тұлғалары, топонимикасы, демография және тарихнама мәселелері 

бойынша бөлімдер кіреді. 

Тренингтің мақсаты - табиғат, тарих, мәдениет, туған өлкенің экономикасы туралы 

теориялық білімді және зерттеу мәселелері бойынша практикалық дағдыларды 

қалыптастыру. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) өлкетанудың теориялық негіздерін, өлкетанудың түрлері мен формаларын, 

географиялық және әлеуметтік-экономикалық объектілерді тарихи-өлкетану әдістері мен 

әдістерін, өлкетану ұйымдарының құрылымы мен мазмұнын, өлкетану ақпаратының туған 

өлкенің даму ерекшеліктерін зерттеудегі рөлін қолданады. 

2) туристік маршруттар мен экскурсияларды жасау кезінде өлкетану ақпаратын 

пайдалануға; 

3) өзіндік зерттеу әдістері мен өлкетанудың тұжырымдамалық аппараттары,  

4) оларды аймақ тарихын зерттеуде қолдана алады. 

5) аумақты шарлауға 

 

Содержание курса включает разделы по истории края, социально-экономические и 
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общественно-политические характеристики, персоналии, топонимику, вопросы демографии 

и историографии. 

Цель обучения - формирование теоретических знаний об особенностях природы, 

истории, культуры, хозяйства родного края и практических умений по вопросам 

исследования. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) использовать теоретические основы  краеведения, виды и формы краеведения, 

методы и методики краеведческого исследования географических и социально-

экономических объектов, структуру и содержание краеведческих организаций, роль 

краеведческих сведений в изучении особенностей развития родного края. 

2) использовать краеведческие сведения в разработке туристских маршрутов и 

экскурсий ;  

3) владеть методами исследования  и понятийным аппаратом краеведения,  

4) применять в изучении истории края  

5)  ориентироваться на местности 

 

The course content includes sections on the history of the region, socio-economic and socio-

political characteristics, personalities, toponymy, issues of demography and historiography. 

The purpose of the training is the formation of theoretical knowledge about the features of 

nature, history, culture, the economy of the native land and practical skills on research issues. 

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

1) use the theoretical foundations of local history, the types and forms of local history, the 

methods and techniques of local history research of geographical and socio-economic objects, the 

structure and content of local history organizations, the role of local history information in 

studying the features of the development of the native land. 

2) use local history information in the development of tourist routes and excursions; 

3) own research methods and the conceptual apparatus of local history,   

4) apply them to the study of the history of the region. 

5) navigate the area 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Қазақстан тарихы  

История Казахстана 

The history of Kazakhstan 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Елтану, Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Страноведение, Производственная (Педагогическая) практика. 

Cultural studies, Work (Pedagogical) practice. 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

Пәннің мақсаты: жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, 

белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Қазақстан тарих толқынында; ҚР 

Президентінің Жолдауы; Қазақстан жаһандық әлемде: жаңғыру даму шарты ретінде; 

Қазақстандағы саяси жаңғыру; Қазақстандағы экономикалық жаңғыру; Қазақстан 

халқының рухани дамуының мемлекеттік бағдарламалары; адам Қазақстанның негізгі 

құндылығы ретінде; "Атамекен" бағдарламасын жүзеге асыру; білім культі, білім және 

ғылым; жалпыұлттық рәміздер (символдар), "Қазақстанның киелі орындары" 

бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс Қазақстан аумағының киелі нысандары: 

семантикалық талдау; "Рухани Қазына" бағдарламасы; Жаһандық әлемдегі қазіргі 

қазақстандық мәдениет. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) қоғамдық сананы жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздерін, Тұңғыш Президент 

Н. Назарбаевтың негізгі жұмыстарының мазмұнын білуі тиіс; 

2) жаһандық сын-қатерлер мен әлемдік қауымдастықтың даму үрдістерін бағалау; 

3) жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің 
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құндылық әлеуеті мен бәсекелестік артықшылықтарын және қазақстандық қоғамды 

жаңғырту жөніндегі стратегиялық құжаттарды талдау; 

4) ұғымдық-категориялық аппаратпен еркін жұмыс істеу; 

5) жалпы әлемдік өркениетті дамытуда отандық мәдениеттің әлеуетін, қоғамдық 

сананы жаңғыртудың негізгі императивін іс жүзінде қолдану; 

6) қоғамдық сананы жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша 

ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулердің мазмұнын өз бетінше талдау; 

7) жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін сауатты түсіндіру және оларды іске 

асырудың тиімді тәсілдері мен тетіктерін құру; 

8) өз кәсіби қызметінде заманауи өркениеттің инновациялық жетістіктерін тиімді 

қолдану; 

9) қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін есепке ала отырып, 

мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру мекемелері мен ұйымдарында 

педагогикалық және тәрбие қызметіне дайындығын көрсетеді.  

 

Цель: дисциплина направлена на формирование у молодежи ценностей 

казахстанского патриотизма, активной гражданской и социальной ответственности, 

всесторонне развитой гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы 

современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории; 

Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие 

развития; политическая модернизация в Казахстане; экономическая модернизация в 

Казахстане; государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек 

как основная ценность Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, 

образование и наука; общенациональные символы, реализация программы «Духовные 

святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: 

семантический анализ; подпрограмма «Рухани Қазына»; современная казахстанская 

культура в глобальном мире. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание концептуальных основ модернизации общественного 

сознания, содержание основных работ Первого Президента Н. Назарбаева; 

2) оценивать глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 

3) анализировать ценностный потенциал и конкурентные преимущества 

отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной среде и 

стратегические документы по модернизации казахстанского общества; 

4) свободно оперировать понятийно-категориальным аппаратом; 

5) применять на практике потенциал отечественной культуры в общемировом 

цивилизационном развитии, основные императивы модернизации общественного сознания; 

6) самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных 

исследований по реализации государственной программы модернизации общественного 

сознания; 

7) грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и выстраивать 

наиболее эффективные способы и механизмы их реализации; 

8) эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные 

достижения современной цивилизации; 

9) демонстрировать готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

государственных и негосударственных образовательных учреждениях и организациях с 

учетом стратегических задач модернизации казахстанского общества. 

 

The purpose of the discipline is the formation of values of Kazakhstan patriotism, active 

civil and social responsibility, comprehensively developed harmonious personality, able to 

respond to the global challenges of our time. 

The course content includes the following topics: Kazakhstan in the stream of history; 

messages of the President of the Republic of Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: 

modernization as a condition of development; political modernization in Kazakhstan; economic 

modernization in Kazakhstan, the state program of spiritual development of Kazakhstan people; 

people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the 

cult of knowledge, education and science; national symbols, the implementation of the "Spiritual 
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shrines of Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East Kazakhstan: a semantic analysis; 

subprogram "Rukhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global world. 

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

1) to demonstrate knowledge of conceptual bases of modernization of public consciousness, 

the content of the main works of the First President Nursultan Nazarbayev; 

2) assess global challenges and trends in the development of the world community; 

3) to analyze the value potential and competitive advantages of the national culture and 

education system in the global competitive environment and strategic documents for the 

modernization of Kazakhstan society; 

4) freely operate conceptual and categorical apparatus; 

5) apply the potential of national culture in the global civilizational development, the main 

imperatives of modernization of public consciousness in practice; 

6) independently analyze the content of scientific literature and applied research on the 

implementation of the state program of modernization of public consciousness; 

7) correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most effective 

ways and mechanisms of its implementation; 

8) effectively apply innovative achievements of modern civilization in professional 

activities; 

9) demonstrates readiness for pedagogical and educational activities in state and non-state 

educational institutions and organizations, taking into account the strategic objectives of 

modernization of Kazakhstan society. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 
Аудармашы қызметінің кәсіптік негізі 

Основы профессиональной деятельности перводчика 

Basis of translator’s professional activity 

 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Вasеs of anti-corruption culture 

Курстың мақсаты: студенттердің құқықтық мәдениетін және болашақ мамандардың 

жоғары саналы тәртібін қалыптастыру, оларды әлеуметтік үрдістерді құқықтық реттеудің 

негізгі жолдарымен, мемлекетті, экономиканы басқарудағы, құқықтық тәртіп пен 

ұйымшылдықты қамтамасыз етудегі құқықтың рөлімен, сонымен қатар сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша білім жүйесімен таныстыру және осы негізде осы 

құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастыру.   

Курстың мазмұны: адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары, олардың 

тіршілік әрекетінің түрлі салаларында жүзеге асырылуы; қазақстандық құқықтық жүйе мен 

заңнаманың негіздері; сот және өзге де құқық қорғау және құқық қолдану органдарын 

ұйымдастыру; кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық 

нормалар; конституциялық, азаматтық, еңбек, қылмыстық, әкімшілік  құқығы негіздерін 

оқу;  Сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, оның әр түрлі көріністері; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы әрекет етуге ықпал ететін тұлғаның құқықтық мәдениеті. 

Пәнін оқу нәтижесінде студент:  

1) құқықтар мен бостандықтар туралы білімді қолдана алады,  

2) адам мен азаматтың міндеттеріне ие болады;  

3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілері, 

олардың кеңістіктегі қолданылуын дұрыс түсінуі;  

4) құқық салаларын, негізгі түсініктер мен құқықтың әр саласының категорияларын 

білуге және ажыратуға; олардың түрлеріне сәйкес құқықтық жауапкершіліктің 

негізгі мәселелері; нормативтік құқықтық актілерді, қоғамның мемлекеттік-

құқықтық құрылымын, мемлекеттік билік субъектілері мен оны іске асыру 

механизмін талдауға;  

5) нормативтік құқықтық актілерді дұрыс қолдану дағдылары болуы керек. 
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Цель курса: формирование у студентов правовой культуры и высокой сознательной 

дисциплины будущих специалистов, ознакомление их с основными путями правового 

регулирования социальных процессов, ролью права в управлении государством, 

экономикой, в обеспечении правопорядка и организованности, а также системы знаний по 

противодействию коррупции и выработка на этой основе гражданской позиции по 

отношению к данному явлению.  

