




 
7М01701 – Қазақ тілі жəне əдебиеті 

7М01701 - Казахский язык и литература 

7М017101 - Kazakh language and literature 
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Негізгі пəндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines - 11  кредит / кредита /credit 

«Тіл білімі», «Қазақ əдебиеті» білім беру траекториялары бойынша негізгі пəндер 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:  

«Языкознание», «Казахская литература» 

Basic disciplines for educational trajectories: "Linguistics", "Kazakh literature" 

1.  

TBAZhB-5201 

NNYaL – 5201 

NDLLS-5201 

Тіл білімінің (əдебиеттанудың) жаңа бағыттары 

Новые направлении языкознания (литературоведения) 

New directions of Linguistics (literary science) 
3 

KL - 5201 

KL – 5201 

CL - 5201 

Корпустық лингвистика 

Корпусная лингвистика 

Corpus linguistics 

2.  

TBOM - 5202 

APYa – 5202 

APL -5202 

Тіл білімінің өзекті мəселелері 

Актуальные проблемы языкознания 

Actual Problems of Linguistics 
3 

TTTS - 5202 

YaLYaS – 5202 

LILC - 5202 

Тілдік тұлға жəне тілдік сана 

Языковая личность и языковое сознание 

Language identity and linguistic consciousness 

3.  

GZUZh - 5203 

OPNI – 5203 

OPSR - 5203 

Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру жəне жоспарлау  

Организация и планирование научных исследований       

Organization and planning of scientific research 
3 

GZM - 5203 

MNI – 5203 

MSR - 5203 

Ғылыми зерттеу методологиясы  

Методология научного исследования 

Methodology of scientific research 

4. 

IKT - 5204 

DKYa – 5204 

BKL - 5204 

Іскери қазақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

2 KADZhM-5204 

PTNKL – 5204 

PTIKL - 5204 

 

Қазақ əдебиетіндегі дəстүр жəне жаңашылдық 

мəселесі 

Проблемы традиции и новшество казахской 

литературе 

The problems of tradition and innovation of Kazakh 

Literature 

Кəсіптік пəндер / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 20  кредит / кредитов / credit 

«Тіл білімі», «Қазақ əдебиеті» білім беру траекториялары бойынша кəсіптік пəндер 

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям:  

«Языкознание», «Казахская литература» 

Main disciplines for educational trajectories: "Linguistics", "Kazakh literature" 



 

Тіл білімінің (əдебиеттанудың) жаңа бағыттары 

Новые направлении языкознания (литературоведения) 

New directions of Linguistics (literary science) 

5. 

TBFAM - 5205 

FMPYa - 5205 

PMPL - 5205 

Тіл білімінің философия – əдістемелік мəселелері 

Философско-метолодическое проблемы языкознания 

Philosophical and Methodological Problems of 

Linguistics 
 

3 
AOM-5205 

APL– 5205 

APLS-5205 

Əдебиеттанудың өзекті мəселелері 

Актуальные проблемы литературоведения 

Actual problems of  literary studies 

6. 

ZhOPOA - 5206 

MPDV – 5206 

MRU - 5206 

Жоғары оқу орнында пəнді оқыту əдістемесі 

Методика преподавания дисциплины в вузе 

Methods of teaching at the university 

3 
ZhOIOA- 5206 

MIOVSh - 5206 

MILHE - 5206 

Жоғары оқу орнындағы интербелсенді оқытудың 

əдістері 

Методы интерактивного обучения в высшей школе 

Methods of interactive learning in higher education  

7. 

SL – 5207 

SL -5207 

SL - 5207 

Əлеуметтік лингвистика 

Социальная лингвистика 

Social linguistics 

2 ATDTN – 5207 

OTPEIL – 5207 

FTPELH - 5207 

 

Əдебиет тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері 

Основы теории периоды эпохи истории литературы 

Fundamentals of  theory: periods of the era of  literary, 

history  

8. 

LinMad - 5208 

LinKul – 5208 

LinKul – 5208 

Лингвомəдениеттану 

Лингвокультурология 

 Lingvokulturologii 
3 

AOM - 5208 

APA – 5208 

TIAS - 5208 

Абайтанудың өзекті мəселелері 

Актуальные проблемы Абаеведения 

Topical issues of Abay studies 

9. 

KOOM - 5209 

APO – 5209 

CPO - 5209 

Қазақ ономастикасының өзекті мəселесі 

Актуальные проблемы ономаcтики 

Current problems of onomatology 
3 

FTT - 5209 

TIF – 5209 

THF - 5209 

Фольклор теориясы мен тарихы 

Теория и история фольклора 

Theory and history of folklore 

10. 

ATTSG - 6201 

ISGAYa – 6201 

HCGAL - 6201 

 

Алтай тілдерінің тарихи-салыстырмалы 

грамматикасы 

Историческо-сравнительная грамматика алтайских 

языков 

Historical and comparative grammar of the Altaic 

languages 
3 

KAMP – 6201 

MPKL – 6201 

MPKL - 6201 

Қазақ əдебиетіндегі модернизм  жəне постмодернизм 

Модернизм и постмодернизм в казахской литературе 

Modernism and postmodernism in the Kazakh literature  

11. 

TMN - 6202 

OYaM – 6202 

BLM - 6202 

Тілдік мотивация негіздері 

Основы языковой мотивации 

Basics of language motivation  
3 

KPSB - 6202 

SOSP – 6202 

SICP - 6202 

Қазіргі поэзиядағы стиль жəне бейнелілік 

Стиль и образность в современной поэзий 

The style and imagery in contemporary poetry 



«Тіл білімінің (əдебиеттанудың) жаңа бағыттары» пəні ЖОО-да магистрлер 

даярлауда оқылуға тиісті іргелі пəндер қатарына жатады. 

Пəннің мақсаты: Мамандарды даярлаудың талаптарына сəйкес, тіл білімі теориясын 

меңгеру; тіл  білімі саласына, тіл білімінің жаңа бағыттары курсына қатысты терминдерді 

білу; тіл білімінің өзекті саласы  тіл білімінің жаңа бағыттары курсының құрылымын  

таныту. Əлемдік əдебиеттанудың қазіргі ахуалы, даму тенденциялары, басым бағыттарын 

талдау. Қазақстанның жетекші ғылыми мектептерінің жетістіктері мен даму 

тенденцияларын таныту. Қазіргі əдебиеттанудың ғылыми мəселелерімен таныстыру. 

Курс мазмұнын құрайтын бөлімдер:  Магистрлерге филология ғылымының бүгінгі 

келелі мəселелерін талдау, оларды соңғы жылдары жарық көрген  монографиялармен, 

зерттеу мақалалармен таныстыру, мəнді-маңызды еңбектерді конспектілеу. Бүгінгі тіл 

біліміндегі жаңа бағыттарды  түсіндіру. Қазіргі əдебиеттанудың негізгі тенденциялары, 

əдебиеттанудың психологиялық талдаумен, философиямен, əлеуметтанумен, 

антропологиямен, этнологиямен кіріктірілуі. Герменевтика. Нарративтер. Имагиология. 

Компаративистика. Салыстырмалы поэтика. Мифопоэтика.  

Курсты оқу нəтижесінде магистрант білуге тиіс: 

- тіл білімі мен əдебиеттанудың ғылым ретіндегі мəні мен басқа ғылыми пəндердің 

арасындағы орны мен рөлін;  

- негізгі категориялар мен терминдерді;  

- қазіргі тіл білімі мен əдебиеттанудың əдіснамалық мəселелерін;  

- əлемдік əдебиеттанудың тарихын;  

- қазақ тіл білімі салаларының даму үдерісі мен мəтін лингвистикасы секілді 

ғылымдардың аясында тіл білімінің жаңа бағыттары курсының тіл танымда алатын орнын 

қарастыру; 

- көрнекті сыншылар, зерттеушілердің еңбектері мен ғылыми мектептерді;  

- қазіргі əдебиеттанудың мəселелері мен даму тенденцияларын.  

игеруге тиіс: 

- категориялар мен терминдерді практикада қолдануды;  

- қазіргі тіл білімі мен əдебиеттану ғылымдарының басым бағыттары мен даму 

үрдісін бағамдауды; 

- ғылыми бағыттар мен көзқарастардың мəні мен маңызын түсіне жəне түсіндіре 

білуді. 

- бүгінгі күнгі тіл біліміндегі өзекті мəселерге талдау жасай алуға дағдылануы тиіс; 

- əдебиеттану саласындағы зерттеулер мен бағыттарға салыстырмалы талдау 

жасауға; 

- ғылыми-зерттеу жұмысына;  

- сын мақалалар жазуға; 

- кəсіби қарым-қатынас ережелерін меңгеруге. 

Пəн жалпымəдени, кəсіби жəне зерттеушілік құзыреттіліктерді қалыптастыруға 

бағытталған. 

 

Дисциплина «Новые направлении языкознания (литературоведения)» является 

фундаментальным предметом, которого изучают магисранты в вузах.   

Цель курса:  Ознакомление магистрантов с монографиями, статьями за последние 

годы, анализ современных проблем науки филологии, конспектирование основных 

необходимых трудов, объяснение новые направления языкознания. Новые направления 

языкознания дает понятие о дисциплине, рассматривает цели и задачи, объект, историю 

исследования, а также взаимосвязь с другими науками. Анализ современного состояния и 

тенденций развития, приоритетных направлений мирового литературоведения. Изучение 

достижений и тенденций развития ведущих научных школ Казахстана. Научные 

проблемы  современного литературоведения.  

Содержание курса состоит из разделов: Знать теорию и философию языка; Владеть 

языковыми терминами; Иметь навыки разбора актуальных проблем языкознания на 



сегоднящний день; Основные тенденции современной литературоведения: соединение 

литературоведения с психоанализом, философией, социологией, антропологией, 

этнологией; Герменевтика. Нарративы. Имагиология. Компаративистика. Сравнительная 

поэтика.   Мифопоэтика. 

В результате изучения курса магистрант  должен знать:   

- сущность языкознания и литературоведения как науки  и ее место среди других 

научных дисциплин;  

- основные категории и термины;  

- методологические проблемы современного языкознания и литературоведения;  

- историю мирового литературоведения;  

- знать   теорию и философию языка в  области  языкознании, уметь  использовать 

освоенную теорию  филологической науки; 

- труды известных критиков, исследователей и научных школ;  

- проблемы, тенденции развития  современного  литературоведения.  

должен уметь:  

-оперировать категориями и терминами;  

- определять идейно-эстетическую ценность произведения; 

- жанровую особенность, стиль  произведения. 

приобрести навыки: 

- сравнительного анализа литературоведческих исследований, направлений; 

- научно-исследовательской работы;  

- написания критических статей (творческий портрет, очерк, эссе и др.); 

- освоение навыков профессиональной коммуникаций. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурной,  профессиональной и 

исследовательской компетенций. 

 

Discipline «New directions of Linguistics (literary science)» is a fundamental subject, 

which magisranty studying in universities. 

Course objective: Introduction to graduate monographs, articles in recent years, the 

analysis of the problems of modern philology science, notes the major works required 

explanation new areas of linguistics. "New directions of linguistics" gives an idea of the 

discipline, considering the goals and objectives, object, history research, as well as the 

relationship with other sciences. Analysis of the current status and development trends, priorities 

of the literary world. The study of the achievements and development trends of the leading 

scientific schools of Kazakhstan. Scientific problems of modern literary criticism. 

The course content is divided into sections: To know the theory and philosophy of 

language; Owning linguistic terms; Have analysis of actual problems of linguistics skills on 

today. The basic tendencies of contemporary literary criticism: literary connection with 

psychoanalysis, philosophy, sociology, anthropology, ethnology; Hermeneutics. The narratives. 

