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ETKN  1109 3 1

Пререквизиттер: 
Мектеп курсы .            
Постреквизиттер: 
Кəсіби қызмет.

Мақсаты:  табиғаттың жəне қоғамның тұрақты дамуының негізгі 
заңдылықтары туралы біртұтас түсінік қалыптастыру, Қауіпсіз  тұлға бейнесін 
тəрбиелеу. Жеке тұлғаның қызығушылықтары мен қоғам қызығушылықтарын 
саналы түрде байланыстыру.                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                         
                 Мазмұны: Кіріспе. Экологияның ғылым саласы ретіндегі 
анықтамасы. Экологияның мақсаты, міндеттері жəне зерттеу əдістері. 
Экологиялық білімдердің қалыптасуы мен дамуының қысқаша тарихы. 
Экологияның бөлімдері: аутэкология, демэкология, синэкология, глобалдық 
экология. Экологияның өзге ғылым салаларымен өзара байланыстылығы. 
Экологияның практикалық міндеттерді шешудегі рөлі. Экологиялық 
проблемалар, олардың осы заманғы экономикалық жəне саяси үрдістердегі 
алатын орны мен рөлі. "Тұрақты даму" ұғымына анықтама жəне тұрақты даму 
тұжырымдамасын іске асырудағы экологияның рөлі.  Табиғи ресурстар жəне 
табиғатты ұтымды пайдалану - тұрақты даму аспектілерінің бірі. Биосферадағы 
тұрақсыздықтың пайда болуының антропогендік факторлары. Қазіргі 
заманның əлеуметтік-экологиялық проблемалары жəне тұрақты даму. 
Табиғатты қорғау жəне тұрақты даму. Қазақстан Республикасының тұрақты 
дамуының өзекті экологиялық проблемалары. 

Білімі: тірі ағзалардың тіршілік ортасымен қарым-қатынастарының 
жалпы заңдылықтарын; тірі ағзалардың кеңістікке таралуын жəне 
сан динамикасын; табиғатты қорғау мен табиғатты ұтымды 
пайдаланудың негізгі принциптерін біледі.                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
                                                          Біліктілігі: экоогиялық 
процестерді талдап, табиғат қорғау қызметінде нақтылы міндеттер 
қойып, басым бағыттарды белгілеуге жəне алған білімдерін 
экологиылық мəселелерді шешу үшін пайдалануға машықтанады.                                                                                                              
                                                                                                        
Дағдысы:   табиғи жəне антропогендік экологиялық процестерді 
анықтап, талдауы жəне олардың реттелуінің ықтималды жолдарын 
болжауы;   тірі организмдер мен қоршаған ортаның əсерлесу 
заңдылықтары туралы алған білімдерін күнделікті қызметінде 
экожүйелердің тұрақты дамуын сақтау үшін қолдана біледі.   
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Экология и основы безопасности 
жизнедеятельности                                                                                                                                                                                                                                             

русский ООД/ВК/КВ  EOBZh 1109 3 1

Пререквизиты: 
Школьный курс                              
        Постреквизиты: 
Дальнейшая 
профессиональная 
деятельность.

Цель: сформировать целостное представление об основных закономерностях 
устойчивого развития природы и общества, воспитание личности безопасного 
типа. Разумное сочетание  личных интересов  с интересами общества.
Содержание: Введение. Определение экологии как науки. Цели, задачи и 
методы экологии. Краткая история формирования и развития экологических 
знаний. Разделы экологии: аутэкология, демэкология, синэкология, глобальная 
экология. Взаимосвязь экологии с другими науками. Роль экологии в решении 
практических задач. Экологические проблемы, их место и роль в современных 
экономических и политических тенденциях. Определение понятия "Устойчивое 
развитие" и роль экологии в реализации концепции Устойчивого развития. 
Природные ресурсы и их рациональное природопользование как один из 
аспектов устойчивого развития. Антропогенные факторы возникновения 
неустойчивости в биосфере. Социально-экологические проблемы 
современности и устойчивое развитие. Охрана природы и устойчивое развитие. 
Актуальные экологические проблемы устойчивого развития Республики 
Казахстан.