Содержание курса: права и свободы человека и гражданина, их реализация в 

различных сферах жизнедеятельности; основы казахстанской правовой системы и 

законодательства; организация деятельности судебных и иных правоохранительных и 

правоприменительных органов; правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; изучение основ конституционного, гражданского, 

трудового, уголовного, административного права; сущность и факторы коррупции, ее 

различные проявления; правовая культура личности, способствующая противодействию  

коррупции; анализ коррупционных явлений.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

1) применять знания о правах и свободе,  

2) владеть обязанностями человека и гражданина; действующие нормативно-правовые 

акты Республики Казахстан, правильно понимать их  применение в пространстве;  

3) знать и различать отрасли права, основные понятия и категории  каждой отрасли 

права; основные вопросы юридической ответственности в соответствии с их 

видами;   

4) анализировать нормативные правовые акты, государственно-правовую структуру 

общества, субъектов государственной власти и механизм его осуществления;  

5) владеть навыками по правильному применению  нормативно-правовых актов 

 

The goal of the course is to form students' legal culture and highly conscious discipline of 

future specialists, familiarize them with the main ways of legal regulation of social processes, the 

role of law in managing the state, the economy, ensuring law and order and organization, and 

developing a knowledge system to counter corruption. basis of citizenship in relation to this 

phenomenon.  

Course content: rights and freedoms of a person and a citizen, their implementation in 

various spheres of life; basics of the Kazakhstan legal system and legislation; the organization of 

judicial and other law enforcement and law enforcement agencies; legal and ethical standards in 

the field of professional activity; learning the basics of constitutional, civil, labor, criminal, 

administrative law. The nature and factors of corruption, its various manifestations; legal culture 

of the person, contributing to the fight against corruption; analysis of corruption.  

As a result of studying the discipline "Fundamentals of Law", the student will:  

1) apply knowledge about rights and freedom,  

2) own the duties of a person and citizen; current regulatory legal acts of the Republic of 

Kazakhstan,  

3) correctly understand their application in space;  

4) know and distinguish between branches of law, basic concepts and categories of each 

branch of law; main issues of legal liability in accordance with their types; to analyze 

regulatory legal acts, the state-legal structure of society, subjects of state power and the 

mechanism for its implementation;  

5) have skills in the proper application of regulatory legal acts. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  Prerequisites: 
Шет тілі; Негізгі шет тілі (А1 А2 денгей); Шет тілінің практикалық курсы (денғей А1 

А2) 

Иностранный язык; Основной  иностранный язык (уровень А1 А2); Практический 

курс  иностранного языка (уровень А1 А2) 

Foreign Language; Basic Foreign Language (Level А1  А2); Practical course of the foreign 

language (level А1 А2) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Негізгі шет тілі (жалғастырушы В2 денгей); Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Основной иностранный язык (уровень В2 - продвинутый); Профессионально-

ориентированный иностранный язык 
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Basic Foreign Language (Level B2 - advanced); Professionally-oriented foreign language 

 

 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық 

негіздері 

Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционной 

культуры 

Legal basis of professional activity and anti-corruption culture 

Курстың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге және заңдылықты 

сақтауға ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті мен парасаттылығын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды қазақстандық құқықтық жүйенің 

негіздерімен, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық 

нормалармен таныстыруға; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, түрлі 

көріністері туралы білім алуға; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға 

бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен міндеттері, қазақстандық 

құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздері туралы білімді жүйелеу; оларды өмірдің түрлі 

салаларында іске асыру;  

2) сыбайлас жемқорлықтың маңыздылығын, оның пайда болу формалары мен 

себептерін түсіндіру; 

3) сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау іскерлігін көрсету; 

4) заңға сәйкес шешімдер қабылдау және әрекеттер жасау; 

5) құқықтық тұрғыдан қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын талдау 

және бағалау; 

6) күнделікті өмірде парасатты мінез-құлық моделін құру. 

 

Цель курса: формирование правовой культуры и добропорядочности личности, 

способствующей противодействию коррупции и соблюдению законности. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с основами 

казахстанской правовой системы; правовыми и нравственно-этическими нормами в сфере 

профессиональной деятельности; на получение знаний о сущности и факторах, различных 

проявлениях коррупции; формирование антикоррупционной культуры. 

В результате изучения курса обучающийся будет способен: 

1) систематизировать знания о правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина, основах казахстанской правовой системы и законодательства; реализовывать 

их в различных сферах жизнедеятельности;  

2) объяснятьсущность коррупции, формы проявления и причины её происхождения; 

3) демонстрировать умение критического анализа коррупционных явлений; 

4) принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; 

5) анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

6) создавать модель добропорядочного поведения в повседневной жизни. 

 

The aim of the course is the formation of a legal culture and integrity of the individual, 

contributing to the fight against corruption and the rule of law. 

Course contents: the training course aims at introducing students with the fundamentals of 

the Kazakhstan legal system; the legal and ethical norms in the sphere of professional activities; 

the provision of comprehensive knowledge about the essence and factors for various 

manifestations of corruption; the formation of anti-corruption culture. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) systematize knowledge about the rights, freedoms and duties of man and citizen, the 

basics of Kazakhstan's legal system and legislation; implement them in various spheres of life; 

2) explain the essence of corruption, forms of manifestation and causes of its origin; 

3) demonstrate the ability to critically analyze corruption phenomena; 

4) make decisions and act in accordance with the law; 

5) analyze and evaluate the results and consequences of activities (inaction) from a legal 
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point of view; 

6) create a model of good behavior in everyday life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Негізгі шет тілі (жалғастырушы В2 денгей); Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Основной иностранный язык (уровень В2 - продвинутый); Профессионально-

ориентированный иностранный язык 

Basic Foreign Language (Level B2 - advanced); Professionally-oriented foreign language 

 

 

Екінші шет тілінің практикалық курсы  

Практический курс второго иностранного языка  

Practical course of the second foreign language  

Пән коммуникативті-мәдениаралық құзыреттіліктің грамматикалық негіздерін сөйлеу 

әрекетінің төрт типіне негіздейді. 

Пәннің мақсаты - екінші шет тілінде дайын емес стихиялық сөйлеуді жобалауға 

студенттердің дұрыс көзқарасын қалыптастыру. 

Қысқаша мазмұны: Курс практикалық грамматика туралы мұқият пысықталған және 

жүйеленген ақпарат негізінде сөйлеу дағдысын дамытуға, болашақ аудармашыларды қазіргі 

шет тілінің грамматикалық заңдылықтарымен және ерекшеліктерімен таныстыруға 

арналған. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

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

қарым-қатынасты қамтамасыз ететін грамматикалық минимумға ие болуға; 

2) грамматикалық құрылымды формальды белгілер арқылы таниды; 

3) құрылымымен құндылықтың арақатынасы; оны омонимді формалардан ажырату; 

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

5) практикалық грамматика бойынша мұқият пысықталған және жүйеленген ақпарат 

негізінде сөйлеу дағдыларына ие болу керек 

 

Дисциплина закладывает грамматические основы коммуникативно-интеркультурной 

компетенции на основе четырех видов речевой деятельности. 

Цель дисциплины - формирование у студентов правильного подхода к оформлению 

неподготовленной спонтанной речи на втором иностранном языке. 

Краткое содержание: Курс предназначен для развития умений и навыков владения 

речью на базе тщательно отработанных и систематизированных сведений по практической 

грамматике, ознакомления будущих специалистов-переводчиков с грамматическими 

закономерностями и особенностями современного иностранного языка. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1. обладать грамматическим минимумом, обеспечивающим коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;  

2. распознавать грамматическую структуру по формальным признакам;  

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

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

имеются); 

5. обладать навыками владения речью на базе тщательно отработанных и 

систематизированных сведений по практической грамматике 

 

Discipline lays the grammatical foundations of communicative-intercultural competence on 

the basis of four types of speech activity. 

The purpose of the discipline is the formation of students' correct approach to the design of 

unprepared spontaneous speech in a second foreign language. 

Summary: The course is intended for the development of speech skills based on carefully 

worked out and systematized information on practical grammar, familiarization of future 

translators with grammatical patterns and features of the modern foreign language. 
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As a result of studying the discipline, the student will: 

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

distortion of meaning in written and oral communication; 

2) recognize the grammatical structure by formal signs; 

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

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

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

practical grammar 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Базалық шет тілі (А1 А2 денгей); Шет тілі; Мәдениетаралық қарым-қатынас 

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

шет тілі (В2) 

Базовый иностранный язык (уровень А1 А2); Иностранный язык; Базовый 

иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации (В1); Базовый иностранный 

язык в контексте межкультурной коммуникации (В2) 

Basic Foreign Language (Level А1  А2);  Foreign language; Basic foreign language in the 

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

communication (B2) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Екінші шетел тілінің сөйлеу қатынасуының мәдениеті бойынша практикумы; Шетел 

тілінде рефереттау мен аударманың негіздері  

          Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка; Основы 

реферирования и перевода на иностранном языке 

         Conversational practice in the second language; Basics of Abstracting in Foreign Language 

and Translation 

 

Жалпы кәсіптік шет тілі 

Общепрофессиональный иностранный язык 

Foreign Language for General Purposes 

Пән оқытудың мәдениаралық және ғылыми-кәсіби бағдарларын тереңдетуге 

бағытталған, бұл әртүрлі көздерден алынған ақпараттың кең ауқымын қабылдау және өңдеу 

қабілеттерін құрайды. 

Пәннің мақсаты: шет тілінде сөйлеудің негізгі дағдыларын одан әрі жетілдірумен 

қатар, кәсіби қарым-қатынас үшін тілді қолдануда кәсіби бағытталған дайындық деңгейіне 

қол жеткізіледі. 