Imagiologiya. Comparative. Comparative Poetics. Mifopoehtika. 

A study of undergraduate course must: 

Know: 

- The essence of linguistics and literary studies as a science and its place among other scientific 

disciplines; 

- Main categories and terms; 

- Methodological problems of modern linguistics and literary studies; 

- History of the world of literature; 

- To know the theory and philosophy of language in the field of linguistics, to be able to use the 

theory mastered philological sciences; 

- The works of famous critics, scholars and scientific schools; 

- Problems, development trends of modern literary criticism. 

should be able to: 

-operirovat categories and terms; 



- To determine the ideological and aesthetic value of the product; 

- Feature genre, style works. 

to get skills: 

- Comparative analysis of literary research directions; 

- Research work; 

- Writing critical articles (creative portrait, essay, essays, etc.); 

- The development of a professional communication skills. 

Discipline aimed at forming a common cultural, professional and research competencies. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Мəтін лингвистикасы / Лингвистика текста / Text Linguistics 

Интонология негіздері / Основы интонологии / Basics intonologii 

Мəдениаралық коммуникация негіздері / Основы межкультурной коммуникации / 

Foundations of intercultural communication 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Лингвомəдениеттану / Лингвокультурология / Linguistics 

 

Корпустық лингвистика 

Корпусная лингвистика 

Corpus linguistics 

«Корпустық лингвистика» пəні магистратурада негізгі пəндердің бірі болып 

табылады. 

Курс мақсаты: əртүрлі мəтін блоктарын материалдарды құзыретті пайдалануда, 

лингвистикалық материалды өңдеуде компьютерлік технологияларды қолдануда көмек 

көрсету. 

Пəн мазмұны мынадай бөлімдерден тұрады: Корпустық лингвистиканың негізгі 

ұғымдары. мəтіндер типологиясы. Корпустары ауызекі сөйлеу жəне аудио файлдар. 

Корпусы қазақ сөйлеу. Мультимедиа корпустары. Қазақ тілі бөлім мəтіні: тарихы мен 

даму болашағы. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант міндетті: 

- Корпустық лингвистиканың негізгі теориялық принциптерін, пəннің, міндеттерін, 

əдістерін, ұғымдық аппаратын білуге;  

- Мəтін корпусын талдай білуге; ғылыми-зерттеу жұмысына қазіргі заманғы 

ақпараттық технологияларды қолдана алуға; 

- Лингвистикалық түрлі деректер блоктарын құрастыра алуға, проблемаларды 

Интернетте іздеп, анықтай алуға. 

Пəн жалпымəдени, кəсіби жəне зерттеушілік құзыреттіліктерді қалыптастыруға 

бағытталған. 

 

Дисциплина «Корпусная лингвистика» является одним из основных предметов в 

магистратуре. 

Цель курса: Оказать помощь при применении компьютерных технологии на 

языковом материале, для грамотного пользования материалами различных корпусов 

текстов. 

В содержание предмета входят следующие разделы: Основные понятия корпусной 

лингвистики. Типология корпусов текстов. Корпусы разговорной речи и аудио-архивы. 

Корпусы казахской разговорной речи. Мультимедийные корпусы. Корпусы текстов 

казахского языка: история и перспективы развития. 

В результате изучения магистрант должен: 

- Знать основные теоретические положения корпусной лингвистики; предмет, 

задачи, методы понятийный аппарат изучаемой дисциплины; 

- Уметь анализировать корпуса текстов; применять современные информационные 

технологии в исследовательской работе; 



- должен владеть: навыками лингвистического поиска в сети Интернет, 

ориентироваться в проблемах составления различных корпусов данных.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурной,  профессиональной и 

исследовательской компетенций. 

 

Discipline "Corpus Linguistics" is one of the main subjects in the Master's school. 

Course objective: To assist in the application of computer technology in the linguistic 

material, for competent use of materials of different text blocks. 

The content of the subject includes the following sections: Basic concepts of corpus 

linguistics. The typology of texts. Housings colloquial speech and audio files. Housings Kazakh 

speech. Multimedia housings. Section text of the Kazakh language: history and prospects of 

development. 

As a result of the study graduate student should: 

- To know the basic theoretical principles of corpus linguistics; the subject, objectives, 

methods, conceptual apparatus of the studied subjects; 

- Be able to analyze text corpus; to apply modern information technologies in research 

work; 

- Should possess: the linguistic skills of the search on the Internet, navigate the challenges 

of drawing up different data blocks. 

Discipline aimed at forming a common cultural, professional and research competencies. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Тіл білімінің (əдебиеттанудың) жаңа бағыттары / Новые направлении языкознания 

(литературоведения) / New directions of Linguistics (literary science) 

Тіл білімінің өзекті мəселелері / Актуальные проблемы языкознания / Actual 

Problems of Linguistics 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Лингвомəдениеттану / Лингвокультурология / Linguistics 

 

Тіл білімінің өзекті мəселелері 

Актуальные проблемы языкознания 

Actual problems of  linguistics 

«Тіл білімінің өзекті мəселелері» пəні тіл білімі саласына жататын пəндер қатарына 

жатады. Пəнді  филология ғылымы  саласына қатысты кəсіби білімін шындайтын 

магистранттардың барлығы оқып - үйренеді. 

Пəннің мақсаты: Мамандарды даярлаудың талаптарына сəйкес, тіл білімі теориясын 

меңгеру; тіл білімі саласының негізгі тұжырымдары мен топшылауларын, соңғы 

зерттеулердің нəтижелерін, тіл біліміндегі бағыттар жəне тіл білімінің өзекті мəселелері 

баяндап беру. 

Курстың мазмұны  мынадай бөлімдерден тұрады: Магистрант үшін теориялық 

грамматиканың негізіне үңіліп, ғылым жолына қадам басу. Тіл білімінің түрлі салаларын 

қамти отырып оның ғылыми жағына əрі практикалық жағына көңіл бөлу. Ғылыми-

теориялық материалды практикалық материалдармен ұштастыру, бүгінгі күнгі тіл 

біліміндегі өзекті мəселерге талдау жасай алуға дағдылануы тиіс. 

Оқып-үйрену нəтижесінде  магистрант  білуі керек: 

Білімі: тіл  теориясын меңгеріп, тіл   терминдері мен тіл   философиясын білуі тиіс; 

тіл біліміндегі жəне оның салаларындағы басты теориялық мəселелері мен тіл біліміндегі 

өзекті мəселеді айқындай алуы қажет.  

Білігі: тіл біліміндегі өзекті мəселері теориясын меңгеріп, тіл   терминдері мен тіл   

философиясын білуі тиіс; тіл білімі салаларындағы басты теориялық мəселелері мен 

дəуірлеудің теориялық негіздерін   айқындай алуы қажет;бүгінгі күнгі тіл біліміндегі 

өзекті мəселерге талдау жасай алуға дағдылануы тиіс. 



Шеберлігі: ақпараттық  шеберлігі, лингвистикалық шеберлігі, құндылық 

шеберлігі,танымдық  шеберлігі, тұлғалық шеберлігі, тəжірибелік шеберлігі, мəдени 

шеберлігі жəне зерттеушілік шеберлігі. 

Пəн бағытталуы керек: дүниетанымдық құзіреттілік, кəсіби құзіреттілік, 

коммуникативті құзіреттілік, ғылыми шығармашылық құзіреттілігі, зерттеушілік 

құзіреттілік жəне кəсіби, зерттеушілік құзіреттіліктің қалыптасуына бағытталған 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы языкознания»  относится филологическим 

дисциплинам. Ее изучают магистранты специализирующиеся  в различных областях   

филологической науки .  

Цель курса - для магистрантов это научный путь изучения теоритической 

грамматики. Большое значение уделяется различным разделам языкознания с научной и 

практической точки зрения. В основе лежит объединение научно-теоритических 

материалов с практическими материалами, а также всестороннее рассмотрение языковых 

материалов, научности работы, методов исследования, библиографии.   Изложить 

основные формулировки и группы языкознания, результаты последних иследовании, 

основные направлении языкознания и  актуальные проблемы языкознания.   

Содержание курса включает следующие разделы изучает теоритические проблемы 

исторической грамматики. Большое значение уделяется различным разделам языкознания 

с научной и практической точки зрения. В основе лежит объединение научно-

теоритических материалов с практическими материалами, а также всестороннее 

рассмотрение исторических языковых материалов.  

 В результате изучения магистрант  должен: 

- знать   теорию и философию языка 

- уметь   владеть языковыми терминами 

- иметь навыки информационные, лингвистические, познавательные, практические, 

культурные,  личностные и  исследовательские. 

Дисциплина направлена на формирование мировозренческой, коммуникабельной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The discipline "Actual problems of linguistics" refers philological disciplines. Her study 

Masters specializing in various areas of philology. 

The purpose of the course. For undergraduates is a scientific way to study grammar in 

theory. Great importance is given to the different sections of linguistics from the scientific and 

practical point of view. It is based on combining scientific-theoretical materials with practical 

materials, as well as a comprehensive review of language materials, scientific work, research 

methods, bibliographies. To outline the key wording and linguistic groups, the results of the 

latest study researches, the main direction of linguistics and topical problems of linguistics. 

Course content includes the following sections examines theoretically problems of 

historical grammar. Great importance is given to the different sections of linguistics from the 

scientific and practical point of view. It is based on combining scientific-theoretical materials 

with practical materials, as well as a comprehensive review of the historical language materials. 

As a result of studying undergraduate should: 

- To know the theory and philosophy of language 

- To be able to own linguistic terms 

- Have the skills of information, linguistic, cognitive, practical, cultural, personal and 

research. 

The discipline aimed at creating world vision, communication, professional, research 

competencies. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе / Введение в языкознание / Introduction in linguistics  

Жалпы тіл білімі / Общее языкознание / General linguistics 



Қазақ жазуының тарихы жəне латын графикасы / Казахская письменность и 

латинская графика / Kazakh script and Latingraphics 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Тіл білімінің философия-əдістемелік мəселелері / Философско-методологические 

проблемы языкознания / Philosophical and Methodological Problems of Linguistics 

Қазақ ономастикасының өзекті мəселесі / Актуальные проблемы ономаcтики / 

Current problems of onomatology 

Лингвомəдениеттану / Лингвокультурология / Linguistics 

 

Тілдік тұлға жəне тілдік сана 

Языковая личность и языковое сознание 

Language identity and linguistic consciousness  

«Тілдік тұлға жəне тілдік сана» пəні магистрлік бағдарламадағы негізгі пəндердің 

бірі болып табылады. 

Пəннің мақсаты - тіл біліміндегі тіл теориясы, тілдік тұлға, тілдік сананың теориясы 

мəселелерімен хабардар ету. 

Пəн мазмұны мынадай бөлімдерден тұрады: əлемнің тілдік бейнесі 

тұжырымдамасы. Лингвистикалық салыстырмалық теориясы. Тілдің өзіндік ерекшелігінің 

тұжырымдамасы. Тілдік тұлғаның құрылымы. Лингвомəдени ұғымдар. 

Зерттеу нəтижесінде магистрант: 

1. білуі керек: тұтастай алғанда лингвистикалық жүйесі жəне фонетикалық жүйенің 

жекелеген тілдік деңгейлер, грамматикалық құрылым, лексика, зерттелген тілдердің 

стилистикалық ерекшеліктері; 

2. істей алуы керек: əлеуметтік жəне кəсіби проблемаларды шешуде гуманитарлық, 

əлеуметтік жəне экономикалық ғылымдар жүйелі теориялық жəне практикалық білімдерін 

қолдану; 

3. дағдыларын меңгеруі тиіс: құрастыру, талдау, ақпаратты қабылдау, мақсат қою 

жəне оның жету жолдарын таңдай алуы тиіс. 