Знания: общие законы взаимодействие живых организмов с 
жизненно важной средой обитания, пространственное 
распределение живых организмов и динамика,  численности; 
основные принципы охраны природы и рационального 
природопользования.                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                          Умения: анализ экологических 
процессов, постановка конкретных задач и приоритетов 
устойчивого развития природы и общества, использование 
полученных знаний для решения экологических задач.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                              
                         Навыки: выявлять и анализировать естественные и 
антропогенные экологические процессы и возможные пути их 
регулирования; использовать полученные знания о 
закономерностях взаимодействия живых организмов и окружающей 
среды в практической деятельности для сохранения устойчивого 
развития.  
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Ecology and Fundamentals of Life 
Safety

english
GED 
/HSC/EC                                                                 

   EBLS 1109 3 1

Prerequisites:  School 
course.                                                                          
                                             
    Postrequisites:      
Further professional 
activity.

Aim: to form a complete idea of the main principles of the sustainable development
of nature and society, The education of the individual safe type. A reasonable
combination of personal interests with the interests of society.
Contents: Introduction. The definition of ecology as a science. Goals, objectives
and methods of ecology. A brief history of the formation and development of
ecological knowledge. Sections of ecology: autecology, population ecology,
synecology, global ecology. The relationship of ecology with other Sciences. The
role of ecology in solving practical problems. Environmental problems, their place
and role in modern economic and political trends. The definition of "Sustainable
development" and the role of ecology in realization of the concept of Sustainable
development. Natural resources and environmental management as one of the
aspects of sustainable development. Anthropogenic factors of emergence of
instability in the biosphere. Socio-environmental challenges and sustainable
development. Protection of nature and sustainable development. Actual ecological
problems of sustainable development of the Republic of Kazakhstan.

Knowledge:basic laws, defining interaction of live organisms with the 
environment; the distribution and population dynamics of organisms, 
structure of community and their dynamics; basic principles of nature 
protection and rational nature management.
Ability: to identify and analyze natural and anthropogenic 
environmental processes and possible ways of their regulation; to use 
the acquired knowledge about the regularities of interaction of living 
organisms and the environment in practical activities to ensure 
sustainable development.
Skills: analysis of ecological processes, setting specific objectives and 
priorities for sustainable development of nature and society and the use 
of acquired knowledge to solve environmental problems.
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Экономика жəне құқық негіздері

қазақша
ЖБП/ЖОO
К/ТК

EKN                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                
                                                                                                        
                                                                                
                                                        
                                
        3110

3 6

Пререквизиттер: 
Мектеп курсы .            
Постреквизиттер: 
Кəсіби қызмет.

Мақсаты:  қоғам дамуының экономикалық заңдылықтары жəне оның тиімді 
қызмет етуінің мəселелері туралы білім жүйесін қалыптастыру. Белгілі бір 
қауым (мемлекеттік, діни, этникалық) мүшелері қабылдаған құндылықтар 
жүйесі, құқықтық идеялар, сенімдер, мінез-құлық дағдылары мен 
стереотиптері, құқықтық дəстүрлер жиынтығын құрайтын құқықтық мəдениет 
қалыптастыру.                                                                                                                                                                    
                                                     Мазмұны: Экономика қоғам өмірінің сферасы 
ретінде. Экономика негіздерінің пəні. Тұтыну өндірістің алғы шарты ретінде. 
Өндірістің негізгі факторлары: еңбек, жер, капитал жəне  кəсіпкерлік 
қабілеттілік. Меншік экономикалық жəне құқықтық категория ретінде. 
Экономиканы құқықтық реттеу.  Натуралды шаруашылық. Тауарлы өндіріс. 
Ақша мəні мен қызметтері. Нарық мəні жəне түрлері. Бəсеке: ұғымы мен 
түрлері.  Сұраныс пен ұсыныс заңдары. Кəсіпкерлік  мəні. Кəсіптік жəне 
біршама өндірістік салалар бойынша құқық негіздерінен білім беру. Құқықтық 
институттардың пəні мен нысанының мазмұны,  зерттелетін құқық салаларының 
қызметтері мен құқықтық нормалар. 