Қысқаша мазмұны: Курстық материалда зерттелетін тақырыптар мен қарым-қатынас 

мазмұнын, ірі тарихи оқиғалармен байланысты шындықтардың тілін, мәдени-тарихи 

бірлестіктерді, қоғамдық-саяси өмірдің, мемлекет пен экономиканың ерекшеліктерін 

көрсететін түпнұсқа мәтіндерді, аудио және видео материалдарды пайдалану 

қарастырылған. зерттелетін тілдің елдері. 

Курстың соңында студент: 

1) нормативті-функционалды грамматика, коммуникативті құзіреттілік туралы тілдің 

және сөйлеудің грамматикалық жүйесін білдіреді. 

2) кәсіби бағдарланған және ғылыми мәселелер бойынша дәлелдер келтіруге; 

3) монологтық сөйлеудің белгілі коммуникативті түрлерін және коммуникативті 

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

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

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

5) оқудың барлық түрлерін дамыту. 

 

Дисциплина направлена на углубление межкультурной и научно-профессиональной 

направленности обучения, формирующая умение воспринимать и обрабатывать широкий 

спектр информации из различных видов источников. 

Цель дисциплины:  наряду с дальнейшим совершенствованием базовых умений 

иноязычного общения достигается профессионально-ориентированный уровень обучения в 

использовании языка в целях профессионального общения.  

Краткое содержание: Учебный материал курса предусматривает использование 

аутентичных текстов, аудио- и видеоматериалов, адекватно отражающих содержание 
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изучаемой тематики и сфер общения, язык реалий, связанных с важнейшими 

историческими событиями, культурно-историческими ассоциациями, с особенностями 

общественно-политической жизни, государственным устройством и экономикой стран 

изучаемого языка. 

По окончании курса студент будет:  

1) представлять грамматическую систему языка и речи о нормативной и 

функциональной грамматике, овладение коммуникативной компетенцией. 

2) доказательно высказываться по профессионально-ориентированной и научной 

проблематике,  

3) использовать известные коммуникативные типы монологической речи и 

адекватные коммуникативным намерениям виды дискурса (обзор, интерпретация, резюме и 

др.).  

4) владеть устной и письменной речи на изучаемом языке в определенных сферах 

общения (социально-бытовой, социально- культурной, учебно - профессиональной), в 

частности,  

5) совершенствовать навыки всех видов чтения. 

 

The discipline is aimed at deepening the intercultural and scientific-professional orientation 

of training, which forms the ability to perceive and process a wide range of information from 

various types of sources. 

The purpose of the discipline: along with further improvement of the basic skills of foreign 

language communication, a professionally-oriented level of training in the use of language for 

professional communication is achieved. 

Summary: The course material provides for the use of authentic texts, audio and video 

materials that adequately reflect the content of the studied topics and areas of communication, the 

language of realities associated with major historical events, cultural and historical associations, 

with the features of socio-political life, government and economy countries of the language being 

studied. 

At the end of the course, the student will: 

1) represent the grammatical system of language and speech about normative and functional 

grammar, mastery of communicative competence. 

2) express evidence on professionally-oriented and scientific issues, 

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

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

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

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

5) improve the skills of all types of reading. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  Prerequisites: 
Жалпы кәсіптік шет тілі 

Общепрофессиональный иностранный язык 

Foreign Language for General Purposes 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

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

Производственная практика;  Написание и защита дипломной работы (проекта) 

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

 

Синхронды аударма 

Синхронный перевод 

Simultaneous translation 

Пәннің міндеттері: студенттердің өз ана тілінен шет тіліне және шет тілінен ана тіліне 

ілеспе аударма дағдыларын игеруі, бұл олардың кәсіби мәдениетті қарым-қатынас 

саласындағы аудармашы қызметін жалғастыруына мүмкіндік береді. 

Пән кәсіби этика және қызметтік этикет қағидаларын меңгеруге бағытталған; кәсіптік 

қызмет нәтижелерін бағалау әдістері мен принциптері; нақты, тұжырымдамалық және 

анықтамалық ақпаратты шет тіліндегі мәтінде функционалдық стиль мен регламентке 

сәйкес көрсетудің дискурсивті тәсілдері; аударма сапасына қойылатын негізгі талаптар. 

Курс аударма, мәдениетаралық және техникалық коммуникация саласындағы кәсіби 

этиканың нормалары мен қызметтік этикеттің нормаларын қарастырады; сөйлеуде ана тілін 
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тану және әлеуметтік қатынастардың лингвистикалық белгілері мен адамның сөйлеу 

сипаттамаларын талдау; қарым-қатынас мақсаттары мен көлемін ескере отырып, сөйлеу 

барысында әртүрлі тақырыптық топтардың сөздік қорын қолданыңыз. 

Курсты аяқтағаннан кейін студенттер: 

1. аудармашыға қойылатын талаптарды, кәсіби аударманың қолданылу аясын, 

аударма этикасын сақтау; 

2. аударма мәселелерін анықтаңыз және тез шешіңіз, мәтінді жеткізушінің сөйлеу 

ерекшеліктерін ескере отырып, бастапқы мәтінді қабылдай аласыз; автоматтандырылған 

режимде аударма сәйкестігін жиі қолданыңыз; 

3. аударма түрлендірулерін қолдану; 

4. сөйлеушінің сөйлеу жылдамдығына тең аударма жылдамдығымен жылдам бірізді 

аударма жасау дағдыларына ие болу; 

5. мәтінді қабылдау тұрғысынан да, оны қайта шығару жағынан да бір тілден екінші 

тілге тез ауысу; 

6. мақсатты тілдің нормаларына сәйкес тұжырымдарды дұрыс тұжырымдай білу; 

7. дәйекті аударманы орындау үшін аударма нота техникасын тиімді қолдану (OOPS - 

аударманың әмбебап курсы); 

 

Цели освоения дисциплины: Приобретение студентами навыков синхронного 

перевода с родного языка на иностранный язык и с иностранного на родной язык, 

позволяющими в дальнейшем осуществить профессиональную деятельность в качестве 

устного переводчика в сфере межкультурной коммуникации. 

Дисциплина направлена на освоение принципов профессиональной этики и 

служебного этикета; способов и принципов оценки результатов профессиональной 

деятельности; дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и фоновой 

информации в иноязычном тексте в соответствии с функциональным стилем и регистром; 

основные требования к качеству перевода. Курс рассматривает нормы профессиональной 

этики и служебного этикета в области перевода, межкультурной и технической 

коммуникации; распознавание в речи носителя языка и анализ лингвистических маркеров 

социальных отношений и маркеров речевой характеристики человека; использовать в речи 

лексику различных тематических групп с учетом целей и сферы общения. 

По завершению курса студенты будут: 

1) следовать требованиям, предъявляемыем к устному переводчику, сферы 

функционирования профессионального устного перевода, переводческая этика;  

2) определять и оперативно решать переводческие проблемы, воспринимать исходный 

текст с учетом индивидуальных особенностей речи предъявителя текста;   

использовать наиболее частотные переводческие соответствия в 

автоматизированном режиме;   

3) применять переводческие трансформации;   

4) владеть навыками осуществления быстрой последовательной межъязыковой 

трансляции со скоростью перевода, равной скорости речи оратора;   

5) быстро переключаться с одного языка на другой, как в плане  восприятия текста, так 

и в плане его репродуцирования;   

6) интонационно правильно оформлять высказывания в соответствии  с нормами 

целевого языка;  

7) эффективно использовать технику переводческой записи (УПС- универсальная 

переводческая скоропись) для осуществления последовательного перевода; 

 

The objectives of the discipline: Acquisition by students of simultaneous translation skills 

from their native language into a foreign language and from a foreign into their native language, 

allowing them to continue to carry out professional activities as an interpreter in the field of 

intercultural communication. 

The discipline is aimed at mastering the principles of professional ethics and official 

etiquette; methods and principles for assessing the results of professional activity; discursive ways 

of expressing factual, conceptual and background information in a foreign language text in 

accordance with the functional style and register; basic requirements for the quality of translation. 

The course examines the norms of professional ethics and official etiquette in the field of 

translation, intercultural and technical communication; recognition of a native speaker in speech 
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and analysis of linguistic markers of social relations and markers of a person’s speech 

characteristics; use the vocabulary of various thematic groups in speech, taking into account the 

goals and scope of communication. 

Upon completion of the course, students will: 

1. follow the requirements for an interpreter, the scope of functioning of professional 

interpretation, translation ethics; 

2. identify and quickly solve translation problems, perceive the source text, taking into 

account the individual characteristics of the speech of the bearer of the text; use the most frequent 

translation matches in an automated mode; 

3. apply translation transformations; 

4. have the skills to carry out fast sequential interlanguage translation with a translation speed 

equal to the speaker's speech speed; 

5. quickly switch from one language to another, both in terms of perception of the text, and in 

terms of its reproduction; 

6. intonationally correctly formulate statements in accordance with the norms of the target 

language; 

7. effectively use the technique of translation notation (OOPS - universal translation cursive) 

for the implementation of consecutive translation; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  Prerequisites: 
Негізгі шет тілі (жалғастырушы В2 денгей ); Аудармашы кәсіби қызметінің негіздері 

Основной иностранный язык (уровень В2 - продвинутый); Основы профессиональной 

деятельности переводчиков 

Basic Foreign Language (Level B2 - advanced); Fundamentals of professional translators 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Ақпараттық аударманың практикасы;  Арнаулы кәсіби шет тілі 

Практика информативного перевода;  Специально-профессиональный иностранный 

язык 

Practice of informative translation;  Foreign Language for Specific Purposes 

 

Ана тілінен шет тілге жазбаша аударма 

Письменный перевод с родного языка на иностранный язык 

Translation from native language to foreign language 

Пән ана тілінен жалпы мәдени, қоғамдық-саяси, экономикалық, әлеуметтік және 

танымал ғылыми пәндердің мәтіндерін шет тіліне толық жазбаша аудару дағдыларын 

дамытуға бағытталған. 