Пəн тілдік, кəсіби жəне ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина «Языковая личность и языковое сознание» является одним из основных 

предметов в магистратуре. 

Цель дисциплины - сообщить и систематизировать знания в области теории языка, 

теории языковой личности, языкового сознания.  

В содержание предмета входят следующие разделы: Понятие языковой картины 

мира. Теория лингвистической относительности. Понятие языковой личности. Структура 

языковой личности. Лингвокультурные концепты. 

В результате изучения магистрант должен: 

1. должен знать: о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о 

фонетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических 

особенностях изучаемых языков;  

2. должен уметь: использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

3. должен владеть навыками: обобщения, анализа, восприятия информации, 

постановки цели и выбора путей еѐ достижения. 

Дисциплина направлена на формирование языковой, профессиональной и 

исследовательской компетенций. 

 

Discipline "Language identity and linguistic consciousness" is one of the main subjects in 

the master's program. 

The purpose of discipline - to inform and organize knowledge in the theory of language, 

the language of the theory of personality and linguistic consciousness. 



The content of the subject includes the following sections: The concept of a language 

picture of the world. The theory of linguistic relativity. The concept of linguistic identity. The 

structure of the language person. Lingvokulturnye concepts. 

As a result of the study graduate student should: 

1. The need to know: the linguistic system as a whole and the individual language levels of 

the phonetic system, grammatical structure, vocabulary, the stylistic features of the studied 

languages; 

2. be able to: use a systematic theoretical and practical knowledge of humanitarian, social 

and economic sciences in addressing social and professional problems; 

3. must possess skills: compilation, analysis, perception of information, setting goals and 

selecting ways of achieving eѐ. 

The discipline is aimed at the formation of language, professional and research 

competencies. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе / Введение в языкознание / Introduction in linguistics  

Жалпы тіл білімі / Общее языкознание / General linguistics 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Тіл білімінің философия-əдістемелік мəселелері / Философско-методологические 

проблемы языкознания / Philosophical and Methodological Problems of Linguistics 

 

Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау 

Организация и планирование научных исследований 

Organization and planning of scientific research  

«Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру жəне жоспарлау» пəні жоғары магистрлік 

мектепте оқылатын пəндердің ішінде негізгі пəн болып есептеледі. 

Пəннің мақсаты: Зерттеу тақырыбын таңдап беруге жəрдемдесу жəне магистрлік 

диссертацияны жазу барысында саты-сатымен орындалатын жұмыстарға бейімдеу.  

Пəннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Ғылыми зерттеу еңбегінің тақырыбын 

таңдау, оның өзектілігі мен жаңалығы; Магистрлік диссертацияның мəтіні, оның 

құрылымы, стилі, метатілі; Ғылыми зерттеудегі терминологиялық аппарат; Терминді 

тақырыпқа сай орнымен қолдану; Магистрлік диссертация бөлімдерін сыннан өткізу; 

ғылыми мақала жазу, жариялау; Магистрлік еңбектің тақырыбына сай библиографияны 

қалыптастыру; Сілтемені орнымен жəне сауатты қолдану. 

Нəтижесінде магистрант:  

- ғылыми - зерттеу жұмыстардың жүргiзуiнiң теориялық негiздерiн білуі тиіс; 

- ғылыми зерттеудi жоспарлай алуы керек; 

- зерттеулердiң нəтижелерiн талдау жəне қорытынды жасауға дағдылануы тиіс.  

 Пəн кəсіби, зерттеушілік құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталған.      

 

Дисциплина «Организация и планирование научных исследований» является одним 

из основных предметов в высшей магистерской школе. 

Цель курса: Оказать помощь при выборе темы научного исследования, а также 

приучить магистрантов выполнять работу поэтапно при написании магистерской 

диссертации 

В содержание предмета входят следующие разделы: Выбор темы научного 

исследования, определение ее актуальности и новизны; Текст магистерской диссертации, 

его структура, стиль, метаязык; Терминологический аппарат научного исследования; 

Использование по мере необходимости терминов по теме; апробация отдельных разделов  

магистерской диссертации; Написание и публикации научной статьи; Организация 

библиографии по теме магистерского труда; Грамотное и уместное употребление сносок и 

цитат. 

В результате изучения магистрант должен: 

- Знать теоретические основы ведения научно-исследовательской работы; 



- Уметь планировать  научное исследование; 

- Иметь навыки делать выводы  и заключения по результатам исследования.  

Дисциплина направлена на формирование профессиональной и 

исследовательской компетенций. 

 

Discipline "Organization and planning of scientific research" is one of the main subjects in 

high school master. 

Course objective: To assist in the selection of research topics, as well as to train 

undergraduates to perform the work in stages in the writing of master's thesis 

The content of the subject includes the following sections: Selecting research topics, 

determine its relevance and novelty; The text of master's thesis, its structure, style, meta-

language; Terminology unit of scientific research; Use as needed on the terms; testing individual 

sections of a thesis; Writing and publishing a scientific article; Organization of the bibliography 

on the theme master's work; Competent and relevant use of footnotes and citations. 

As a result of the study graduate student should: 

- Know the theoretical bases of conducting research work; 

- Be able to plan a scientific study; 

- Have the skills to make the findings and conclusions of the study. 

The discipline is aimed at the formation of professional and research competencies. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе / Введение в языкознание / Introduction in linguistics  

Жалпы тіл білімі / Общее языкознание / General linguistics 

Орфография жəне пунктуация теориясы / Теория орфографии и пунктуации / The 

theory of spelling and punctuation 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Магистрлік диссертация қорғау / Защита магистерской диссертации / Protection of 

master's thesis 

 

Ғылыми зерттеу методологиясы  

Методология научного исследования 

Methodology of scientific research 

Пəн ең жоғары магистратураға негізгі пəндердің бірі болып табылады. 

Пəннің мақсаты ғылыми білімді əдістемесі түлегі дағдыларын қалыптастыру болып 

табылады. 

Пəн мазмұны келесі тақырыптарды қамтиды: тақырыптың өзектілігі мен жаңалығы 

анықтау; Магистрлік диссертация құрылымы, стилі, мета-тілі; ғылыми зерттеулер 

Терминология бірлігі; шарттар бойынша қажетінше пайдаланыңыз; диссертацияны жеке 

бөлімдерін тестілеу; ғылыми мақаланы жазу жəне жариялау; Тақырып магистрлік жұмысы 

туралы библиография ұйымдастыру; сілтемелер жəне дəйексөз құзыретті жəне тиісті 

пайдалану. 

Зерттеу магистрант нəтижесінде тиіс: 

- білуі тиіс: ерекшеліктері ғылыми-зерттеу жəне оны іске асыру кезеңдерін бағытын 

таңдау; 

- Кəсіби қызмет нысанасы саласында зерттеулер перспективалы бағыттарын 

анықтау, қазіргі заманғы ғылымның үрдістерін талдай алады 

- ғылыми əлеуетін жетілдіру жəне дамыту дағдыларын меңгеруі тиіс. 

Пəн кəсіби жəне ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина является одним из основных предметов в высшей магистратуре. 

Целью дисциплины является формирование у магистрантов навыков и умений в 

области методологии научного познания. 

В содержание предмета входят следующие разделы: Определение актуальности и 

новизны темы; Структура магистерской диссертации, стиль, метаязык; 



Терминологический аппарат научного исследования; Использование по мере 

необходимости терминов по теме; апробация отдельных разделов  магистерской 

диссертации; Написание и публикации научной статьи; Организация библиографии по 

теме магистерского труда; Грамотное и уместное употребление сносок и цитат. 

В результате изучения магистрант должен: 

- должен знать: особенности выбора направления научного исследования и этапы 

его осуществления;  

- должен уметь: анализировать тенденции современной науки, определять 

перспективные направления научных исследований в предметной сфере 

профессиональной деятельности; 

- должен владеть навыками: совершенствования и развития своего научного 

потенциала. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной и 

исследовательской компетенций. 

 

Discipline is one of the main subjects in the highest magistracy. 

The purpose of discipline is to form a graduate skills in the methodology of scientific 

knowledge. 

The content of the subject includes the following topics: Determining the relevance and 

novelty of the topic; The structure of the master's thesis, style, meta-language; Terminology unit 

of scientific research; Use as needed on the terms; testing individual sections of a thesis; Writing 

and publishing a scientific article; Organization of the bibliography on the theme master's work; 

Competent and relevant use of footnotes and citations. 

As a result of the study graduate student should: 

- Should Know: features select the direction of scientific research and the stages of its 

implementation; 

- be able to: analyze the trends of modern science, to identify promising areas of research 

in the subject area of professional activity; 

- must possess skills: improvement and development of its scientific potential. 

The discipline is aimed at the formation of professional and research competencies. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе / Введение в языкознание / Introduction in linguistics  

Жалпы тіл білімі / Общее языкознание / General linguistics 

Орфография жəне пунктуация теориясы / Теория орфографии и пунктуации / The 

theory of spelling and punctuation 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Магистрлік диссертация қорғау / Защита магистерской диссертации / Protection of 

master's thesis 

 

Іскери қазақ тілі 

Деловой казахский язык 

Professional Kazakh Language 

«Іскери қазақ тілі» пəні  - тілдік материалдарды оқып білу, мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу ережелерін, келісімшарттарды жасай білу, іскери хаттарды жаза білу, 

сондай-ақ магистранттардың қазақ тілінде алған білімдерін ғылыми-зерттеу жұмысында 

қолдана білуге үйрететін пəн.  

 Мақсаты–магистранттардың іскерлік қарым-қатынасын дамыту; іс қағаздарын жазу 

негіздерін үйрету; құжаттарды ресімдеу үлгілерімен таныстыру; мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу, сондай-ақ тіл үйренушілердің ғылыми ойлау қабілетін дамыту, кəсіби 

терминдерді орнымен дұрыс жəне сауатты пайдалана білуі, өз ойы мен пікірлерін 

дəлелдей білумен қатар рефераттарға дəйексөз жазуға, сұхбат жүргізуге, хабарлама 

жасауға дағдыландыру. 



Пəннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: грамматика, морфология, 

синтаксис.Сөйлем құрылысы. Сөйлем түрлері. Құрмалас сөйлем, сабақтас құрмалас 

сөйлем. Етістіктің шақтары. Ырықсыз етіс. Етістіктің тұйық жəне шартты райлары. 

Есімше. Көсемше. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

- құжаттарды ресімдеуге қатысты лексика-грамматикалық, стилистикалық, 

орфографиялық нормаларды білуге; 

- меңгерген материалды өмірде жəне кəсіби əрекетінде қолдана алуға; 

- құжаттарды мемлекеттік стандарттар мен жазу стилі мен функциялары 

талаптарына сай толтыруда кəсіби терминдерді дұрыс қолдану дағыдыларын игере білуге 

тиіс. 

Пəн тілдік, коммуникативтік, кəсіптік құзырлықты қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина «Деловой казахский язык» представляет собой изучение языкового 

материала, ведение деловых бумаг на государственном языке, умение заключить 

договоры, правила написания деловых писем, а также умение передавать свои мысли на 

государственном языке. 

Цель - учить магистрантов основам написания деловых бумаг; деловому общению 

на государственном языке, ознакомить с образцами оформления документов; научить 

вести делопроизводство на государственном языке. 

Содержание курса включает следующие разделы: грамматика, морфология, 

синтаксис. Структура казахских предложений. Типы предложений. Типы придаточных 

предложений. Времена всех групп. Модальные глаголы. Страдательный залог. Передача 

пассивной конструкции на родной язык. Сослагательное наклонение. Причастные 

обороты. Инфинитивные конструкции. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

- знать лексико-грамматические, стилистические, орфографические нормы делового 

казахского языка;  

- уметь использовать изученный материал в жизни и профессиональной 

деятельности; 

- иметь навыки правильного использования профессиональных терминов при 

заполнении документов в соответствии с государственными стандартами, а также стилями 

написания и функциям. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: языковой, 

коммуникативной, профессиональной. 