Білімі:  Қазақстан Республикасының негізгі ережелерін,  
Қазақстанның қолданыстағы заңдары туралы жалпы 
мағлуматтарының болуы жəне олардың қоғамдық қатынастардағы 
орны мен қызметін, мемлекеттік басқару органдарының жүйесін 
жəне олардың құзыреттер шеңберін, материалдық жəне 
процессуалдық құқықтың өзара  əрекет ету механизмін біледі.
Біліктілігі:  оқиғалар мен əрекеттерді құқықтық реттеу 
тұрғысынан талдауға, нормативтік құқықтық актілерді берілген əр 
түрлі құқық салаларына байланысты дұрыс қолдануға, əр түрлі 
құқық салалары бойынша оқиғалық есептерді шешу кезінде 
аналитикалық тұжырымдарды қолданады.       
Дағдысы: түрлі құқықтық мəселелер, қазіргі замандағы 
нормаларды қолдану бойынша пікір талас жүргізуге, түрлі 
құжаттарды құқықтық талдауға дағдыланады.
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  Основы экономики и права

русский ООД/ВК/КВ OEP 3110 3 6

Пререквизиты: 
Школьный курс                              
        Постреквизиты: 
Дальнейшая 
профессиональная 
деятельность.

Цель: формирование системы знаний об экономических закономерностях 
развития общества и проблемах его эффективного функционирования. 
Формирование правовой культуры, под которой понимается система 
ценностей, правовых идей, убеждений, навыков и стереотипов поведения, 
правовых традиций, принятых членами определенной общности 
(государственной, религиозной, этнической) и используемых для 
регулирования их деятельности.
Содержание: Экономика как сфера жизнедеятельности общества. Предмет 
основы экономики.  Потребности как предпосылка производства. Основные 
факторы производства:  труд, земля, капитал и предпринимательская 
способность. Собственность как экономическая и юридическая категория. 
Правовое регулирование экономики. Натуральное хозяйство. Товарное 
производство. Сущность и функции денег. Сущность и виды рынка. 
Конкуренция: понятие и виды. Закон спроса и предложения. Знания по основам 
права профилирующих и некоторых производных отраслей  права. 
Содержание субъектов и объектов правовых институтов, функции изучающих 
отраслей права, нормы права.

Знания: Основные положение Республики Казахстан, наличие 
общей информации о действующем законодательстве Казахстана и 
их роль в общественных отношениях и деятельности, системы 
органов государственного управления и их компетенции, знание 
процесса процессуального и правового взаимодействия.                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                     
                Умения:  Анализировать события и действия с точки 
зрения правового регулирования, применение нормативных и 
правовых актов в отношении различных отраслей права, 
использовать аналитические термины для решения возможных 
проблем в различных областях права. 
Навыки:  использовать на практике знания для повышения 
квалификации в течении всей жизни.
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Fundamentals of Economics and Law

english
GED 
/HSC/EC                                                                 

FEL 3110 3 6

Prerequisites:  School 
course.                                                                          
                                             
    Postrequisites:      
Further professional 
activity.

Aim: Formation of the knowledge system about the economic laws of society and 
problems of its effective functioning, consideration of the principles and reasons of 
economic behavior of people in limited resources; Determining the peculiarities of 
economic relations in the Republic of Kazakhstan; analysis of the state and trends of 
socio-economic development of the national and world economy; formation and 
development of the ability of the market system to define the scope and function of 
the efficiency, as well as the basic forms of regulation of the economy.      Formation 
of legal culture, which is a set of legal traditions, a system of values, legal ideas, 
beliefs, behavioral skills and stereotypes adopted by members of a particular 
community (state, religious, ethnic).
Content: Economy as a sphere of society life. Subject of Economics. Consumption 
as a prerequisite for production. Main factors of production: labor, land, capital and 
entrepreneurial capacity. Ownership as an economic and legal category. Legal 
regulation of economy. Natural economy.  Education on the basics of law and 
industry. The content of the subject and the forms of legal institutions, services of 
the investigated law and legal norms.