Мақсаты: Шет тіліне аударма негіздерін меңгеруді қамтамасыз ету, қазіргі өмірдің 

әртүрлі аспектілерін көрсететін жазбаша оқыту мәтіндерін түсінуге үйрету. 

Қысқаша мазмұны: студенттердің аудармадағы практикалық дағдыларын, мәтінді 

прагматикалық бейімдеудің негізгі әдістерін дамытуға бағытталған; студенттердің шет тілін 

білуі аясында қажетті аударма құзіреттілігін қалыптастыру туралы. Аударма дағдыларын 

қалыптастыру және жетілдіру оқытудың сатысына байланысты, күрделіліктің жоғарылау 

дәрежесін ескере отырып жүзеге асырылады. 

Курстың соңында студент: 

1) қазіргі жағдайда аударма ісінің ерекшеліктерін көрсету; аударма түрлерінің жіктелуі; 

аударма процесінің ерекшеліктері, аударма процесінің кезеңдері, әр кезеңде жұмыс жасау 

технологиясы мен техникасы; аударма саласындағы аудармашыға қойылатын талаптар. 

2) түпнұсқа мәтінін талдаңыз, 

3) аударманың стандартты және стандартты емес мәселелерін анықтауға; 

4) аударма түрлендірулерінің әр түрін қолдана отырып, оларды шешу тәсілдерін 

таңдайды; 

5) лексикалық, грамматикалық, стилистикалық қайта құру жүйесін бастапқы мәтінді 

лингвистикалық түрлендірудің құралы ретінде пайдалануға; аударылған мәтінді бастапқы 

мәтіннің авторының ниеті мен мәтінді шетелдік алушыға бағыттайтын ниетіне қарай кодтау; 

6) аударылған мәтінді редакциялау; 

7) сөздіктерді, анықтамалық материалдарды және басқа ақпарат көздерін кәсіби 

пайдалануға; 

8) мәтіндік редакторлардың компьютерлік бағдарламаларын, электрондық сөздіктерді 

және т.б. пайдалануға. 
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Дисциплина направлена на формирование навыков полного письменного перевода с 

родного на иностранный язык текстов общекультурной, общественно-политической, 

экономической, социальной и научно-популярной тематики. 

Цель: Обеспечение овладения основами письменного перевода на иностранный язык, 

обучение пониманию письменных учебных текстов, отражающих различные стороны 

современной жизни. 

Краткое содержание: Курс нацелен на выработку у студентов практических навыков 

перевода, основных приемов прагматической адаптации текста при переводе; на 

формирование у учащихся необходимой для профессиональной деятельности 

переводческой компетенции в рамках владения иностранным языком. Формирование и 

совершенствование переводческих навыков осуществляется в зависимости от стадии 

обучения с учетом возрастающей степени сложности. 

По окончании курса студент будет: 

1) демонстрировать особенности переводческой деятельности в современных 

условиях; классификацию видов письменного перевода; особенности процесса 

письменного перевода, этапы процесса письменного перевода технологию и приёмы 

работы над каждым этапом; требования, предъявляемые к переводчику в области 

письменного перевода. 

2) анализировать текст оригинала,  

3) выявлять стандартные и нестандартные переводческие проблемы,  

4) выбирать способы их решения, применяя различного рода переводческие 

трансформации;  

5) использовать систему лексических, грамматических, стилистических 

трансформаций как средство языкового преобразования исходного текста; перекодировать 

переводной текст на основе замысла автора исходного текста и переориентации текста на 

иноязычного получателя;  

6) редактировать переводной текст;  

7) профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими источниками 

информации;  

8) использовать компьютерные программы текстовых редакторов, электронных 

словарей и т. п. 

 

The discipline is aimed at developing the skills of full written translation from the mother 

tongue into a foreign language of texts of a general cultural, socio-political, economic, social and 

popular science subjects. 

Purpose: Ensuring mastery of the basics of translation into a foreign language, training in 

understanding written teaching texts that reflect various aspects of modern life. 

Summary: The course is aimed at developing students' practical translation skills, the basic 

techniques of pragmatic adaptation of the text in translation; on the formation of the necessary 

translation competence for students in the framework of their knowledge of a foreign language. 

The formation and improvement of translation skills is carried out depending on the stage of 

training, taking into account the increasing degree of complexity. 

At the end of the course, the student will: 

1) to demonstrate the features of translation activities in modern conditions; classification of 

types of translation; features of the translation process, stages of the translation process, 

technology and techniques for working on each stage; requirements for the translator in the field 

of translation. 

2) analyze the text of the original, 

3) identify standard and non-standard translation problems, 

4) choose methods for their solution, applying various kinds of translation transformations; 

5) use the system of lexical, grammatical, stylistic transformations as a means of linguistic 

transformation of the source text; transcode the translated text based on the intention of the author 

of the source text and the reorientation of the text to the foreign recipient; 

6) edit the translated text; 

7) professionally use dictionaries, reference books and other sources of information; 

8) use computer programs of text editors, electronic dictionaries, etc. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты /  Prerequisites: 
Ана тілінен шет тілге жазбаша аударма 

Письменный перевод с родного языка на иностранный язык 

Translation from native language to foreign language 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Көркем аударма практикасы; Ақпараттық аударманың практикасы 

Практика художественного перевода; Практика информативного перевода 

Practice of artistic translation; Practice of informative translation 

 

Тілдік карым-катынас мәдениеті бойынша практикум 

Практикум по культуре речевого общения 

The Practical work on conversation speech culture 

Пәннің мақсаты: бакалаврлардың шет тілінде сөйлеу дағдылары мен дағдыларын 

қалыптастыру. 

Пән тілдік дайындықты тереңдетуге бағытталған. Пәнді игеру үшін студенттер тілдік 

және гуманитарлық курстар мен пәндерді оқу барысында қалыптасқан білім, білік, 

дағдыларды 1, 2 және 3 курстарда қолданады. Оқу курсы коммуникацияның тиімділігі мен 

коммуникативті мінез-құлықтың сипаттамаларын бағалау үшін риторикалық талдау 

элементтерін қолдануды қамтиды; коммуникативті проблеманы шешу бойынша ұсыныстар 

жасайды. 

Курсты аяқтағаннан кейін студенттер: 

1) қазіргі заманғы шет тілінің нормаларына ие: ауызша және жазбаша байланыстың 

әр түрлі түрлерінде лексикалық бірліктерді, грамматикалық формаларды және 

орфографиялық ережелерді қолдану ерекшеліктерін; 

2) ауызша және жазбаша сөйлеудің құрылымдық ерекшеліктерін көрсету; 

3) шет тіліндегі сөйлеу кезіндегі қателіктерге, коммуникативті сәтсіздіктердің 

себептеріне және оларды қалай жоюға талдау жасау; 

4) ауызша қарым-қатынас процесінде вербалды және вербальды емес құралдарды 

қолдана алады; 

5) шет тілінде ауызша және жазбаша ауызша сөйлеу дағдыларына ие болу; 

6) сыртқы байланыстың әр түрлі жағдайларында әңгімелер жүргізуге. 

 

  Цель дисциплины: формирование у бакалавров навыков и умений иноязычного 

речевого общения.  

Дисциплина направлена на углубление языковой подготовки. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении 

языковых и гуманитарных курсов и дисциплин на 1, 2 и 3 курсах обучения. Курс обучения 

предполагает применение элементов риторического анализа для оценки эффективности 

коммуникации и особенностей коммуникативного поведения; вырабатывает рекомендации 

по решению коммуникативной задачи. 

По завершению курса студенты будут: 

1) владеть нормами современного иностранного языка: особенностями 

употребления лексических единиц, грамматических форм и правил орфографии в 

различных типах устной и письменной коммуникации; 

2) демонстрировать структурные особенности устной и письменной речи; 

3) анализировать типичные ошибки в иноязычной речи, причины коммуникативных 

неудач и способы их устранения; 

4) применять адекватные вербальные и невербальные средства в процессе речевого 

общения; 

5) обладать навыками устного и письменного речевого общения на иностранном 

языке; 

6) вести беседы в различных ситуациях иноязычного общения. 

 

The purpose of the discipline: the formation of bachelors skills and abilities of foreign 

language communication. 

The discipline is aimed at deepening language training. To master the discipline, students use 

the knowledge, skills, abilities, formed during the study of language and humanitarian courses and 

disciplines in 1, 2 and 3 courses of study. The course of study involves the use of elements of 
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rhetorical analysis to assess the effectiveness of communication and the characteristics of 

communicative behavior; makes recommendations for solving a communicative problem. 

Upon completion of the course, students will: 

1) own the norms of the modern foreign language: the peculiarities of the use of lexical units, 

grammatical forms and spelling rules in various types of oral and written communication; 

2) demonstrate the structural features of oral and written speech; 

3) to analyze typical errors in foreign language speech, the causes of communicative failures 

and how to eliminate them; 

4) apply adequate verbal and non-verbal means in the process of verbal communication; 

5) have the skills of oral and written verbal communication in a foreign language; 

6) conduct conversations in various situations of foreign communication. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  Prerequisites: 
Негізгі шет тілі (жалғастырушы В2 денгей ); Аудармашы кәсіби қызметінің негіздері 

Основной иностранный язык (уровень В2 - продвинутый); Основы профессиональной 

деятельности переводчиков 

Basic Foreign Language (Level B2 - advanced); Fundamentals of professional translators 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Ақпараттық аударманың практикасы;  Арнаулы кәсіби шет тілі 

Практика информативного перевода;  Специально-профессиональный иностранный 

язык 

Practice of informative translation;  Foreign Language for Specific Purposes 

 

Тіл оқылатын елдің әдебиеті және аударма мәселелері 

Литература страны изучаемого языка и проблемы перевода 

Literature of studied language country and translation problems 

Пән Англия, орта ғасырлардан қазіргі уақытқа дейінгі әдебиеттерді қамтиды. 