 

Discipline "Business Kazakh language" is the study of language material, conducting 

securities business in the state language, the ability to enter into contracts, rules for writing 

business letters, as well as the ability to communicate their thoughts in the state language. 

The goal - to teach the basics of writing a master's degree of business papers; business 

communication in the official language, familiarize with samples of paperwork; learn to keep 

records in the state language. 

The course content includes the following sections: grammar, morphology, syntax. The 

structure of the Kazakh proposals. The types of sentences. Types of subordinate clauses. The 

times of all groups. Modal verbs. Passive voice. Transfer the passive construction in their native 

language. Subjunctive mood. Sacrament momentum. Infinitive constructions. 

A study of undergraduate discipline must: 

- To know the lexical and grammatical, stylistic, orthographic norms of business Kazakh 

language; 

- Be able to use the learned material and professional life; 

- Have the skills to properly use professional terms in completing the documents in 

accordance with state standards, as well as the writing style and function. 

The discipline is aimed at formation of competence: linguistic, communicative and 



professional. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Тіл біліміне кіріспе / Введение в языкознание / Introduction in linguistics  

Тіл мəдениеті / Культура речи / Standard of speech 

Орфография жəне пунктуация теориясы / Теория орфографии и пунктуации / The 

theory of spelling and punctuation 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Жоғарғы оқу орнында пəнді оқыту əдістемесі / Методика преподавания дициплин в 

вузе / Methods of teaching at the university 

 

Қазақ əдебиетіндегі дəстүр жəне жаңашылдық мəселесі 

Проблемы традиции и новшество казахской литературе 

The problems of tradition and innovation of Kazakh Literature 

«Қазақ əдебиетіндегі дəстүр жəне жаңашылдық мəселесі» курсы əдебиеттану 

ғылымындағы өзекті мəселелердің бірі – дəстүр жəне жаңашылдықты өз нысанасына 

алады.  Ұлт əдебиетіне тəн даму үрдісін сөз ете отырып, төл əдебиетіміздің бастау алған 

қайнар көздерін, олардың сөз өнерінің ұлттық сипатының қалыптасуына қаншалықты 

дəрежеде əсер еткенін нақты мысалдар арқылы дəлелдейді. Сол арқылы қазақ сөз өнерінің 

қалыптасып, даму тарихы дəйектеледі. 

Курстың мақсаты: Қазақ  əдебиетіндегі фольклордың, көне түркі əдебиетінің, 

жыраулық поэзияның, шығыс əдебиетінің əсер-ықпалын, Абайдың ақындық мектебін, 

М.Əуезов сынды алыптардың кейінгі қаламгерлерге ықпалын дəстүр мен жаңашылдық 

мəселесінің ауқымында қарастыру арқылы таныту. Мұнда студенттер тақырыпты түрлі 

əдіспен талдауға, көркем тіл  арқылы суреттеуге, оқиғадағы соны мəселелердің батыл 

шешімін табуға, шығармалар жазуға дағдыланады.  

Пəннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Əдеби үрдіс –қоғамдық-тарихи үрдістің 

бір бөлшегі ретінде; Дəстүр мен жаңашылдықтың көркем сөзде көріну жолдары; Жазба 

əдебиеттегі халықтық дəстүрдің көріністері; Көне түркі əдебиетінің қазақ əдебиетіне 

ықпалы; Қазақ əдебиетіндегі шығыстық дəстүр; Қазіргі қазақ поэзиясындағы жыраулық 

дəстүр; Қазақ поэзиясындағы Абай дəстүрі; Қазіргі қазақ прозасындағы М.Əуезов дəстүрі. 

Нəтижесінде магистрант:  

- теориялық білімді практикада  қолдана білуі тиіс:  

 - көркем туындылардың идеялық-эстетикалық деңгейін, жанрлық болмысын, стиль 

өзгешелігін дəл танып, шығарманы тіл, мазмұн,  суреттеу тəсілдері, жалпы поэтикалық 

тұрғысынан істей алуы қажет:; 

- зерттеу жұмысының икем-дағдыларынағдылануы тиіс;  

кəсіби қарым-қатынас жағдайларын меңгеруі керек психологиялық зерттеулерді 

жүргізуге. 

Пəн кəсіби, зерттеушілік құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталған 

 

Курс «Проблемы традиции и новшество казахской литературе» одна из проблем в 

научном литератураведении – своим объектом исследования берет традиции и новшество. 

Исследуя национальные особенности развития литературы, рассматривает влияние 

истоков родной литературы и искусства слова на конкретных  примеров.  

Цель курса: Рассмотрение проблемы традиции и новшество казахской литературе  

через влияние восточной, древнетюркской литературы, фольклора, поэтической школы 

Абая.  

Содержание дисциплины состоит из следующих разделов: Литературные тенденции 

– как одно из явлении исторического развития общества; Традиции  и новшество как 

иллюстрация развитие художественного слова; Фрагменты письменной литературы как 

явление народной традиции; Влияние древней тюркской литературы на казахской 

литературы; Восточные традиции в казахской литературе; Традиции жырау в 



современной казахской литературе; Традиции Абая в казахской литературе; Традиции 

Ауэзова в казахской литературе. 

В результате изучения магистрант  должен: 

-  Как использовать теоритическое знание знать 

- В художественной  литературы узнать стиль,  их эстетика-идейную уровень 

жанровую суть,  способы описания с точки  зрения поэтики уметь понимать;  

- Иметь навыки: исследовательской работы 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской 

компетенций 

 

The course "Problems of tradition and innovation of Kazakh literature" one of the 

problems in the scientific literaturavedenii - takes as its object the study of tradition and 

innovation. Exploring the national features of literature examines the impact of the origins of 

native literature and art word on concrete examples. 

The aim of the course: Review of the problem of tradition and innovation Kazakh 

literature through the influence of the east, the ancient Turkic literature, folklore, poetic school of 

Abai. 

Contents contains the following sections: Literary tendency - as one of the phenomena of 

the historical development of society; Tradition and innovation as an illustration of the 

development of artistic expression; Fragments of written literature as a phenomenon of the 

popular tradition; Influence of the ancient Turkic literature in Kazakh literature; Eastern 

traditions in Kazakh literature; Traditions zhyrau in modern Kazakh literature; The tradition of 

Abai in the Kazakh literature; Tradition in Auezov Kazakh literature. 

As a result of the study a student must: 

- How to use theoretical knowledge to know 

- In the literature to learn the style of their aesthetic-ideological level of the genre are, 

ways to describe in terms of poetics able to understand; 

- Have the skills to: research 

The discipline aimed at creating a professional, research competencies. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Əдебиет тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері / Основы теории периоды эпохи 

истории литературы / Fundamentals of theory: periods of the era of literary, history 

Əдебиеттанудың өзекті мəселелері / Актуальные проблемы литературоведения / 

Actual problems of literary studies 

Тіл білімінің (əдебиеттанудың) жаңа бағыттары /  

Новые направлении языкознания (литературоведения) / New directions of Linguistics 

(literary science)  

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Магистрлік диссертация қорғау / Защита магистерской диссертации / Protection of 

master's thesis 

 

Тіл білімінің философия-əдістемелік мəселелері 

Философско-методологические проблемы языкознания 

Philosophical and Methodological problems of Linguistics  

«Тіл білімінің философия-əдістемелік мəселелері» пəні ЖОО-да магистрлер 

даярлауда оқылуға тиісті іргелі пəндер қатарына жатады. 

Курстың мақсаты: Қазіргі тіл туралы ғылымның алғышарттары мен бағыттарын 

ғылыми танымның жалпы методологиялық ізденістермен сəйкес байланыстыра зерттеу 

болып табылады. 

Нəтижесінде магистрант:  

-тіл  теориясын меңгеріп, тіл   терминдері мен тіл   философиясын білуі тиіс; 

- тіл біліміндегі жəне оның салаларындағы басты теориялық мəселелері мен жаңа 

бағыттарын айқындай алуы қажет; 



- бүгінгі күнгі тіл біліміндегі өзекті мəселерге талдау жасай алуға дағдылануы тиіс. 

Пəн кəсіби, зерттеушілік құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталған.  

 

Дисциплина «Философско-методологические проблемы языкознания» является 

фундаментальным предметом, который изучают магистранты вузов. 

Цель курса:  Определение научных направлений и предпосылок философско-

методологической проблемы языкознания, оценка природы и значения языка с 

методологической и теоретической точки зрения. 

В результате изучения магистрант должен: 

- Знать теорию и философию языка; 

- Владеть линвгвистическими терминами;  

- Иметь навыки анализа актуальных проблем современного языкознания. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной и исследовательской 

компетенций. 

 

Discipline "Philosophical and methodological problems of linguistics" is a fundamental 

subject that study graduate schools. 

Course objective: Definition of scientific fields and prerequisites philosophical and 

methodological problems of linguistics, the assessment of the nature and meaning of language 

with the methodological and theoretical point of view. 

As a result of studying undergraduate should: 

- Know the theory and philosophy of language; 

- Own linvgvisticheskimi terms; 

- Have skills in analysis of actual problems of modern linguistics. 

The discipline aimed at creating a professional and research competencies. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Жалпы тіл білімі / Общее языкознание / General linguistics 

Қазақ тілін оқыту əдістемесі / Методика преподавания казахского языка / Principles 

of Kazakh language teaching 

Жоғарғы оқу орнында пəнді оқыту əдістемесі / Методика преподавания дициплин в 

вузе / Methods of teaching at the university 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Магистрлік диссертация қорғау / Защита магистерской диссертации / Protection of 

master's thesis 

 

Əдебиеттанудың өзекті мəселелері 

Актуальные проблемы литературоведения 

Actual problems of  literary studies  

«Əдебиеттанудың өзекті мəселелері» пəні сөз өнерін, тарихи процесті, əдебиет 

дамуының заңдылықтарын, əдебиеттің тарихын, теориясын, сынын зерттеп, бүгінгі əдеби 

үрдісті қарастырады.  

Мақсаты - қазіргі əдебиеттанудың ұғымдық, категориялық, əдістемелік аппараты 

туралы терең түсінік беру, сөз өнерінің генезисін, дамуын, ерекшелігін эстетика мен 

сынның, əдеби мұраның аспектісінде ашып көрсету.  

Пəннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: əдебиет теориясы, əдебиет тарихы жəне 

əдебиет сыны, əдеби ағым-бағыттар, əдебиеттегі жанр мəселесі, əдебиет жəне қоғамдық 

сана өзгерістері, əдеби шығармашылық психологиясы, дəстүр мен жаңашылдық, 

əдебиеттанудағы жаңа терминдердің қалыптастыруы. 

Магистрант пəнді оқу нəтижесінде: 

- Əйгілі əдебиеттанушылардың негізгі еңбектерін; 

- Көркем əдебиеттің өзіне ғана тəн ерекшеліктері мен оның эстетикалық 

құрылымын; 

- Əдебиеттануды оқытудың негізгі əдістерін; 



- Əдебиеттанудың негізгі философиялық мəселелерін; 

- Əдебиеттанудың өзекті мəселелерін шешу жолдары мен əдеби құбылыстарды 

анықтаудың жаңа əдістерін; 

- Əдеби құбылыстардың байланысы мен өзара арақатынасын талдау; 

- Берілген материалдарды талдау негізінде өзіндік қорытында жасай алу; 

- Қазіргі əдебиеттану терминологиясын еркін пайдалана алу; 

- Əдеби үдеріс, көркемдік əдіс, бағыт, ағым, стиль мəселелерін толық ажырата білу; 

- Əлемдік əдебиеттің дамуы мен қалыптасуындағы маңызды мəселелерді түсіне 

білу; 

- Мəдени-тарихи дəуірлердің ауысуы мен даму заңдылықтарын, оның негізгі 

тенденциялары мен құрылымын, жанрын түсіну; 

-Қазіргі əдебиеттанудың критерилері негізінде түрлі талдаулар мен əдістерді 

қолдана алу. 