Knowledge: The basic provisions of the Republic of Kazakhstan, the 
general information on the current legislation of Kazakhstan and their 
place in public relations, the system of public administration 
community and their scope of competences, mechanism of interaction of 
material and procedural law.
Ability: Analytical formulas in the context of legal regulation of events 
and actions, correct application of normative legal acts in different legal 
domains, solving problem reports on various branches of law.
Skills: Various legal issues, controversy over the application of 
contemporary norms, legal analysis of various documents. has been 
using the knowledge gained to improve qualifications throughout life.
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Кəсіпкерлік дағдылары жəне 
сыбайлас жемқорлықпен күрес 
мəдениетінің негіздері

қазақша
ЖБП/ЖОO
К/ТК

KDSZhKMN  
3110    

3 6

Пререквизиттер: 
Мектеп курсы .            
Постреквизиттер: 
Кəсіби қызмет.

Мақсаты: ҚР-да кəсіпкерлік іс-əрекетті жүргізу жəне ұйымдастырудың 
ғылыми жəне заңды негіздерін студенттердің меңгеруі; ҚР-да оның даму 
болашағы мен мəселелері, ерекшеліктерін зерттеу.
Мазмұны: Қызмет көрсету сферасындағы кəсіпкерлік іс-əрекеттің пəні мен 
экономикалық құрылымы ашылып көрсетіледі, кəсіпкердің қоршаған ортасына 
сипаттама беріледі: субъектілер мен объектілер.
Кəсіпкерлік функциялары жəне оның негізгі белгілері. ҚР-да қызмет көрсету 
нарығының шеңберіндегі  кəсіпкерліктің дамуы
Кəсіпкерлік тəуекел жəне оның түрлері. Тəуекелді басқару. Тəуекелді бері: 
факторинг, кепілге беру. Тəуекелдерді сақтандыру. 

Білімі: кəсіпкерлік міндеттерді шешу үшін қажетті көлемдегі пəннің 
сұрақтары; теория мен тəжірибенің дамуының жинақталған 
тəжірибесін ескерумен кəсіпкерлік тетігі;  кəсіпкерлік іс-əрекетті 
ұйымдастыруды реттейтін азаматтық заңдылықты пайдаланц; негізгі 
түсініктер мен ұғымдар. 
Біліктілігі: түрлі формадағы кəсіпорынның қызмет етуі мен 
ұйымдастыру ерекшеліктері жəне кəсіпорынның мақсатының 
негізінде кəсіпорынның ұйымдастырушылық-құқықтық 
формаларын таңдау; кəсіпкерлік іс-əрекеттің тиімділігіне 
бағалаулар жүргізу; кəсіпорын үшін ішкі жəне сыртқы тəуекелдерді 
бағалау; нормативті-құқықтық, ресурстық, əкімшілік жəне басқада 
шарттарды ескере отырып бизнес-жоспар құру. 
Дағдысы: кəсіпкерлік іс-əрекет тиімділігін бағалау жəне жоспарлау 
əдістерімен, бизнес құнын бағалау əдістерімен, активтерге болатын 
түрлі озбырлықтардан кəсіпкерлерді қорғау əдістерімен таныса 
алады.

2

Основы предпринимательских 
навыков и антикоррупционной 
культуры

русский ООД/ВК/КВ OPNAK 3110 3 6

Пререквизиты: 
Школьный курс                              
        Постреквизиты: 
Дальнейшая 
профессиональная 
деятельность.

Цель: Освоение студентами научных и законодательных основ организации и 
ведения предпринимательской деятельности в РК; изучение особенностей, 
проблем и перспектив ее развития в РК.
Содержание: Раскрывается предмет и экономическая структура 
предпринимательской деятельности в сфере услуг, дается характеристика 
окружения предпринимателя: субъекты и объекты. Основные черты и функции 
предпринимательства. Развитие предпринимательства в РК в рамках рынка 
услуг. Предпринимательский риск, его виды. Управление рисками. Передача 
риска: факторинг, поручительство. Страхование рисков.

Знания: Вопросов дисциплин в объеме, необходимом для решения 
профессиональных задач; механизм предпринимательства с учетом 
накопленного опыта развития теории и практики;  применения 
гражданского законодательства, регулирующего организацию
предпринимательской деятельности; основных понятий и терминов. 
Умения: Выбирать организационно-правовую форму 
предприятия на основе целей предприятия и особенностей 
организации и функционирования предприятий в различных 
формах; проводить оценку эффективности предпринимательской 
деятельности; оценивать внешние и внутренние риски для 
предприятия; разрабатывать бизнес-планы с учетом нормативно-
правовых, ресурсных, административных и иных условий. 
Навыки: Планирования деятельности и оценки эффективности 
предпринимательской деятельности, методами оценки стоимости 
бизнеса; методами защиты предпринимателей от посягательств на их 
активы. 