Бұл курстың мақсаты - кең негізді және іргелі лингвистикалық білім беру. Осы пән 

бойынша білім алу оқытылатын тілдер мен коммуникативті құзіреттілік елдерінде әдеби 

және мәдени білімі бар жоғары білікті, жан-жақты маман даярлауда маңызды орын алады. 

Қысқаша мазмұны: Осы пәннің тақырыбы - маңызды тарихи және әдеби процестерді 

жүйелеу және зерттелген тілдегі елдің ең ірі жазушыларының шығармашылығы. Зерттеліп 

жатқан тілдегі елдің әдебиетіндегі маңызды құбылыстарға және аудармаға байланысты 

мәселелерге басымдық беріледі. 

Курсты аяқтағаннан кейін студенттер: 

1) ағылшын әдебиетінің дамуының негізгі кезеңдері, ағылшын авторларының негізгі 

еңбектері, негізгі эстетикалық және әдеби терминдер мен ұғымдар, ағылшын әдебиетінің 

негізгі тақырыптары мен сюжеттері туралы білімдерін көрсету; 

2) Ұлыбританияның жетекші жазушыларының поэтикасының бірегейлігін анықтау, 

3) Англия мен Ресей жазушыларының шығармаларын салыстыру; 

4) әдеби процестің дамуының жалпы заңдылықтарын түсінеді, түсіндіреді, оның 

кезеңдерін,  

5) негізгі әдеби бағыттары мен жанрларын түсініп, шарлай алады; 

 

Дисциплина охватывает литературу Англии, начиная со средних веков до настоящего 

времени. 

Целью данного курса является  обеспечение  широкопрофильного и 

фундаментального языковедческого обучения. Обучение данной дисциплине занимает 

важное место в подготовке высококвалифицированного, разностороннего специалиста, 

обладающего литературоведческими и культуроведческими знаниями по странам 

изучаемых языков и коммуникативной компетентностью. 

Краткое содержание: Предметом изучения данной дисциплины являются вопросы 

систематизации важнейших историко-литературных процессов и творчества крупнейших 

писателей страны изучаемого языка. Первостепенное внимание уделяется наиболее 

значительным явлениям  литературы страны изучаемого языка и проблем связанных с 

переводом.  

По завершению курса студенты будут: 

1) демонстрировать знания об основных этапах развития английской литературы, 

основных произведениях английских авторов, основных эстетических и  
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литературоведческих терминах и понятиях, магистральные темы и сюжеты английской 

литературы; 

2) выявлять своеобразие поэтики ведущих писателей Великобритании,  

3) сопоставлять произведения писателей Англии и России; 

4) понимать и объяснить общие закономерности развития литературного процесса,  

5) разбираться и ориентироваться в его этапах, главных литературных направлениях 

и жанрах. 

 

Discipline covers the literature of England, from the Middle Ages to the present. 

The purpose of this course is to provide broad-based and fundamental linguistic education. 

Education in this discipline occupies an important place in the preparation of a highly qualified, 

versatile specialist with literary and cultural knowledge in the countries of the studied languages 

and communicative competence. 

Summary: The subject of this discipline is the systematization of the most important 

historical and literary processes and the work of the largest writers of the country of the studied 

language. Priority is given to the most significant phenomena in the literature of the country of the 

language being studied and the problems associated with translation. 

Upon completion of the course, students will: 

1) demonstrate knowledge about the main stages of development of English literature, the 

main works of English authors, the main aesthetic and literary terms and concepts, the main 

themes and plots of English literature; 

2) to identify the originality of the poetics of leading writers in the UK, 

3) to compare the works of writers from England and Russia; 

4) understand and explain the general laws of the development of the literary process,  

5) understand and navigate its stages, the main literary directions and genres; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  Prerequisites: 
Аударма теориясы; Шет тілден ана тілге жазбаша аударма; Мәдениетаралық қарым-

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

базалық шет тілі (В2) 

         Теория перевода; Письменный перевод с иностранного на родной язык; Базовый 

иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации (В1) Базовый иностранный 

язык в контексте межкультурной коммуникации (В2) 

          Theory of translation; Translation from foreign to native language;  Basic foreign language 

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

intercultural communication (B2) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

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

Производственная практика; Написание и защита дипломной работы (проекта) 

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

 

Аудармашының жұмысындағы ақпараттық технологиялар 

Информационные технологии в работе переводчика 

Information technologies in translation 

«Аудармадағы ақпараттық технологиялар» пәнін игерудің мақсаты - студенттердің 

аударма ісінде ақпараттық технологияларды тиімді қолдану бойынша білім алуы және 

дағдыларын дамыту. 

Пән білім алуға және студенттердің аударма ісінде ақпараттық технологияны тиімді 

пайдалану дағдыларын дамытуға бағытталған. Курс кәсіптік оқытудың барлық пәндерін 

оқу процесінде қалыптасқан дағдылар мен дағдыларды дамытады және толықтырады. 

Курсты аяқтағаннан кейін студенттер: 

1) аудармаға дайындалу әдістемесіне ие; 

2) дәйекті аударманы орындау кезінде қысқартылған аударма жазбалары жүйесінің 

негіздеріне ие болу. 

3) аудармада қолданылатын әртүрлі ақпараттық технологиялардың функциялары мен 

құралдарын қолдануға; 

4) аударма жұмысының әр түрлі кезеңдерінде ақпараттық технологияны пайдалануға; 

5) тиісті ақпаратты іздеу; 

6) аударымды талаптарға сәйкес орындауға; 
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7) ақпарат іздеу құралдарына ие; 

 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в переводе» является 

приобретение знаний и формирование у студентов умений по эффективному 

использованию информационных технологий в переводческой деятельности.       

Дисциплина направлена на приобретение знаний и формирование у студентов умений 

по эффективному использованию информационных технологий в переводческой 

деятельности. Курс развивает и дополняет навыки и умения, формируемые в процессе 

изучения всех дисциплин профессиональной подготовки. 

По завершению курса студенты будут: 

1) владеть методикой подготовки к выполнению перевода;  

2) владеть основами системы сокращённой переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода. 

3) применять функции и инструменты различных информационных технологий, 

используемые при переводе;  

4) использовать информационные теххнологии на разных этапах работы над 

переводом; 

5) осуществлять поиск релевантной информации;  

6) оформлять перевод в соответствии с требованиями; 

7) владеть инструментами поиска информации;  

 

The purpose of mastering the discipline "Information Technologies in Translation" is to 

acquire knowledge and develop students' skills in the effective use of information technologies in 

translation activities. 

The discipline is aimed at acquiring knowledge and developing students' skills in the 

effective use of information technology in translation activities. The course develops and 

complements the skills and abilities formed in the process of studying all the disciplines of 

vocational training. 

Upon completion of the course, students will: 

1) own the methodology for preparing for the translation; 

2) to own the basics of the system of abbreviated translation records when performing 

consecutive interpretation. 

3) apply the functions and tools of various information technologies used in the translation; 

4) use information technology at different stages of translation work; 

5) search for relevant information; 

6) execute the transfer in accordance with the requirements; 

7) own information search tools; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  Prerequisites: 
Негізгі шет тілі (жалғастырушы В2 денгей ); Аудармашы кәсіби қызметінің негіздері 

Основной иностранный язык (уровень В2 - продвинутый); Основы профессиональной 

деятельности переводчиков 

Basic Foreign Language (Level B2 - advanced); Fundamentals of professional translators 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Ақпараттық аударманың практикасы;  Арнаулы кәсіби шет тілі 

Практика информативного перевода;  Специально-профессиональный иностранный 

язык 

Practice of informative translation;  Foreign Language for Specific Purposes 

 

Көркем аударма практикасы 

Практика художественного перевода 

Practice of  Literary translation 

Пән студенттердің лингвистикалық талдау және көркем аударма саласындағы 

дағдыларын дамытуға бағытталған. 

Курстың мақсаты - болашақ мамандарды көркем аударма саласында жалпы мәдени 

байыту және студенттерде кәсіби қызметке қажетті аударма, лингвистикалық және 

мәдениетаралық-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру. 

Қысқаша мазмұны: Курс әдебиеттің мәдениаралық қарым-қатынастағы рөлін, көркем 

мәтінді құру заңдылықтарын және оның негізгі функцияларын, көркем аударманың 
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принциптері, әдістері мен әдістерін, сондай-ақ аударма стратегиясының әр түрін зерттеуге 

бағытталған. 

 Курсты аяқтағаннан кейін студенттер: 

1) қазіргі кездегі аударма іс-әрекетінің ерекшеліктері туралы білімді қолдануға; 

көркем аударма түрлерінің классификациясы; көркем аударма процесінің ерекшеліктері, 

көркем аударма процесінің кезеңдері, әр кезеңдегі жұмыс технологиясы мен әдістері; 

көркем аударма саласындағы аудармашыға қойылатын талаптар. 

2) түпнұсқа мәтінін талдаңыз, 

3) аударманың стандартты және стандартты емес мәселелерін анықтауға; 

4) аударма түрлендірулерінің әр түрін қолдана отырып, оларды шешу тәсілдерін 

таңдайды; 

5) аударылған мәтінді бастапқы мәтін авторының ниеті мен мәтінді шетелдік алушыға 

бағыттауды негізге ала отырып қайта жазады; аударылған мәтінді редакциялау; 

 

Дисциплина направлена на развитие у студентов умений и навыков лингвистического 

анализа и художественного перевода. 

Цель курса- общекультурное обогащение будущих специалистов по 

художественному переводу и формирование у обучаемых необходимой для 

профессиональной деятельности переводческой, лингвистической и межкультурно-

коммуникативной компетенций. 