Пəн кəсіби, зерттеушілік құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталған. 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы литературоведения» исследует искусство 

слова, исторический процесс, закономерности литературного развития, историю, теорию, 

критику литературы, рассматривает современный литературный процесс.  

Цель курса - дать глубокие знания о категориальном, понятийном, 

методологическом аппарате современного литературоведения, раскрыть специфику, 

генезис и развитие словесно-художественного творчества в аспекте использования 

литературно-теоретического наследия, эстетики и критики. 

Содержание курса включает следующие разделы: теория литературы, история 

литературы и критика литературы, литературные направления, вопросы жанров 

литературы, изменение литературы и общественного сознания, психология литературного 

творчества, традиция и новаторство, восстановление новых  литературоведческих 

терминов. 

В результате изучения магистрант должен: 

- изучение специфики различных школ и направлений в отечественном и 

зарубежном литературоведении; 

- осмысление факторов, формирующих разные подходы к анализу и интерпретации 

художественных фактов; 

- определение приоритетных подходов к осмыслению художественного текста, 

сложившихся в современном литературоведении; 

- углубление знаний магистрантов в области методики проведения научного 

исследования. 

- об основных объектах, методах и принципах, используемых в литературоведении;  

- о современном состоянии литературоведческой науки;  

знать: 

- основы решения теоретических и прикладных задач литературоведения; 

- перспективы развития литературоведческой науки; 

- иметь навыки использования литературоведческого анализа; 

владеть: 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

 

The discipline "Actual problems of  literary studies" explores the art of words, the 

historical process, the laws of literary development, history, theory and criticism of literature, 

considering the modern literary process. 

 The purpose of the course - to give in-depth knowledge of the categorical, conceptual, 

methodological apparatus of contemporary literature, to reveal the specifics of the genesis and 

development of verbal art in the aspect of using the literary-theoretical heritage, aesthetics and 

criticism. 



Course content includes the following sections: the theory of literature, literary history and 

criticism of literature, literary trends, questions of literary genres, literature and the change of 

social consciousness, psychology of literary creativity, tradition and innovation, the recovery of 

new literary terms. 

As a result of studying undergraduate should: 

- The study of the specifics of the various schools and trends in domestic and foreign 

literary criticism; 

- Understanding of the factors shaping the different approaches to the analysis and 

interpretation of the art of the facts; 

- Determination of priority approaches to understanding a literary text prevailing in 

contemporary literary criticism; 

- Deepening the knowledge of undergraduates in the methodology of scientific research. 

- About the basic objects, methods and principles used in literary criticism; 

- The current state of literary science; 

know: 

- The basis of the solution of theoretical and applied problems of literary criticism; 

- The prospects for the development of literary science; 

- Have the skills of using literary analysis; 

own: 

The discipline aimed at creating a professional, research competencies. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Əдебиеттануға кіріспе / Введение в литературоведение / Introduction into literature 

study  

Қазіргі қазақ əдебиеті / Современная казахская литература / Modern kazakh literature 

Қазақ əдеби сынының тарихы / История казахской литературной критики / Histoty of 

kazakh literary critics 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Абайтанудың өзекті мəселелері / Актуальные проблемы Абаеведения / Actual 

problems of Abai 

Қазақ əдебиетіндегі дəстүр жəне жаңашылық мəселесі / Проблемы традиции и 

новшество казахской литературе / The problems of tradition and innovation of Kazakh 

Literature 

 

Жоғары оқу орнында пəнді оқыту əдістемесі 

Методика преподавания дисциплины в вузе 

Methods of teaching at the university  

«Жоғары оқу орнында пəнді оқыту əдістемесі» педагогикалық бағытта магистрлер 

даярлауда оқылуға тиісті іргелі пəн. 

Пəннің мақсаты: қазақ тілі мен əдебиетін оқытудың теория-методикалық əдістемесін 

меңгертуге, сабақ жүргізудің нақты əдістерін, жаңа технологияларды сабақ жүргізуде 

тиімді пайдаланудың жолдарын үйретеді. 

Пəннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Оқыту əдістемесі өз алдына дербес 

ғылым ретінде басқа ғылымдармен, яғни лингвистика, психология, логика жəне 

педагогика ғылымдарымен өзара байланыста болғандықтан қазіргі қазақ тілінің негізгі 

салалары мен əдістемесінен алған теориялық білімдерін  тереңдетіп, іс-тəжірибе жүзінде 

бекіту қазақ тілін оқыту процесінің ерекшеліктерін теориялық жəне практикалық 

тұрғыдан меңгерту; қазақ тілін оқытып, үйретудің теориясы мен əдістемесін 

əлеуметтанымдық, педагогикалық, психологиялық, лингвистикалық тұрғыдан қарастыру. 

Нəтижесінде магистрант:  

- Білім беруде қолданылатын əдістемелерді білуі тиіс; 

- Сабақ жүргізуде қолданылатын ұтымды əдістемелерді саралай алуы қажет; 

- Əр тақырыпқа сəйкес келетін тиімді əдістемелерді қолдана білуге дағдылануы 

керек. 



Пəн кəсіби, зерттеушілік құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталған.  

 

Дисциплина «Методика преподавания дисциплины в вузе» является 

фундаментальным предметом, которого изучают магисранты педагогического 

направления.  

Цель курса: Методика преподавания дисциплин занимает важное место в 

подготовке магистранта, в связи с чем данная дисциплина включена в государственный 

стандарт высшего образования.  

Содержание курса включает следующие разделы: теоретическо-методологические 

основы науки методики преподавания дисциплин, методы подготовки и проведения 

различных видов занятий, методика применения современных инновационных технологий 

обучения. Особое внимание в курсе уделено вопросам методического обеспечения 

процесса преподавания науки, формирования и развития навыков преподавательской 

деятельности.  

В результате изучения магистрант  должен:  

-  Усвоить знания о методике подготовки и проведения различных видов занятий. 

- Уметь определять подходящие методики преподавания дисциплин; 

- Иметь навыки соповтавления тем дисциплин и методики его преподавания. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

 

Discipline "Methodology of teaching at the university," it is a fundamental subject, who 

studied magisranty pedagogical direction. 

The aim of the course: Methods of teaching subjects is important in the preparation of a 

student, in connection with which the discipline included in the national standard higher 

education. 

Course content includes the following sections: theoretical and methodological 

foundations of science teaching methodology of disciplines, methods of preparation and conduct 

of various types of training, the method of application of modern innovative learning 

technologies. Particular attention is paid to the issues in the course of methodical maintenance of 

teaching science, formation and development of teaching skills. 

As a result of studying undergraduate should: 

- To acquire knowledge about the method of preparation and carrying out of various 

occupations. 

- Be able to determine appropriate methods of teaching disciplines; 

- Have the skills sopovtavleniya the disciplines and methods of its teaching. 

The discipline aimed at creating a professional, research competencies. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Қазақ тілін оқыту əдістемесі / Методика преподавания казахского языка / 

Principles of Kazakh language teaching 

Қазақ əдебиетін оқыту əдістемесі / Методика преподавания казахской литературы / 

Methods of teaching Kazakh literature 

Қазақ тілі мен əдебиетін оқытудағы қазіргі білім беру технологиялары / 

Современные образовательные технологии в преподаванию казахского языка и 

литературы / Modern educational technology in the teaching of Kazakh language and literature 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

 

         Тіл білімінің философия-əдістемелік мəселелері / Философско-методологические 

проблемы языкознания / Philosophical and Methodological Problems of Linguistics 

 
Жоғары оқу орнындағы интербелсенді оқытудың əдістері / Методы интерактивного 

обучения в высшей школе / Methods of interactive learning in higher education 

 

Жоғары оқу орнындағы интербелсенді оқытудың əдістері 

          Методы интерактивного обучения в высшей школе  



Methods of interactive learning in higher education 

 

 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Қазақ тілін оқыту əдістемесі / Методика преподавания казахского языка / 

Principles of Kazakh language teaching 

Қазақ əдебиетін оқыту əдістемесі / Методика преподавания казахской литературы / 

Methods of teaching Kazakh literature 

Қазақ тілі мен əдебиетін оқытудағы қазіргі білім беру технологиялары / 

Современные образовательные технологии в преподаванию казахского языка и 

литературы / Modern educational technology in the teaching of Kazakh language and literature 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

 

         Тіл білімінің философия-əдістемелік мəселелері / Философско-методологические 

проблемы языкознания / Philosophical and Methodological Problems of Linguistics 

 
         Жоғары оқу орнында пəнді оқыту əдістемесі / Методика преподавания дисциплины 

в вузе / Methods of teaching at the university 

 

Əлеуметтік лингвистика 

Социальная лингвистика 

Social linguistics 

«Əлеуметтік лингвистика» пəні жоғары магистрлік мектепте арнайы пəндердің 

қатарында оқылады. Ол тілсіз қоғам болмайды, қоғамсыз тіл дамымайды деген негізгі 

ұстанымға сүйене отырып, бүгінгі қоғамдағы тіл жағдайын қарастырады. 

Курстың мақсаты: Тілдің əлеуметтік сипатын көрсететін ұғымдары мен терминдерін 

қарастырып, оның басты-басты теориялық мəселелерін баяндап беру.  

Пəннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Тілдің қоғамдағы орны, пайда болуы, 

дамуы; Тілдің даму жолындағы қоғамның рөлі; Қоғамның даму жолындағы тілдің рөлі; 

Түрлі қоғамдағы түрлі тілдік жағдай; Қостілділік пен көптілділік; Қостілділіктің түрлері; 

Көптілділіктің түрлері; Қазақстандағы тіл саясаты; Мемлекеттік тіл, ресми тіл, ұлтаралық 

тіл, халықаралық (əлем) тіл; Тіл жəне ұлттық мəдениет; Мəдениаралық коммуникация. 

Нəтижесінде магистрант:  

- ғылыми - зерттеу жұмыстардың жүргiзуiнiң теориялық негiздерiн білуі тиіс; 

- ғылыми зерттеудi жоспарлай алуы керек; 

- зерттеулердiң нəтижелерiн талдау жəне қорытынды жасауға дағдылануы тиіс.  

Пəн кəсіби, зерттеушілік, əлеуметтік құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталған.      

 

Предмет «Социальная лингвистика» преподается в высшей магистерской школе 

наряду с другими специальными предметами. Он, основываясь на принципе без языка не 

бывает развитого общества и в то же время без общества не может развиваться язык, 

рассматривает различные языковые ситуации. 

Цель курса: Рассмотреть термины и понятия социальной лингвистики. 

Проанализировать различные языковые ситуации в конкретном обществе. 

Содержание курса состоит из разделов: Место языка в общесте, его формирование и 

развитие; Роль общества в развитии языка; Роль языка в развитии общества; Двуязычие 

(билингвизм) и многоязычие (полилингвизм); Виды билингвизма; Типы полилингвизма; 

Языковая политика В Казахстане; Государственный язык, официальный язык, 

межнациональный язык, международный (мировой) язык; Язык и национальная культура; 

Межкультурная коммуникация. 

В результате изучения магистрант должен: 

- Знать теоретические основы ведения научно-исследовательской работы; 

- Уметь планировать  научное исследование; 

- Иметь навыки делать выводы  и заключения по результатам исследования.  



Дисциплина направлена на формирование профессиональной, социальной и 

исследовательской компетенций. 