2

Fundamentals of entrepreneurship 
skills and anti-corruption culture

english
GED 
/HSC/EC                                                                 

FESACC  
3110

3 6

Prerequisites:  School 
course.                                                                          
                                             
    Postrequisites:      
Further professional 
activity.

Aim: Studying the scientific and legislative bases of organization and conducting 
entrepreneurial activity in the RK, studying features, problems and prospects of its 
development in the RK. 
Content: The subject and economic structure of entrepreneurial activity in the 
sphere of services is disclosed, and the environment of the entrepreneur is described: 
subjects and objects. Basic features and functions of entrepreneurship. Development 

 of entrepreneurship in the Republic of Kazakhstan in Service market. 
Entrepreneurial risk, its types. Management of risks. Transfer of risk: factoring, 
surety. Insurance of risks.

Knowledge:  Questions of discipline in the amount necessary to solve 
professional problems, the mechanism of entrepreneurship, taking into 
account the accumulated experience in the development of theory and 

 practice, the application of civil legislation governing the organization 
 Business activity; Basic concepts and terms.

Ability:  Choose the organizational and legal form of the enterprise 
based on the objectives of the enterprise and the features of the 
organization and operation of enterprises in various forms; To assess 
the effectiveness of business; To assess external and internal risks for 
the enterprise; To develop business plans taking into account 

 regulatory, legal, resource, administrative and other conditions.
Skills:  Methods of planning activities and evaluating the effectiveness 

 of entrepreneurial Activity, methods of valuation of business; 
Methods of protecting entrepreneurs from encroachments on their 
assets.

2

БШШҚМ/ 
ДМВРК/AM

BQF/ 

Латын жазуы негізіндегі қазақ əліпбиі

қазақша БП/  ТК                                                         
LZhNKA 
1207                                                                                                                                                 

3 2

Пререквизиттер:   
Қазақ (орыс) тілі  .           
  
Постреквизиттер:Кəсі
би  Қазақ (орыс) тілі  .           

Мақсаты:  латын графикасының тарихи кезеңдерін, қазақ тілінің қалыптасу 
тарихын, латын графикасының негізін (мəтін құрай білу, сөздік, тапсырмалар, 
реферат, презентация жасай алуы), латын графикасының негізгі ережелерін, 
орфографиясы мен орфоэпиясын  меңгерту,  латын алфавитінің негізінде 
сауатты жазу мен латын графикасын дұрыс қолдануды,   латын графикасы 
негізінде қазақ тілінің фонетикасы, лексикасы, грамматикасының стилистикалық 
мүмкіндігін игерту, латын графикасы негізінде іс-қағаздарын жүргізуді 
меңгерту.                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                         
 Мазмұны: Латын графикасының тарихы. Еуропа мəдениетінің тарихы жəне 
халықаралық ғылыми терминдердің қалыптасуындағы латын алфавитінің рөлі. 
Латын алфавитінің қолданылуы (Түркіменстан, Түркия, Əзірбайжан, 
Өзбекстан). Фонетика. Латын əліпбиі:Аа, А'а', Bb, Dd, Ee, Ff, Gg, G'g', Hh, Ii, Iɪ, 

Білімі: латын графикасының тарихи кезеңдерін, қазақ тілінің 
қалыптасу тарихын, латын графикасының негізін (мəтін құрай білу, 
сөздік, тапсырмалар, реферат, презентация жасай алуы), латын 
графикасының негізгі ережелерін, орфографиясы мен орфоэпиясын  
 меңгереді.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                          
                                                                     Біліктілігі:   латын 
алфавитінің негізінде сауатты жазу мен латын графикасын дұрыс 
қолдануды меңгереді.                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                
                                                                           Дағдысы:   латын 
графикасы негізінде қазақ тілінің фонетикасы, лексикасы, 

12

Казахский алфавит на основе 
латинской графики

русский БД/КВ
KAOLG                   
         1207 

3 2

Пререквизиты:   
Казахский     (русский) 
язык.            
Постреквизиты: 
Профессиональный 
казахский (русский) 
язык