Краткое содержание: Курс направлен на изучение роли художественного в 

межкультурной коммуникации, закономерности построения художественного текста и его 

основные функции, принципы, приемы и методы художественного перевода,  а также 

различные виды переводческой стратегии.  

 По завершению курса студенты будут: 

1) применять знания об особенностях переводческой деятельности в современных 

условиях; классификацию видов художественного перевода;   особенности процесса 

художественного перевода, этапы процесса  художественного перевода , технологию и 

приѐмы работы над каждым этапом;   требования, предъявляемые к переводчику в области 

художественного  перевода.  

2) анализировать текст оригинала,  

3) выявлять стандартные и нестандартные переводческие проблемы,  

4) выбирать способы их решения, применяя различного рода переводческие 

трансформации;   

5) перекодировать  переводной текст на основе замысла автора исходного текста и 

переориентации текста на иноязычного получателя; редактирования  переводного текста;  

 

The discipline is aimed at developing students' skills in linguistic analysis and literary 

translation. 

The purpose of the course is the general cultural enrichment of future specialists in literary 

translation and the formation in students of the necessary translation, linguistic and intercultural-

communicative competencies necessary for professional activities. 

Summary: The course is aimed at studying the role of the literary in intercultural 

communication, the patterns of building a literary text and its main functions, principles, 

techniques and methods of literary translation, as well as various types of translation strategy. 

 Upon completion of the course, students will: 

1) apply knowledge about the features of translation activities in modern conditions; 

classification of types of literary translation; features of the process of literary translation, stages 

of the process of literary translation, technology and methods of work on each stage; requirements 

for translator in the field of literary translation. 

2) analyze the text of the original, 

3) identify standard and non-standard translation problems, 

4) choose methods for their solution, applying various kinds of translation transformations; 

5) recode the translated text based on the intention of the author of the source text and the 

reorientation of the text to the foreign recipient; editing translated text; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  Prerequisites: 
Шет тілден ана тілге жазбаша аударма; Ана тілінен шет тілге жазбаша аударма 

Письменный перевод с иностранного на родной язык; Письменный перевод с родного 
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языка на иностранный язык 

Translation from foreign to native language;  Translation from native language to foreign 

language 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Ақпараттық аударманың практикасы; Ауызша аударма практикасы 

Практика информативного перевода; Практика устного перевода 

Practice of informative translation; Practice of oral translation 

 

Ел тану  

Страноведение 

Country Studying  

Пән студенттерді оқытылатын тілдердің экономикалық, әлеуметтік, саяси және 

мәдени өмірінің ерекшеліктерін түсінуге үйретуге бағытталған. 

Бұл курстың мақсаты - шет тілдерін мәдени ортада аударма іс-әрекеті кезінде қарым-

қатынас құралы ретінде шет тілдерін кәсіби деңгейде білу қабілетін дамыту және 

мәдениетаралық байланысты лайықты жүзеге асыру. 

Қысқаша мазмұны: Бұл пәннің тақырыбы - Ұлыбритания мен АҚШ-тың тарихи және 

әлеуметтік-мәдени дамуы. Курс үшінші курстың студенттеріне арналған және екі бөлімнен 

тұрады. Бірінші бөлімде біз Ұлыбританияның тарихын, географиясын, мемлекеттік 

рәміздерін, саясатын, мәдениетін, екінші бөлімде - Америка Құрама Штаттарының 

тарихын, географиясын, мемлекеттік рәміздерін, саясаты мен мәдениетін зерттейміз. 

Курстың соңында студент: 

1) СИА дамуының негізгі тарихи кезеңдері, СИА-ның физикалық-экономикалық 

географиясы, СИА-ның әкімшілік-саяси және аумақтық бөліністері, СИА-дағы қазіргі 

саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени процестер туралы білімді қолдану 

2) СИА-дағы саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени процестерді талдау,  

3) фактілер мен құбылыстарды салыстыру, Қазақстан Республикасындағы 

процестермен ұқсастықтар жасау, жалпы және нақты; мәдениеттанулық қарым-қатынастың 

нақты жағдайларында елтану білімін енгізу 

4) зерттелетін тілдің тарихы, географиясы, саясаты туралы жалпы білімін көрсетеді; 

5) зерттелетін тілдің елдің және мәдениеттің ерекшеліктерін анықтай алады және 

сөйлесе алады; 

 

Дисциплина ставит своей задачей научить студентов разбираться в особенностях 

экономической, социальной, политической и культурной жизни стран изучаемого языка. 

Целью данного курса является формирование способности профессионального 

владения иностранными языками как средством общения в переводческой деятельности в  

иноязычной культурной среде и адекватно осуществлять межкультурную коммуникацию. 

Краткое содержание: Предметом изучения данной дисциплины являются вопросы 

исторического и социокультурного развития Великобритании и США. Курс предназначен 

для студентов- бакалавров третьего года обучения и состоит из двух частей. В первой части 

изучаются история, география, государственные символы, политика, культура 

Великобритании, во второй – история, география, государственные символы, политика и 

культура США.  

По окончании курса студент будет: 

1) применять знания об основных исторических этапах развития СИЯ, физическую и 

экономическую географию СИЯ, административно-политическое и территориальное 

деления СИЯ, современные политические, экономические, социальные и культурные 

процессы в СИЯ 

2) анализировать политические, экономические, социальные и культурные процессы в 

СИЯ, сопоставлять факты и явления,  

3) проводить аналогии с процессами РК, выявлять общее и специфичное; реализовать 

знания по страноведению в конкретных ситуациях межкультурной коммуникации 

4) демонстрировать общие знания по истории, географии, политике страны изучаемого 

языка; 

5) определять и уметь рассказать об особенностях страны и культуры страны 

изучаемого языка; 
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Discipline aims to teach students to understand the characteristics of the economic, social, 

political and cultural life of the countries of the language being studied. 

The aim of this course is to develop the ability of professional knowledge of foreign 

languages as a means of communication in translation activities in a foreign language cultural 

environment and to adequately carry out intercultural communication. 

Summary: The subject of this discipline is the historical and socio-cultural development of 

Great Britain and the USA. The course is intended for undergraduate students of the third year of 

study and consists of two parts. In the first part, we study the history, geography, state symbols, 

politics, culture of Great Britain, in the second - history, geography, state symbols, politics and 

culture of the United States. 

At the end of the course, the student will: 

1) apply knowledge about the main historical stages of the development of SIA, the physical 

and economic geography of SIA, the administrative-political and territorial divisions of SIA, 

modern political, economic, social and cultural processes in SIA 

2) to analyze political, economic, social and cultural processes in SIA, to compare facts and 

phenomena, draw analogies with the processes of the Republic of Kazakhstan,  

3) to identify the general and specific; to implement knowledge of country studies in 

specific situations of intercultural communication 

4) demonstrate general knowledge of the history, geography, politics of the country of the 

language being studied; 

5) determine and be able to talk about the characteristics of the country and the culture of 

the country of the language being studied; 

Пререквизиттер / Пререквизиты  /  Prerequisites: 

Базалық шет тілі (А1 А2 денгей); Базалық шет тілі (В2 денгей, алғашқы);  Базалық 

шет тілі (жалғастырушы В2 денгей);  Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі 

базалық шет тілі (В1)  Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі базалық шет тілі (В2) 

         Базовый иностранный язык (уровень А1 А2); Базовый иностранный язык (уровень В2 - 

пороговый);  Базовый иностранный язык (уровень В2 - продвинутый); Базовый 

иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации (В1);  Базовый иностранный 

язык в контексте межкультурной коммуникации (В2) 

Basic Foreign Language (Level А1  А2); Basic Foreign Language (Level B2 - threshold); 

Basic Foreign Language (Level B2 - advanced); Basic foreign language in the context of 

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

communication (B2)  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Лингвоелтану; Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі;  Кәсіби-бағытталған 

шет тілі 

          Лингвострановедение; Иностранный язык для академических целей;  

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

          Linguistic Country Studies; Foreign language for academic purposes;  Professionally-

oriented foreign language 

 

Шет тілден ана тілге жазбаша аударма 

Письменный перевод с иностранного на родной язык 

Translation from foreign to native language 

Пән шетел мәдениетінен жалпы мәдени, әлеуметтік-саяси, экономикалық, әлеуметтік 

және танымал ғылыми тақырыптарға шет тілінен толық мәтінді аудару дағдыларын 

дамытуға бағытталған. 

Мақсаты: Ана тіліне аударма негіздерін игеруді қамтамасыз ету, қазіргі өмірдің 

әртүрлі аспектілерін көрсететін жазбаша мәтіндерді түсінуге үйрету. 

Қысқаша мазмұны: студенттердің аудармадағы практикалық дағдыларын, мәтінді 

прагматикалық бейімдеудің негізгі әдістерін дамытуға бағытталған; студенттердің шет тілін 

білуі аясында қажетті аударма құзіреттілігін қалыптастыру туралы. Аударма дағдыларын 

қалыптастыру және жетілдіру оқытудың сатысына байланысты, күрделіліктің жоғарылау 

дәрежесін ескере отырып жүзеге асырылады. 

Курстың соңында студент: 

1) қазіргі жағдайда аударма ісінің ерекшеліктерін көрсету; аударма түрлерінің 

жіктелуі; аударма процесінің ерекшеліктері, аударма процесінің кезеңдері, әр кезеңде 
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жұмыс жасау технологиясы мен техникасы; аударма саласындағы аудармашыға қойылатын 

талаптар. 