 

The subject of "Social Linguistics" is taught in high school, master's, along with other 

special items. It is based on the principle without language there is no development of society 

and at the same time no society can not develop language, considering the different language 

situation. 

Course objective: To consider the terms and concepts of social linguistics. To analyze the 

different language situation in a particular society. 

The course content is divided into sections: place of language into the community, its 

formation and development; The role of society in the development of language; The role of 

language in the development of society; Bilingualism (bilingualism) and multilingualism 

(multilingualism); Types of bilingualism; Types of multilingualism; The language policy in 

Kazakhstan; The official language, the official language, the language of inter-ethnic, 

international (world) language; Language and national culture; Intercultural communication. 

As a result of studying undergraduate should: 

- Know the theoretical bases of conducting research work; 

- Be able to plan scientific research; 

- Have the skills to do the findings and conclusions of the study. 

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

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру жəне жоспарлау / Организация и планирование 

научных исследований / Organization and planning of scientific research                                                     

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 
Магистрлік диссертация қорғау / Защита магистерской диссертации / Protection of 

master's thesis 

 

Əдебиет тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері 

Основы теории периоды эпохи истории литературы 

Fundamentals of  theory: periods of the era of  literary, history  

«Əдебиет тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері» пəні əдебиеттану саласына 

жататын пəндер қатарына жатады. Пəнді филология ғылымы саласына қатысты кəсіби 

білімін шындайтын магистранттардың барлығы оқып - үйренеді. 

Курстың мақсаты: Қазақ əдебиет тарихын дəуірлеудің теориялық негіздерін 

тереңдетіп оқыту, күрделі ғылыми мəселелерді талдау, даму бағыттарын белгілеу.  

Пəннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Əдебиет тарихын дəуірлеудің теориялық 

негіздері курсында əдеби туындылардың теориялық негіздері мен тарихы, ғылымдағы 

анықтамасы, əдеби ескерткіштердің зерттелуі мен кезеңдері қарастырылады. 

Нəтижесінде магистрант: 

- əдеби туындылардың теориялық негіздері мен тарихы, ғылымдағы анықтамасын 

білуі керек; 

-  əдеби ескерткіштердің зерттелуі мен кезеңдерін дəл айта білуі қажет. 

Пəн кəсіби, зерттеушілік құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталған.  

 

Дисциплина «Основы теории периоды эпохи истории литературы»  относится 

филологическим дисциплинам. Ее изучают магистранты специализирующиеся в 

различных областях   филологической науки.  

Цель курса: Углубленное изучение основных направлений,  анализ сложных 

научных проблем, определение направлений и периоды развития казахской литературы и 

литературоведения.  

Содержание курса включает следующие разделы: теоретические основы и история 

литературных произведении, определение в науке, исследования периодов литературных 

памятников. 



В результате изучения магистрант должен: 

- Знать особенности развития казахской литературы; 

- Уметь исследовать периоды литературных памятников; 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

 

The discipline "Fundamentals of the theory of age periods of literary history" refers 

philological disciplines. Her study undergraduates specializing in various areas of philology. 

         Course objective: In-depth study of the main trends, analysis of complex scientific issues, 

identifying areas and periods of development of Kazakh literature and literary criticism. 

         Course content includes the following sections: the theoretical foundations and the history 

of literary works, the definition of science, research periods of literary monuments. 

         As a result of studying undergraduate should: 

- Know the peculiarities of development of Kazakh literature; 

          - Be able to investigate periods of literary works; 

         The discipline aimed at creating a professional, research competencies. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Əдебиет теориясы / Теория литературы / Theory of literature 

Əдебиеттануға кіріспе / Введение в литературоведение / Introduction into literature 

study 

Қазақ əдеби сынының тарихы / История казахской литературной критики / 

Histoty of kazakh literary critics 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postreguisites 

Қазіргі поэзиядағы стиль жəне бейнелілік  / Стиль и образность в современной 

поэзии  / Style and imagery in modern poetry  

Фольклор теориясы мен тарихы / Теория и история фольклора / Theory and history of 

folklore 

Абайтанудың өзекті мəселелері / Актуальные проблемы Абаеведения    / Topical 

issues Abai 

 

Лингвомəдениеттану 

Лингвокультурология 

Lingvokulturologii   

«Лингвомəдениеттану» пəні тілді ұлттық ой-сана, дүниетаным, мəдениет, тарих, 

этностық рухты бейнелейтін таңба ретінде қарастыратын сала. Қазіргі қазақ 

қоғамындағы ұлттық рух жаңғырып, салт-дəстүрлер қайта жанданып жатқан кезеңге 

сай рухани-əлеуметтік құбылысты дұрыс бағалап, бағдарлайтын, негізін түсіндіретін 

заңдылықтар адамның рухани дүниесімен байланысты екенін қазіргі қазақ тіл білімінің 

антропоөзектік бағыттағы зерттеулері дəлелдеп отыр. 

Пəннің мақсаты - жоғары магистрлік мектеп тыңдаушыларына лингвистика мен 

мəдениеттану пəндерінің тоғысуында пайда болып, халық мəдениетінің тілдегі əсерін, 

ерекшелігін, жаңаша көзқараспен зерттейтін лингвомəдениеттану пəнін жоғары деңгейде 

меңгерту.  

Пəннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Лингвомəдениеттану, оның зерттеу 

нысаны, мақсат-міндеттері, мəдени лексиканың тарихи-семантикалық, ономосиологиялық 

жүйесі, мəдени лексиканың идиосемантикалық жүйесі, мəдени лексиканың этнотанымдық 

негізін анықтаудың қағидалары. 

Магистрант пəнді оқу нəтижесінде: 

- теориялық білімді практикада  қолдана білуі тиіс:  

- халқымыздың асыл мұрасын өз бойына сақтап келген, оны бүгінгі күнге жеткізген, 

келешек ұрпаққа жеткізетін тілдің кумулятивтік қызметіне талдаулар жасауға жаттығуы 

тиіс; 

- зерттеу жұмысының икем-дағдыларына дағдылануы тиіс;  



- кəсіби қарым-қатынас жағдайларын психологиялық зерттеулерді жүргізуге 

меңгеруі керек. 

Пəн кəсіби, зерттеушілік құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталған. 

 

Дисциплина «Лингвокультурология» является комплексной научной дисциплиной 

изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и 

отражающая этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их языкового и 

внеязыкового (культурного) содержания при помощи системных методов с ориентацией 

на современные приоритеты и культурные установления (система норм и 

общечеловеческих ценностей) 

Цель курса – обучение магистрантов уникальному отраслю языкознания возникшая 

на стыке лингвистики и культурологии и исследующая проявления культуры народа, 

которые отразились и закрепились в языке. 

Содержание курса включает следующие разделы: Лингвокультурология, объект 

исследования, цели и задачи; историко-семантическая, ономосиологическая  система 

культурной лексики, идиоэтническая  система культурной лексики, принципы 

определения этнопозновательных основ культурной лексики. 

В результате изучения магистрант  должен: 

- знать как использовать теоритическое знание;  

- уметь определить кумулятивную функцию языка которая ярко  проявляется в 

области этнолексики, культурной лексики; 

- иметь навыки: исследовательской работы.  

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

 

Discipline "cultural linguistics" is a complex scientific discipline which studies the 

relationship and interaction between culture and language in its functioning and reflects this 

process as an integral structure units in the unity of their linguistic and extra-linguistic (cultural) 

content using the system methods with a focus on current priorities and cultural establishment 

(system norms and human values) 

The aim of the course - learning masters a unique branch of linguistics which arose at the 

intersection of linguistics and cultural studies and investigates the cultural manifestations of the 

people that are affected and entrenched in the language. 

The course content includes the following sections: cultural linguistics, the study object, 

goals and objectives; historical and semantic, cultural lexicon onomosiologicheskaya system, 

cultural system idioetnicheskaya vocabulary etnopoznovatelnyh guidelines for determining the 

basis of cultural lexicon. 

As a result of studying a student must: 

- Know how to use the knowledge in theory; 

- Be able to determine the cumulative function of language is evident in etnoleksiki, 

cultural lexicon; 

- Have the skills: research. 

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

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Тіл білімінің өзекті мəселелері /Актуальные проблемы языкознания / Actual 

Problems of Linguistics  

Тіл білімінің (əдебиеттанудың) жаңа бағыттары / Новые направлении языкознания 

(литературоведения) / New directions of Linguistics (literary science) 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postreguisites 

Магистрлік диссертация қорғау / Защита магистерской диссертации / Protection of 

master's thesis 

 

Абайтанудың өзекті мəселелері 



Актуальные проблемы Абаеведения 

Topical issues of Abay studies 

«Абайтанудың өзекті мəселелері» пəні – қазақ əдебиеттану ғылымының, əдебиет 

тарихының үлкен бір саласы ретінде дана Абайдың шығармашылық мұрасын зерделеп, 

125 жылдан артық тарихы бар абайтану ғылымының қалыптасу, даму кезеңдерімен жəне 

бүгінгі өзекті мəселелерімен таныстырады. 

Мақсаты - Абайдыңөмірі мен шығармаларының зерттелу кезеңдерін көрсетіп, 

абайтану ғылымының қалыптасу даму тарихын анықтау. Абайтану ғылымының қалыптасу 

тарихын кезеңдерге бөліп айқындау; абайтану ғылымын қалыптастырудағы М.Əуезов 

еңбегін бағамдау, абайтанудың бүгінгі міндеттері мен өзекті мəселелерін саралау. 

Пəннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Абайтану – қазақ əдебиеттану 

ғылымының іргелі саласы. Абай мұрасының насихатталуы Абайды танудың алғашқы 

кезеңі Абайтану жəне Алаш əдебиеті Абай мұрасының 1940 жылдардан кейінгі зерттелуі. 

Абайтану ғылымының қалыптасуындағы М.Əуезовтің еңбегі Тəуелсіздік кезеңіндегі 

абайтану 

Магистрант пəнді оқу нəтижесінде: 

- Абайтану тарихын теориялық тұрғыдан зерттеуші ғалымдар еңбектеріне талдау 

жасай білуі тиіс; 

- абайтану ғылымының тарихи кезеңдерінің басты сипаттарына, негізгі 

ерекшеліктеріне талдай жасай алуы қажет; 

- филологиялық концепцияларға, ғылыми идеяларға сындарлы талдау жасауды істей 

білуі керек; 

- филологиялық зерттеулерді жоспарлау, жүзеге асыру үдерісінде, жаңа 

филологиялық білім қалыптастыруда, жаңа білімін белсенді түрде пайдалану мен таратуда 

білікті болуы керек. 

Пəн кəсіби, зерттеушілік құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталған. 

 

Предмет «Актуальные проблемы абаеведения» как одна из крупных отраслей науки 

казахского литературоведения, истории литературы изучает творческое наследие Абая, 

знакомит  со становлением, этапами развития и  современными актуальными проблемами 

науки абаеведения, имеющей 125-летнюю историю. 

Цель – ознакомление с этапами исследования жизни и творчества Абая, выявление 

становления, истории развития науки абаеведения; определение исторических этапов 

науки абаеведения; выявлениетруда М. Ауэзова в формировании науки абаеведения, 

анализ сегодняшних задач и актуальных проблем абаеведения.  

 Содержание курса включает следующие разделы: Абаеведение - один из основных 

отраслей литературоведческой науки.  Пропаганда наследии Абая. Познание в начальный 

период Абая. Абаеведение и Алашская литература. Исследование наследие Абая после 

1940 года. Выявлениетруда М. Ауэзова в формировании науки абаеведения. Абаеведение 

в период независимости.  