Цель: знать основы латинской графики (способность составлять тексты, 
словарей, заданий, рефераты, презентации); знать основные правила латинского 
алфавита, орфоэпические и орфографические правилы латинской графики; 
анализировать стилистические возможности казахской фонетики, лексики, 
грамматики (на основе латинской графики); ведение делопроизводства с 
использованием латинской графики.                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                    
                                            Содержание: История латинской графики.  История 
культуры Европы и роль латинского алфавита при сформировании 
международных научных терминов.  Применение латинского алфавита 
(Туркменстан, Турция, Азербайджан, Узбекистан). Фонетика. Латинский 
алфавит: Аа, А'а', Bb, Dd, Ee, Ff, Gg, G'g', Hh, Ii, Iɪ, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, N'n',  Oo, 
O'o', Pp, Qq, Rr, cc, tt, Uu, U'u', Vv, Yy, Y'y', Zz, Shsh, Chch Произношение 
гласных и согласных.  Закон сингармонизма. Ассимиляция.  Диссимиляция. 

Знания: исторические этапы латинской графики; историю 
становления и развития казахского языка; основы латинской 
графики (способность составлять тексты, словарей, заданий, 
рефераты, презентации); основные правила латинского алфавита; 
орфоэпические и орфографические правилы латинской графики. 
Умения: применять латинскую графику; грамотно использовать и 
употреблять основы латинского алфавита. 
Навыки: анализировать стилистические возможности казахской 
фонетики, лексики, грамматики (на основе латинской графики). 

12

Kazakh Alphabet on the basis  of 
Latin Graphics

english BD /EC   
KALG                  
     1207 

3 2

Prerequisites:Kazakh 
(Russian) language.                                                                              
                                                                    
                           
Postrequisites:    
Professional 
kazakh(russian ) 
language.

Aim: to know the basics of Latin graphics (the ability to compose texts,
dictionaries, assignments, abstracts, presentations); know the basic rules of the Latin 
alphabet, orthoepic and spelling rules of Latin graphics; analyze stylistic
possibilities of Kazakh phonetics, vocabulary, grammar (based on Latin graphics);
conducting office work with the use of Latin graphics.
Content: The history of Latin graphics. The history of European culture and the
role of the Latin alphabet in the formation of international scientific terms. The use
of the Latin alphabet (Turkmenistan, Turkey, Azerbaijan, Uzbekistan). Phonetics.
Latin alphabet: Aa, A'a ', Bb, Dd, Ee, Ff, Gg, G'g', Hh, Ii, Iɪ, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, N'n
', Oo, O' o ', Pp, Qq, Rr, cc, tt, Uu, U'u', Vv, Yy, Y'y ', Zz, Shsh, Chch
Pronunciation of vowels and consonants. The law of synharmonism. Assimilation.
Dissimilation. Stress. Basic phonetic regularities. Vocabulary. Morpheme.
Aphorism. Morphology. Ending. Suffix. Noun. The adjectives. Degrees of
adjectives. Numeral. Place name. Verb. Adverb. Unions. Syntax. SlovoEsochet.
Sentence. Members of the sentence.

To know: the historical stages of Latin graphics; the history of the
formation and development of the Kazakh language; the basics of Latin
graphics (the ability to compose texts, dictionaries, assignments,
abstracts, presentations); basic rules of the Latin alphabet; orthoepic
and spelling rules of Latin graphics.
Ability: apply Latin graphics; correctly use and use the basics of the
Latin alphabet.
Skills: analyze the stylistic possibilities of Kazakh phonetics,
vocabulary, grammar (based on Latin graphics). 12

Қазақ тіліндегі сөйлеу мəдениеті 
жəне коммуникация

қазақша БП/  ТК                                                         
KTSMK                                  
                        
1207 

3 2

Пререквизиттер:   
Қазақ (орыс) тілі  .           
  
Постреквизиттер:Кəсі
би  Қазақ (орыс) тілі  .           