2) түпнұсқа мәтінін талдаңыз, 

3) аударманың стандартты және стандартты емес мәселелерін анықтауға; 

4) аударма түрлендірулерінің әр түрін қолдана отырып, оларды шешу тәсілдерін 

таңдайды; 

5) лексикалық, грамматикалық, стилистикалық қайта құру жүйесін бастапқы мәтінді 

лингвистикалық түрлендірудің құралы ретінде пайдалануға; бастапқы мәтіннің авторының 

ниеті мен мәтінді шетелдік алушыға бағыттайтын ниет негізінде аударылған мәтінді кодтау; 

6) аударылған мәтінді редакциялау; 

7) сөздіктерді, анықтамалық материалдарды және басқа ақпарат көздерін кәсіби 

пайдалануға; 

8) мәтіндік редакторлардың компьютерлік бағдарламаларын, электрондық сөздіктерді 

және т.б. пайдалануға. 

 

Дисциплина направлена на формирование навыков полного письменного перевода с 

иностранного языка на родной текстов общекультурной, общественно-политической, 

экономической, социальной и научно-популярной тематики. 

Цель: Обеспечение овладения основами письменного перевода на родной язык, 

обучение пониманию письменных учебных текстов, отражающих различные стороны 

современной жизни. 

Краткое содержание: Курс нацелен на выработку у студентов практических навыков 

перевода, основных приемов прагматической адаптации текста при переводе; на 

формирование у учащихся необходимой для профессиональной деятельности 

переводческой компетенции в рамках владения иностранным языком. Формирование и 

совершенствование переводческих навыков осуществляется в зависимости от стадии 

обучения с учетом возрастающей степени сложности. 

По окончании курса студент будет: 

1) демонстрировать особенности переводческой деятельности в современных 

условиях; классификацию видов письменного перевода; особенности процесса 

письменного перевода, этапы процесса письменного перевода технологию и приёмы 

работы над каждым этапом; требования, предъявляемые к переводчику в области 

письменного перевода. 

2) анализировать текст оригинала,  

3) выявлять стандартные и нестандартные переводческие проблемы,  

4) выбирать способы их решения, применяя различного рода переводческие 

трансформации;  

5) использовать систему лексических, грамматических, стилистических 

трансформаций как средство языкового преобразования исходного текста; перекодировать 

переводной текст на основе замысла автора исходного текста и переориентации текста на 

иноязычного получателя;  

6) редактировать переводной текст;  

7) профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими источниками 

информации;  

8) использовать компьютерные программы текстовых редакторов, электронных 

словарей и т. п. 

 

The discipline is aimed at developing the skills of full written translation from a foreign 

language into the native texts of general cultural, socio-political, economic, social and popular 

science topics. 

Purpose: Ensuring mastery of the basics of translation into the mother tongue, teaching 

understanding written written texts reflecting various aspects of modern life. 

Summary: The course is aimed at developing students' practical translation skills, the basic 

techniques of pragmatic adaptation of the text in translation; on the formation of the necessary 

translation competence for students in the framework of their knowledge of a foreign language. 

The formation and improvement of translation skills is carried out depending on the stage of 

training, taking into account the increasing degree of complexity. 

At the end of the course, the student will: 
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1) to demonstrate the features of translation activities in modern conditions; classification of 

types of translation; features of the translation process, stages of the translation process, 

technology and techniques for working on each stage; requirements for the translator in the field 

of translation. 

2) analyze the text of the original, 

3) identify standard and non-standard translation problems, 

4) choose methods for their solution, applying various kinds of translation transformations; 

5) use the system of lexical, grammatical, stylistic transformations as a means of linguistic 

transformation of the source text; transcode the translated text based on the intention of the author 

of the source text and the reorientation of the text to the foreign recipient; 

6) edit the translated text; 

7) professionally use dictionaries, reference books and other sources of information; 

8) use computer programs of text editors, electronic dictionaries, etc. 

Пререквизиттер / Пререквизиты /  Prerequisites: 
Ана тілінен шет тілге жазбаша аударма 

Письменный перевод с родного языка на иностранный язык 

Translation from native language to foreign language 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Көркем аударма практикасы; Ақпараттық аударманың практикасы 

Практика художественного перевода; Практика информативного перевода 

Practice of artistic translation; Practice of informative translation 

 

Аудармашылық жазу техникасы және арнайымәтіндер аудармасы 

Техника переводческой записи и перевод спецтекстов 

Techniques of Translation record and Translation of Specific Texts 

Пәнін игерудің мақсаты - студенттердің аударма ісінде ақпараттық технологияларды 

тиімді қолдану бойынша білім алуы және дағдыларын дамыту. 

Пән білім алуға және студенттердің аударма ісінде ақпараттық технологияны тиімді 

пайдалану дағдыларын дамытуға бағытталған. Курс кәсіптік оқытудың барлық пәндерін 

оқу процесінде қалыптасқан дағдылар мен дағдыларды дамытады және толықтырады. 

Курсты аяқтағаннан кейін студенттер: 

1) аудармаға дайындалу әдістемесіне ие; 

2) дәйекті аударманы орындау кезінде қысқартылған аударма жазбалары жүйесінің 

негіздеріне ие болу. 

3) аудармада қолданылатын әртүрлі ақпараттық технологиялардың функциялары мен 

құралдарын қолдануға; 

4) аударма жұмысының әр түрлі кезеңдерінде ақпараттық технологияны пайдалануға; 

5) тиісті ақпаратты іздеу; 

6) аударымды талаптарға сәйкес орындауға; 

7) ақпарат іздеу құралдарына ие; 

 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний и формирование у 

студентов умений по эффективному использованию информационных технологий в 

переводческой деятельности.       

Дисциплина направлена на приобретение знаний и формирование у студентов умений 

по эффективному использованию информационных технологий в переводческой 

деятельности. Курс развивает и дополняет навыки и умения, формируемые в процессе 

изучения всех дисциплин профессиональной подготовки. 

По завершению курса студенты будут: 

1) владеть методикой подготовки к выполнению перевода;  

2) владеть основами системы сокращённой переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода. 

3) применять функции и инструменты различных информационных технологий, 

используемые при переводе;  

4) использовать информационные теххнологии на разных этапах работы над 

переводом; 

5) осуществлять поиск релевантной информации;  

6) оформлять перевод в соответствии с требованиями; 
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7) владеть инструментами поиска информации;  

 

The purpose of mastering the discipline is to acquire knowledge and develop students' skills 

in the effective use of information technologies in translation activities. 

The discipline is aimed at acquiring knowledge and developing students' skills in the 

effective use of information technology in translation activities. The course develops and 

complements the skills and abilities formed in the process of studying all the disciplines of 

vocational training. 

Upon completion of the course, students will: 

1) own the methodology for preparing for the translation; 

2) to own the basics of the system of abbreviated translation records when performing 

consecutive interpretation. 

3) apply the functions and tools of various information technologies used in the translation; 

4) use information technology at different stages of translation work; 

5) search for relevant information; 

6) execute the transfer in accordance with the requirements; 

7) own information search tools; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  Prerequisites: 
Негізгі шет тілі (жалғастырушы В2 денгей ); Аудармашы кәсіби қызметінің негіздері 

Основной иностранный язык (уровень В2 - продвинутый); Основы профессиональной 

деятельности переводчиков 

Basic Foreign Language (Level B2 - advanced); Fundamentals of professional translators 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Ақпараттық аударманың практикасы;  Арнаулы кәсіби шет тілі 

Практика информативного перевода;  Специально-профессиональный иностранный 

язык 

Practice of informative translation;  Foreign Language for Specific Purposes 

 

Арнаулы кәсіби шет тілі 

Специально-профессиональный иностранный язык 

Foreign Language for Specific Purposes 

Пән оқытудың мәдениаралық және ғылыми-кәсіби бағдарларын тереңдетуге 

бағытталған, бұл әртүрлі көздерден алынған ақпараттың кең ауқымын қабылдау және өңдеу 

қабілеттерін құрайды. 

Пәннің мақсаты: шет тілінде сөйлеудің негізгі дағдыларын одан әрі жетілдірумен 

қатар, кәсіби қарым-қатынас үшін тілді қолдануда кәсіби бағытталған дайындық деңгейіне 

қол жеткізіледі. 

Қысқаша мазмұны: Курстық материалда зерттелетін тақырыптар мен қарым-қатынас 

мазмұнын, ірі тарихи оқиғалармен байланысты шындықтардың тілін, мәдени-тарихи 

бірлестіктерді, қоғамдық-саяси өмірдің, мемлекет пен экономиканың ерекшеліктерін 

көрсететін түпнұсқа мәтіндерді, аудио және видео материалдарды пайдалану 

қарастырылған. зерттелетін тілдің елдері. 

Курстың соңында студент: 

1 нормативті-функционалды грамматика, коммуникативті құзіреттілік туралы тілдің 

және сөйлеудің грамматикалық жүйесін білдіреді. 

2) кәсіби бағдарланған және ғылыми мәселелер бойынша дәлелдер келтіруге; 

3) монологтық сөйлеудің белгілі коммуникативті түрлерін және коммуникативті 

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

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

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

5) оқудың барлық түрлерін дамыту. 

 

Дисциплина направлена на углубление межкультурной и научно-профессиональной 

направленности обучения, формирующая умение воспринимать и обрабатывать широкий 

спектр информации из различных видов источников. 

Цель дисциплины:  наряду с дальнейшим совершенствованием базовых умений 

иноязычного общения достигается профессионально-ориентированный уровень обучения в 

использовании языка в целях профессионального общения.  
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Краткое содержание: Учебный материал курса предусматривает использование 

аутентичных текстов, аудио- и видеоматериалов, адекватно отражающих содержание 

изучаемой тематики и сфер общения, язык реалий, связанных с важнейшими 

историческими событиями, культурно-историческими ассоциациями, с особенностями 

общественно-политической жизни, государственным устройством и экономикой стран 

изучаемого языка. 

По окончании курса студент будет:  

1) представлять грамматическую систему языка и речи о нормативной и 

функциональной грамматике, овладение коммуникативной компетенцией. 