В результате изучения магистрант должен: 

- умение анализировать труды ученых-исследователей, рассматривающих историю 

абаеведения с теоретической точки зрения; 

- необходимо умение анализировать главные характеристики исторических 

периодов, основные особенности науки абаеведения; 

- умение делать конструктивный анализ филологических концепций, научных идей; 

- быть компетентным в планировании филологических исследований, в процессе 

реализации, формировании нового филологического знания, в активном использовании и 

распространении новых знаний. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

 



The subject of "Actual problems of Abai" as one of the major branches of science of 

Kazakh literature, history of literature exploring the creative heritage of Abai, introduces the 

formation, stages of development and modern science Abay studies current problems, which has 

125-year history. 

The goal - to familiarize with steps study the life and work of Abai, revealing the 

formation, history of science Abay studies; certain historical stage of science Abay studies; 

vyyavlenietruda M.Auezov in shaping science Abay studies, analysis of current problems and 

urgent problems of Abay studies. 

 Course content includes the following sections: Abay studies - one of the main branches 

of literary science. Propaganda heritage of Abai. Cognition in the initial period of Abai. Abay 

studies and literature of Alash. Heritage Research Abai after 1940. Vyyavlenietruda M.Auezov 

in shaping science Abay studies. Abay studies in the period of independence. 

As a result of studying undergraduate should: 

- The ability to analyze the works of scientists, researchers, examines the history of Abay 

studies from a theoretical point of view; 

- Must be the ability to analyze the main characteristics of the historical periods, the main 

features of science Abay studies; 

- The ability to make a constructive analysis of philological concepts of scientific ideas; 

- Be competent in planning the philological research in the process of implementation, the 

formation of a new philological knowledge in active use and dissemination of new knowledge. 

The discipline aimed at creating a professional, research competencies. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Əдебиеттанудың өзекті мəселелері / Актуальные проблемы литературоведения / 

Actual problems of  literary studies  

Тіл білімінің (əдебиеттанудың) жаңа бағыттары / Новые направлении языкознания 

(литературоведения) / New directions of Linguistics (literary science) 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postreguisites 

Қазақ əдебиетіндегі дəстүр жəне жаңашылық мəселесі / Проблемы традиции и 

новшество казахской литературе / The problems of tradition and innovation of Kazakh 

Literature 

 

Қазақ ономастикасының өзекті мəселесі 

Актуальные проблемы ономаcтики 

Current problems of onomatology  

Қазақ ономастикасының өзекті мəселелері – ономастика саласының теориялық, 

практикалық жəне аймақтық мəселелерін қарастыратын ғылыми пəн. 

Курстың мақсаты: Ономастика ғылымының теориялық, практикалық жəне аймақтық 

мəселелері жайлы білім жүйесін қалыптастыру. Ономастика саласының зерттелуі мен 

зерттеуші ғалымдар, ономастиканың өзге ғылым салаларымен (тарих, география, 

этнография т.б.) өзара байланысы жайында мəлімет беру. Ономастика ғылымының 

салалары, олардың өзіндік ерекшеліктері жайында ұғым қалыптастыру. Шығыс Қазақстан 

аймағы ономастикалық кеңістігінің өзіндік ерекшелігі туралы мағлұмат беру. Жалқы 

есімдердің лексика-семантикалық, грамматикалық, этнолингвистикалық сипаттарымен 

таныстыру. 

Пəннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Ономастиканың зерттеу нысанасы мен 

зерттелу тарихы, ономастикалық номинация; тіл жүйесіндегі жалқы есімдер, онимдік 

негіздердің семантикасы; жалқы есімдердің тілдік құрылымы мен стилистикасы, кірме 

атаулар; ономастикалық əдістер мен тəсілдер, ономастикалық зерттеулердің негізгі 

бағыттары мен аспектілері; ономастикадағы синхрония мен диахрония; антропонимия, 

стратиграфиясы, мағынасы мен құрылымы; топонимика саласы, Шығыс Қазақстанның 

жер-су аттары; Өскемен қаласындағы көше аттары; эргонимия; зоонимика; космонимика; 

жалқы есімдер – мəдениеттің туындысы жəне көрінісі. 

Курс аяқталған соң магистрант: 



- ономастика саласы жəне оның салалары, қазақ ономастикасының қалыптасу жəне 

даму кезеңдері жайлы біледі; 

- ономастикалық деректерді талдауда тарихи-тілдік, қоғамдық үдерістің жалпы 

заңдылықтарын танып, ұлттық ерекшеліктерін табуды меңгереді; 

- ономастикалық деректерді талдау, оның лексикалық, морфологиялық сипатын 

айқындау дағдылары қалыптасады. 

Пəн дүниетанымдық, кəсіби, зерттеушілік құзіреттіліктердің қалыптасуына 

бағытталған. 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы казахской ономаcтики» – научная дисциплина 

изучающая теоретические, практические и региональные вопросы ономастики.  

Цель курса - формирование системы знании о теоретических, практических и 

региональных вопросах ономастической науки. Дать понятия о взаимосвязи ономастики с 

другими отраслями науками (история, география, этнография т.п.), о исследовании 

ономастической науки и о ученых исследователях ономастики, а также формирование 

понятия об особенностях отраслей ономастической науки и ономастического 

пространства Восточно-Казахстанского региона. Ознакомление с лексико-

семантическими, грамматическими, этнолингвистическими характеристиками  

собственных имен. 

Содержание курса включает следующие разделы: объект ономастических 

исследований и история исследований имен собственных; ономастическая номинация; 

имена собственные в системе языка; семантика онимических основ; структура и 

стилистика онимических основ; заимствование собственных имен; методы и приемы 

исследования онимического материала; основные направления и приемы ономастических 

исследований; синхрония и диахрония в ономастике; антропонимия, стратиграфия, 

значения и структура; топонимика, топонимия Восточного Казахстана; названия улиц 

города Усть-Каменогорска, эргонимия; зоонимика; космонимика; имя как порождение и 

отражение культуры.  

По завершении курса магистрант должен: 

- знать основные закономерности истории, развития и функционирования 

собственных имен, историю формирования и развития казахской ономастики; 

- уметь анализировать ономастический материал; находить общие закономерности и 

национальную специфику ономастических явлений; 

- владеть навыками изучения и анализа ономастического материала. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

 

The discipline "Actual problems of Kazakh onomastics" - a scientific discipline which 

studies the theoretical, practical and regional issues of onomastics. 

The purpose of the course - formation of knowledge about the theoretical, practical and 

regional issues of science onomastic. Give an idea of the relationship of onomastics with other 

branches of science (history, geography, ethnography, etc.), about the study of onomastic science 

researchers and scholars of onomastics as well as the formation of concepts about the features of 

industries onomastic science and onomastic space of the East Kazakhstan region. Introduction to 

lexical-semantic, grammatical, ethno-linguistic characteristics proper names. 

Course content includes the following sections: the object onomastic research studies and 

history of proper names; onomastic nomination; proper names in the language; Semantics 

onimicheskih bases; structure and style onimicheskih bases; Borrowing their own names; 

methods and techniques study onimicheskogo material; guidelines and methods of onomastic 

research; synchronic and diachronic in onomastics; anthroponymy, stratigraphy, structure and 

values; toponymy, toponymy of East Kazakhstan; the names of streets in the city of Ust-

Kamenogorsk, ergonemy; zoonimika; kosmonimika; the name as a product and a reflection of 

culture. 



Upon completion of the master's degree must: 

- Know the basic laws of history, development and functioning of proper names, history of 

formation and development of Kazakh onomastics; 

- Be able to analyze the onomastic material; to find the general laws and national identity 

onomastic phenomena; 

- Be skilled in the study and analysis of onomastic material. 

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

competencies. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері / Основы теории периоды эпохи 

истории языков / Fundamentals of theory: periods of the era of the history of languages 

Тіл білімінің өзекті мəселелері /Актуальные проблемы языкознания / Actual 

Problems of Linguistics  

Тіл білімінің (əдебиеттанудың) жаңа бағыттары / Новые направлении языкознания 

(литературоведения) / New directions of Linguistics (literary science) 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postreguisites 

Магистрлік диссертация қорғау / Защита магистерской диссертации / Protection of 

master's thesis 

 

Фольклор теориясы мен тарихы 

Теория и история фольклора 

Theory and history of folklore 

«Фольклор теориясы мен тарихы» пəні əдебиеттану саласына жататын пəндер 

қатарына жатады. Пəнді  филология ғылымы  саласына қатысты кəсіби білімін 

шындайтын магистранттардың барлығы оқып - үйренеді. 

Пəннің мақсаты: Фольклордың өзіндік табиғаты, қалыптасу тарихы, 

жалпыадамзаттық, ұлттық, тарихилық, халықтық сипаттары, фольклорлық жанрлар 

теориясы  мен поэтикасы жайында мағлұмат беру. Фольклор жанрларының 

классификациясы,  əлем халықтары фольклорының қалыптасу кезеңдері, фольклортану 

ғылымының тарихы, ғылыми мектептер, қазіргі фольклортанудың өзекті мəселелерімен 

таныстыру.  

Пəн мазмұнын құрайтын бөлімдер: Фольклор табиғаты мен мəні. Мəдениет жəне 

фольклор. Тарих жəне фольклор. Қазақ фольклорының қалыптасу кезеңдері. Фольклор 

поэтикасы. Фольклорлық жанрлар классификациясы мен тарихы. Əдебиет жəне фольклор. 

Отандық жəне əлемдік фольклортанудағы ғылыми бағыттар. Қазақ фольклорының 

зерттелу тарихы. Қазіргі фольклортанудың өзекті мəселелері мен ғылыми бағыттары. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант:  

білуге тиіс: 

- Фольклортанудың ғылыми терминдері мен категорияларын; 

- Əлемдік фольклортанудағы ғылыми мектептердің негізгі қағидалары мен осы 

мектептердің көрнекті өкілдерінің ғылыми еңбектерін; 

- фольклор жанрларының анықтамалары мен сипаттамаларын, жіктелімін,типтік 

жəне құрылымдық элементтерін; 

- əдебиет пен өнердегі болмысты бейнелеу жəне көркем бейне жасау əдістерінің 

негізі болған фольклорлық бейнелеу дəстүрлерін;  

- фольклор поэтикасының заңдылықтарын. 

игеруі тиіс:  

- терминдер мен категорияларды практикада қолдана білуді; 

- фольклор  туындысының идеялық-эстетикалық деңгейін анықтауды; 

- фольклор туындысының жанрлық болмысын, стилдік өзгешелігін тануды. 

- фолкьлор туындысының қалыптасу кезеңін анықтау, поэтикалық талдау жасау 

əдіснамасы мен əдістерін.  

дағдылануға тиіс: 



- фольклорлық мəтінді жанрлық сипатына қарай талдау, жанрын анықтауға; 

- өзара туыстас жанрларға салыстырмалы жəне салғастырмалы талдау жасауға;  

- фольклор туындыларын тектік (эпос, лирика, драма) тұрғыдан жіктей алуға;  

- фольклортану бағытындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге;  

- фольклор туындыларының орындалу мəнері мен мақамдарын ажырата білуге. 

Пəн дүниетанымдық, кəсіби, зерттеушілік құзіреттіліктердің қалыптасуына 

бағытталған. 

 

Дисциплина «Теория и история фольклора» относится филологическим 

дисциплинам. Ее изучают магистранты специализирующиеся  в различных областях   

филологической науки. 

Цель курса: Дать  теоретические знания о природе,  об историзме, народности и 

национальных особенностях фольклора, истории  его формирования,  классификации, 

теории  и  поэтики фольклорных жанров. Вооружить  необходимыми  знаниями  по  

истории форимирования  мирового фольклора, этапам развития фольклористики, научным 

школам, актуальным проблемам современной фольклористики. 

Содержание дисциплины состоит из разделов: Природа и сущность фольклора.  

Культура и фольклор. История и фольклор. Этапы форимирования казахского фольклора. 