Мақсаты: Ақпаратты өңдеуді меңгеру бойынша коммуникативтік бағдар 
беру.                                                              Мазмұны: Сөйлеу мəдениетінің 
теориясы мен тəжірибесінің негізгі ережелері. Жиналған тіл материалдарын 
дұрыс пайдалану жəне пайдалану мүмкіндігі. Байланыстың мақсаттарына, 
көлеміне жəне шарттарына байланысты лингвистикалық құралдарды саналы 
таңдау жəне біріктіру; Қазақ фонетикасы, лексика, грамматика, талдау жəне 
сөйлеу қателерінің жəне кемшіліктерінің стилистикалық мүмкіндіктерін 
пайдалану.

Білімі: Əдеби тіл нормалары, сөйлеуді дамыту əдістері мен əдістері.
Біліктілігі: Сөйлеудің əр түрлі түрлерін, сөйлеу қарым-қатынас 
түрлерін, функционалдық жəне семантикалық сөйлеу түрлерін 
ажырата білу; графикалық экспрессивті құралдар; материалдарды 
ұсыну əдістері.
Дағдысы: Қазақ тілінің сөйлеу мəдениетінің қолдануы. Мəтіннің 
композициялық бөлімдерін талдаудағы салыстырмалы жəне 
қарапайым құрылымның иеленуі.

12

Культура речи и коммуникации в 
казахском языке

русский БД/КВ
KRKKYa  
2212

3 2

Пререквизиты:   
Казахский     (русский) 
язык.            
Постреквизиты: 
Профессиональный 
казахский (русский) 
язык

Цель: Дать коммуникативную ориентацию по усвоению обработки 
информации.                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   
           Содержание: Основные положения  теории и практики культуры речи. 
Умение грамотно использовать и употреблять накопленный  языковой 
материал. Осознанно отбирать и сочетать языковые средства в зависимости от 
целей, сферы и условий общения; использовать стилистические возможности 
казахской фонетики, лексики, грамматики, анализировать и исправлять речевые 
ошибки и недочеты.

Знания: Норм литературного языка, методов и приемов развития 
речи.
Умения:  Различать разновидности речи, виды речевого общения, 
функционально-смысловые типы речи; изобразительно-
выразительные средства; методы изложение материала.  
Навыки: Применения культуры казахской речи. Владение 
относительной и симантической структурой при осуществлении 
анализа композиционных разделов текста.

12

ЖАЛПЫ МОДУЛЬДЕР/ ОБЩИЕ  МОДУЛИ/ GENERAL MODULES

ЖМ/  ОМ/ 
GM    2 (Г)     
  Əлеуметтік-

саяси 
білімдер 
модулі/  
Модуль 

социально-
политических 

 знаний/   
Module of 
social and 
political 
sciencess

БІЛІКТІЛІК ШЕҢБЕРІНЕН ШЫҒАТЫН ҚОСЫМША МОДУЛЬДЕР / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ, ВЫХОДЯЩИЕ ЗА РАМКИ КВАЛИФИКАЦИИ / ADDITIONAL MODULES BEYOND THE QUALIFICATION FRAMEWORK

Коммуникат
ивті 

ұтқырлық 
модулі/  
Модуль 

коммуникати
вной 

мобильности/     
     Module 

of 
communicativ

e mobility                                                                                                       



Speech Culture and Communication in 
Kazakh Language

english BD /EC   
SCCKL         
2212

3 2

Prerequisites:Kazakh 
(Russian) language.                                                                              
                                                                    
                           
Postrequisites:    
Professional 
kazakh(russian ) 
language.

Aim: To give a communicative orientation on the assimilation of information
processing.                                                                                                                                                      

Content: The main provisions of the theory and practice of
the culture of speech. Ability to correctly use and use the accumulated language
material. Consciously select and combine linguistic means depending on the goals,
scope and conditions of communication; Use the stylistic possibilities of Kazakh
phonetics, vocabulary, grammar, analyze and correct speech errors and shortcomings.

Knowledge: Norms of the literary language, methods and techniques of
speech development.
Skills: Distinguish between different types of speech, types of speech
communication, functional and semantic types of speech; graphic
expressive means; methods of presenting the material.
Ability: Applying the culture of Kazakh speech. Possession of relative
and simantic structure in the analysis of compositional sections of the
text.