2) доказательно высказываться по профессионально-ориентированной и научной 

проблематике,  

3) использовать известные коммуникативные типы монологической речи и 

адекватные коммуникативным намерениям виды дискурса (обзор, интерпретация, резюме и 

др.).  

4) владеть устной и письменной речи на изучаемом языке в определенных сферах 

общения (социально-бытовой, социально- культурной, учебно - профессиональной), в 

частности,  

5) совершенствовать навыки всех видов чтения. 

 

The discipline is aimed at deepening the intercultural and scientific-professional orientation 

of training, which forms the ability to perceive and process a wide range of information from 

various types of sources. 

The purpose of the discipline: along with further improvement of the basic skills of foreign 

language communication, a professionally-oriented level of training in the use of language for 

professional communication is achieved. 

Summary: The course material provides for the use of authentic texts, audio and video 

materials that adequately reflect the content of the studied topics and areas of communication, the 

language of realities associated with major historical events, cultural and historical associations, 

with the features of socio-political life, government and economy countries of the language being 

studied. 

At the end of the course, the student will: 

1) represent the grammatical system of language and speech about normative and functional 

grammar, mastery of communicative competence. 

2) express evidence on professionally-oriented and scientific issues, 

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

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

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

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

5) improve the skills of all types of reading. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  Prerequisites: 
Жалпы кәсіптік шет тілі 

Общепрофессиональный иностранный язык 

Foreign Language for General Purposes 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

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

Производственная практика;  Написание и защита дипломной работы (проекта) 

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

 

Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі 

Иностранный язык для академических целей 

Foreign language for academic purposes 

Пән студенттерді оқытылатын шет тілінің функционалды ғылыми стилімен 

таныстырады және олардың ғылыми жұмыстарын дұрыс жобалау дағдыларын дамытуға 

бағытталған. 

Мақсаты: Ағылшын тілін тереңдетіп оқитын студенттерге арналған курс. Курс 

студенттерді қызықтыратын әртүрлі тақырыптарды, оның ішінде тыныс белгілерін, 

мазмұндық кестені, сонымен қатар күрделі тақырыптарды, бағынышты сөйлемдердің 

түрлерін қамтиды. Курс студенттерге күрделі және күрделі сөйлемдерді қолдана отырып, 
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қарапайым, түсінікті тілде жазуға, оларды абзацтарға, содан кейін эссе түрінде жазуға 

үйретеді. 

Қысқаша мазмұны: Курс негізгі мақсатқа - академиялық жазудың барлық 

өлшемдеріне сәйкес келетін абзацты сауатты жазуға бағытталған көптеген жаттығуларды 

орындауды қамтиды. 

Курсты аяқтағаннан кейін студенттерге: 

1) жазудың мақсаттары мен міндеттері (эссе), эссе жазудың ерекшеліктері, оның стилі 

мен ұйымдастырылуы, сондай-ақ жазбаша және ауызша мәтіндер, ғылыми мәтіндерді 

ұйымдастыру принциптері туралы білімді қолдана білу; 

2) алған білімін жазбаша және ауызша түрдегі ғылыми-зерттеу жұмыстарын жасау 

кезінде қолдануға; 

3) эссе және басқа мәтіндерді оқудың негізгі әдістерін меңгеруі; 

4) эссе және басқа мәтіндерді жазудың жоспарын құрады, эссе мәтіндерін, тыныс 

белгілері мен транзиттік жазбаларды құрылымын біледі; 

5) жазбаша жұмыс бойынша қорытынды шығарады. 

 

Дисциплина знакомит студентов с функциональным научным стилем изучаемого 

иностранного языка и направленная на развитие умений и навыков правильного 

оформления своих научных трудов. 

Цель: курсом, предназначенным для студентов, изучающих английский язык 

углубленно.  Курс охватывает разнообразные, представляющие интерес для студентов 

темы, включая пунктуацию, оглавление, а также более сложные темы-разновидности 

придаточных.  Курс учит студентов писать простым, ясным для читателя языком, используя 

составные и сложные предложения, организуя их в параграфы, а затем  в сочинения.  

Краткое содержание: Курс предполагает выполнение многочисленных упражнении 

нацеленных прийти к основной цели-грамотному написанию параграфа, отвечающего всем 

критериям академического письма. 

По завершению курса студенты должны будут: 

1) применять знания о целях и задачах письма (в частности эссе), особенностях  

написания эссе, его  стиля  и организацию, а также письменных и устных текстов, 

принципы организации научных текстов;  

2) применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в 

письменном и устном форматах;   

3) владеть основными приемами чтения  эссе и других  текстов;  

4) составлять план по написанию эссе и других текстов, знать структуру написания 

текстов эссе, пунктуацию и транзитные слова письменной речи,  

5) делать выводы по написанной работе. 

 

Discipline acquaints students with the functional scientific style of the studied foreign 

language and is aimed at developing the skills of the proper design of their scientific works. 

Purpose: A course designed for students studying English in depth. The course covers a 

variety of topics of interest to students, including punctuation, table of contents, as well as more 

complex topics, varieties of subordinate clauses. The course teaches students to write in a simple, 

clear language for the reader, using compound and complex sentences, organizing them into 

paragraphs and then into essays. 

Summary: The course involves the implementation of numerous exercises aimed at reaching 

the main goal - the competent writing of a paragraph that meets all the criteria of academic 

writing. 

Upon completion of the course, students will be required to: 

1) apply knowledge about the goals and objectives of writing (in particular an essay), the 

features of writing an essay, its style and organization, as well as written and oral texts, the 

principles of organizing scientific texts; 

2) apply the acquired knowledge when creating educational research papers in written and 

oral formats; 

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

4) draw up a plan for writing essays and other texts, know the structure of writing essay 

texts, punctuation and transit words in writing, 

5) draw conclusions on the written work. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты /  Prerequisites: 

Негізгі шет тіл елдері мәдениетінің тарихы;  Оқытылатын тіл теориясының негіздері;  

Лингвоелтану 

История культуры страны изучаемого языка;  Основы теории изучаемого языка;  

Лингвострановедение 

Culture History; Basis of studied language theory; Linguistic Country Studies 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

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

Производственная практика;  Написание и защита дипломной работы (проекта) 

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

 
 

Ақпараттық аударманың практикасы 

Практика информативного перевода 

Practice of informative translation 

Пән болашақ аудармашыларды ақпараттық аударманың түрлерімен таныстырады; 

лексикалық, грамматикалық және стилистикалық қайта құрулар түрлерімен. 

Мақсаты: әртүрлі стилистикалық мазмұндағы ақпараттық мәтіндерді бастапқы тілден 

аударушы тілге және аударма тілінен бастапқы тілге аударудың практикалық дағдыларын 

қалыптастыру. 

Қысқаша мазмұны: пән ақпараттық аударма әдістерін меңгеруге, ағылшын тіліндегі 

мәтінді қабылдау және аудару дағдыларын жетілдіруге, негізгі ақпаратты бөліп көрсетуге 

және есте сақтауға, бір тілден екінші тілге ауысуға, шетелдік баламаны таңдауға және 

біріктіруге бағытталған студенттерге практикалық аударма даярлаудың жалпы жүйесінің 

маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. аударманың сапалы талдау критерийлерін 

меңгеру, семантикалық жүйелер. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) ғылыми мәтінді талдаңыз, 

2) ғылыми, ғылыми-техникалық мәтіннің негізгі аспектілерін сипаттау, 

3) мәтіндерді екіжақты аудару 

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

терминологиялық әдебиеттерді аудару 

5) ғылыми мәтіндерді құрастыру және түсіндіру, 

6) шетелдік ғылыми каталогтардан, мерзімді басылымдардан және ғылыми 

әдебиеттерден түпнұсқа материалдарды аудара алады 

 

Дисциплина знакомит  будущих переводчиков с видами информативного перевода; с 

типами лексических, грамматических и стилистических трансформаций. 

          Цель: формирование практических навыков перевода  информативных текстов 

различного стилистического содержания с исходного языка на переводящий язык и с 

переводящего языка на исходный язык.  

         Краткое содержание: дисциплина является важным компонентом общей системы 

практико-переводческой подготовки студентов, ориентированным на овладение методами 

информативного перевода, совершенствование навыков восприятия и перевода английского 

текста на слух, выделения и запоминания ключевой информации, переключения с одного 

языка на другой, выбор иноязычного эквивалента и совмещение семантических систем, 

овладение критериями качественного анализа выполнения перевода. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) анализировать научный текст,  

2) давать характеристику основным аспектам научного, научно-технического текста,  

3) переводить тексты в двустороннем порядке 

4) работать с научными терминами, организация  и написание научных текстов, 

перевод терминологической литературы 

5) выстраивать и интерпретировать научные тексты,  

6) уметь переводить аутентичные материалыиз зарубежных научных каталогов, 

периодики и научной литературы 

 

The discipline acquaints future translators with the types of informative translation; with 
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types of lexical, grammatical and stylistic transformations. 

Purpose: the formation of practical skills for translating informative texts of various stylistic 

contents from the source language to the translating language and from the translating language to 

the source language. 

Summary: discipline is an important component of the general system of practical 

translation training of students, focused on mastering the methods of informative translation, 

improving the skills of perception and translation of English text by ear, highlighting and 

remembering key information, switching from one language to another, choosing a foreign 

equivalent and combining semantic systems, mastery of the criteria for a qualitative analysis of the 

translation. 

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

1) analyze the scientific text, 

2) to characterize the main aspects of a scientific, scientific and technical text, 

3) translate texts bilaterally 

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

terminology literature 

5) to build and interpret scientific texts, 

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

scientific literature 

Пререквизиттер / Пререквизиты /  Prerequisites: 

Көркем аударма практикасы; Жазбаша аударма практикасы 

Практика художественного перевода; Практика письменного перевода 

Practice of artistic translation; Practice of written translation 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

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

Производственная практика;  Написание и защита дипломной работы (проекта) 

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

 

 
 

 

 

 

 