Поэтика фольклора. Классификация и история фольклорных жанров. История изучения 

казахского фольклора. Научные направления отечественной и мировой фольклористики. 

Актуальные проблемы и научные направления современной фольклористики.  

В результате изучения курса магистрант должен: 

знать: 

- Научные термины и категории фольклористики. 

- Основные положения ведущих школ мировой фольклористики и труды 

крупнейших представителей этих школ. 

- определения и характеристики жанров фольклора, их классификацию, типичные и 

структурные элементы. 

- художественные традиции фольклора положившие начало методам отражения 

действительности в искусстве и литературе, способам создания художественного образа; 

- закономерности поэтики фольклора. 

уметь:   

- оперировать категориями и терминами;  

- определять идейно-эстетическую ценность фольклорного произведения; 

- выявлять жанровую особенность, стиль  фольклорного произведения; 

- использовать научные методы и методологию фольклористики  при изучении 

эпохи формирования фольклорного произведения и поэтического анализа текста. 

иметь навыки:  

- Анализировать фольклорный текст с учетом специфики фольклорного жанра;  

Сопоставлять произведения родственных жанров;   

- Распределять произведения фольклора по основным родовым группам (эпос, 

лирика, драма); 

- Научно-исследовательской работы по научным направлениям фольклористики; 

- различать виды и особенности (региональные, жанровые) народной поэтической 

исполнительской традиции. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

 

The discipline "Theory and History of Folklore" refers philological disciplines. Her study 

undergraduates specializing in various areas of philology. 

Course objective: To give theoretical knowledge about nature, about historicism, ethnic 

and national characteristics of folklore, history of its formation, classification, theory and poetics 



of folklore genres. Armed with the necessary knowledge on the history of forimirovaniya world 

folklore, folklore stages of development, scientific schools, actual problems of modern folklore. 

Contents includes chapters: The nature and essence of folklore. Culture and folklore. The 

history and folklore. Stages forimirovaniya Kazakh folklore. Poetics of folklore. Classification 

and history of folklore genres. History of the study of Kazakh folklore. Scientific directions of 

the domestic and world folklore. Actual problems and research areas of modern folklore. 

As a result of studying undergraduate course must: 

know: 

- Scientific terms and categories of folklore. 

- Summary of the world's leading schools of folklore and works of the leading 

representatives of these schools. 

- The definition and characteristics of the genres of folklore, their classification, and the 

typical structural elements. 

- Artistic traditions of folklore laying the foundations of the reflection of reality in art and 

literature, a way to create an artistic image; 

- The laws of poetics of folklore. 

be able to: 

- To operate the categories and terms; 

- To define the ideological and aesthetic value of works of folklore; 

- Identify the genre feature folk style of the work; 

- To use the scientific method and methodology of the study of folklore in the era of the 

formation of folklore work and poetic text analysis. 

have the skills to: 

- Analyze the folklore text-specific folk genre; Correlate product related genres; 

- Distribute works of folklore on the main tribal groups (epic poetry, drama); 

- Scientific research on the scientific fields of folklore; 

- Distinguish the types and characteristics (regional, genre) poetic folk performance 

tradition. 

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

competencies. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Əдебиет тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері / Основы теории периоды эпохи 

истории литературы / Fundamentals of  theory: periods of the era of  literary, history  

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postreguisites 

Магистрлік диссертация қорғау / Защита магистерской диссертации / Protection of 

master's thesis 

 

Алтай тілдерінің тарихи-салыстырмалы грамматикасы 

Историческо-сравнительная грамматика алтайских языков 

Historical and comparative grammar of the Altaic languages  

«Алтай тілдерінің тарихи-салыстырмалы грамматикасы» пəні магистранттарға 

арналған қосымша пəндер қатарына жатады. Пəнді  филология ғылымы мен практикасы 

саласына қатысты кəсіби білімін шындайтын магистранттардың барлығы тарихи 

(диахрониялық) əдіспен оқып-үйренеді. 

Пəннің мақсаты: «Алтай тілдерінің тарихи-салыстырмалы грамматикасы» пəнін оқу, 

біріншіден, түркі тілдерінің төркінін тануға, сол арқылы ана тіліміздің даму жолын 

түсінуге, тіл арқылы ата-бабамыздың дүниетанымын бағамдап, мəдени мұрасын игеруге 

көмектеседі; екіншіден,  алтай төркіндес тілдерді, туыстас түркі тілдерін салыстырмалы-

тарихи əдіс арқылы оқып-білуге ықпал етеді. Студент кезінде өткен курстардан ғылыми 

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

дағдыларын да қалыптастыруы керек.  

Пəннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: Алтайтану ғылымының қалыптасуы; 

Орал-Алтай тілдерінің туыстығы туралы болжамдар; Алтай гипотезасы; Алтай 



макросемьясына енетін тіл топтары; Фонетикалық, лексикалық жəне грамматикалық 

ұқсаcтықтар. 

Нəтижесінде магистрант:  

- теориялық білімді практикада  қолдана білуі тиіс:  

- алтай тілдер семьясына енетін барлық тілдер тобын меңгеріп, оларды салыстыра 

зерттеуді үйренеді; 

- зерттеу жұмысының компаративистік əдісін қолдануға төселеді;  

- ғылыми болжамдар мен ақиқатты айыра білуге дағдыланады. 

Пəн кəсіби, зерттеушілік құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталған.  

 

«Историческо-сравнительная грамматика алтайских языков» является одни из 

предметов, рекамендованных магистрантами. Магистранты усваивают элементы 

сравнительного исследования в ходе изучения филологических дисциплин и практики. 

Цель курса: Дисциплина «Сравнительно-историческая грамматика Алтайских 

языков» позволяет во-первых, узнать происхождение родного языка, понять ее развитие, 

узнать культурное наследие народа: во-вторых,  дает возможность узнать через 

сравнительно-исторический метод о родственых тюркских языках и алтайских языках. 

Основываясь а курсах, изученных согласно студенческим программам магистранты 

овладевают методикой написания научных статьей и проектов. 

Содержание курса включает следующие разделы: Становление науки Алтаистики; 

Гипотеза о родственных связах Уральских и Алтайских языков;  Гипотеза об Алтае; 

Группы языков, входящих в макросемью Алтайских языков; Фонетические, лексические и 

грамматические сходста Алтайских языков.  

В результате изучения магистрант  должен: 

- использовать теоретические знания на практике; 

-  освоить все языковые группы, относящиеся в семью алтайских языков, научатся 

проводить исследование на основе сравнительного анализа ; 

-  научатся определять истину и научные гипотезы; 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

 

"Historical and comparative grammar of Altai language" is one of the items recommended 

by the masters. Graduate students learn the elements of comparative research in the study of 

philological disciplines and practices. 

Course objective: The discipline "comparative-historical grammar of Altai language" 

allows first, to know the origin of the native language, to understand its development, to learn the 

cultural heritage of the people: and secondly, give an opportunity to learn through comparative-

historical method of kindred Turkic languages and Altaic languages . Based courses and studied 

under the programs of graduate student master the method of writing scientific articles and 

projects. 

Course content includes the following sections: Design course Altaevedeniya; The 

hypothesis of the kinship of the Ural and Altai languages; The hypothesis of the Altai; Groups 

languages included in macrofamily Altai languages; Phonetic, lexical and grammatical skhodsta 

Altai languages. 

As a result of the study a student must: 

- To use theoretical knowledge in practice; 

- To master all the linguistic groups belonging to the family of Altaic languages, learn how 

to conduct research on the basis of a comparative analysis; 

- Learn how to determine the truth and scientific hypotheses; 

The discipline aimed at creating a professional, research competencies. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Тілдің тарихын дəуірлеудің теориялық негіздері / Основы теории периоды эпохи 

истории языков / Fundamentals of theory: periods of the era of the history of languages 



Тіл білімінің өзекті мəселелері /Актуальные проблемы языкознания / Actual 

Problems of Linguistics  

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postreguisites 

Магистрлік диссертация қорғау / Защита магистерской диссертации / Protection of 

master's thesis 

 

          Қазақ əдебиетіндегі модернизм  жəне постмодернизм 

          Модернизм и постмодернизм в казахской литературе 

Modernism and postmodernism in the Kazakh literature 

 

 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prereguisites 

Тіл білімінің (əдебиеттанудың) жаңа бағыттары / Новые направлении языкознания 
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Тілдік мотивация негіздері 
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Қазіргі поэзиядағы стиль жəне бейнелілік 

Стиль и образность в современной поэзий 

The style and imagery in contemporary poetry 

«Қазіргі поэзиядағы стиль жəне бейнелілік» пəні əдебиеттану саласына жататын 

пəндер қатарына жатады. Пəнді  филология ғылымы  саласына қатысты кəсіби білімін 

шындайтын магистранттардың барлығы оқып - үйренеді. 

Пəннің мақсаты: Магистрлерге əдебиеттанудың бүгінгі келелі мəселелерін стильмен 

байланыстыра отырып жан-жақты талдау, оларды соңғы жылдары жарық көрген 

монографиялармен, зерттеу мақалалармен таныстыру, мəнді, маңызды еңбектерді 

конспектілеуге, зерттеудің жаңа əдістемелері мен əдіс- тəсілдерін іздестіру болып табылады.  

Пəннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: əдебиет тарихы мен əдебиет теориясынан 

алған білімдерін одан ары тереңдетіп, бүгінгі əдеби процесті, əдебиеттанудағы жаңа ғылыми 

пайымдауларды меңгеріп, оған өздігінше ғылыми сараптама жасауға дағдыландыру.  

Нəтижесінде магистрант:  

білуі тиіс: жалпы қазіргі поэзидағы заңдылықтардың даму жетістіктерін; 

игеруі тиіс: жан-жақты əдеби шығармаларды жəне оның құрылымдарын талдауды. 

Əдеби мəтіндердің ерекше ғылыми жəне əдеби сын тұрғысынан аңғару дағдысын 

қалыптастырады.  

Пəн кəсіби зерттеушілік  жəне коммуникативті құзыреттіліктерді қалыптастыруға 

бағытталған. 

 



Дисциплина «Стиль и образность в современной поэзий»  относится 

филологическим дисциплинам. Ее изучают магистранты специализирующиеся  в 

различных областях   филологической науки. 

Цель курса: Магистрантам связывая стиль  с нацеленными задачами литературы и 

анализировать, ознакомить их с монографиями, исследовательскими статьями, научить 

конспектировать произведения, рассматривать методологию и методику научного 

творчества. 

Содержание курса включает следующие разделы: обрабатывать и оформлять 

полученные знания по истории литературы и теории литературы, анализировать и 

представлять. 

В результате магистрант должен: 

Знать общие закономерности развития в современной поэзии. 

Уметь анализировать литературное произведение с учетом различных сторон и 

элементов его структуры.  

Иметь навыки с научной и критической литературы, позволяющей глубже и точнее 

постичь особенности художественного текста.  

Дисциплина направлена  на формирование профессиональной, исследовательский и 

коммуникативные компетенции.  

        

Discipline "The style and imagery in contemporary poetry" refers philological disciplines. 

Her study undergraduates specializing in various areas of philology. 

Course objective: undergraduates tying style with targeted objectives and analyze 

literature, to familiarize them with monographs, research articles to teach outlining the work, 

considered the methodology and methods of scientific creativity. 

Course content includes the following sections: process and execute the acquired 

knowledge on the history of literature and literary theory, analyze and present. 

As a result, graduate student must: 

Know the general laws of development in modern poetry. 

To be able to analyze literary work, taking into account various aspects and elements of its 

structure. 

Having the skills to research and critical literature, enabling deeper and more to 

understand the features of a literary text. 

The discipline aimed at creating a professional, research and communicative competence.         
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