12

ПМ/ММ/ІМ

Аударма теориясы қазақша БП/  ТК                                                         
AT                                                  
                               
       3208

8 5

Пререквизиттер: 
Классикалық 
тіл/Мəдениетаралық 
қарым-қатынасқа 
кіріспе 
Постреквзиттер: 
Ақпараттық аударма 
практикасы/Публицист
икалық мəтінді аудару

Мақсаты: Аударманың негізгі дағдыларын қалыптастыру, болашақ 
мамандарды аудармадағы лингвистикалық теорияның негізгі проблемалары 
жəне олардың ықтимал шешімдерімен таныстыру.                                                                                                   
                                                Мазмұны: Пəн бойынша студенттер əртүрлі 
елдердегі аударма зерттеулерінің қазіргі заманғы үрдістерін, аударма 
зерттеулерінің негізгі мектептерін жəне аударма ғылымына қосқан үлесін, 
сондай-ақ арнайы аударма теориясының негізін оқиды. Қабылданған білім - 
аударма құзыреттілігінің негізі.

Білімі: Аударма теориясы мен практикасының негізгі түсініктері.
Біліктілігі: Аудармадағы қолданылған əдістер туралы түсініктеме 
беру.
Қабілеттері: Ең жиі кездесетін аударма сəйкестіктерді жəне 
интерпретациялау техникасын қолдану.

18-43

Теория перевода русский БД/КВ

                                         
                 TT                                                    
                                                  
                          
  3208

8 5

Пререквизиты: 
Классический 
язык/Введение в 
межкультурную 
коммуникацию  
Постреквизиты: 
Практика 
информативного 
перевода/ Перевод 
публицистических 
текстов

Цель: Формировании первичных навыков перевода, ознакомлении будущих 
специалистов с основными проблемами лингвистической теории перевода и их 
возможными решениями.                                                                                                                               
                                  Содержание: В рамках дисциплины студенты изучают 
современные тенденции переводоведения в различных странах, основные 
школы переводоведения и их вклад в науку о переводе,  а также основы 
специальной теории перевода. Полученные знания являются основой 
переводческой компетенции

Знания: Основные понятия теории  и практики перевода.
Умения: Комментировать используемых приемов перевода.
Навыки: Употреблять наиболее частотных переводческих 
соответствий и технику переводческих приемов.

18-43

Translation Theory english BD /EC   
TT                                                    
                                 
         3208

8 5

Prerequisites:   
Classical 
language/Introduction 
into Intercultural 
Communication  
Postrequisites:Informati
ve Translation 
Practice/Translation of 
Publicistic Text

Aim: The formation of the primary translation skills, familiarize future specialists 
with the basic problems of linguistic translation theories and their possible 
solutions.                                                                                                                                                                 
                                         Content: Within the framework of the discipline, students 
learn the current trends of translation in different countries, major schools of 
translation and their contribution to the science of translation, as well as the 
foundations of the special theory of translation. The knowledge is the basis of 
translation competence.

Knowledge: basic concepts of the theory and practice of translation.
Ability: application of theoretical knowledge in practical translation 
work, commenting on the translation techniques used.
Skills: use of the skills most frequent translation correspondences and 
technique of translation techniques
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Аудармашылардың кəсіби іс-
əрекетінің негіздері

қазақша БП/  ТК                                                         
AKIAN                         
              3208

8 5

Пререквизиттер: 
Классикалық 
тіл/Мəдениетаралық 
қарым-қатынасқа 
кіріспе 
Постреквзиттер: 
Ақпараттық аударма 
практикасы/Публицист
икалық мəтінді аудару

Мақсаты: Аударманың негізгі дағдыларын қалыптастыру, болашақ 
мамандарды аудармадағы лингвистикалық теорияның негізгі проблемалары 
жəне олардың ықтимал шешімдерімен таныстыру.                                                                                                   
                                                Мазмұны: Пəн бойынша студенттер əртүрлі 
елдердегі аударма зерттеулерінің қазіргі заманғы үрдістерін, аударма 
зерттеулерінің негізгі мектептерін жəне аударма ғылымына қосқан үлесін, 
сондай-ақ арнайы аударма теориясының негізін оқиды. Қабылданған білім - 
аударма құзыреттілігінің негізі.

Білімі: Аударма теориясы мен практикасының негізгі түсініктері.
Біліктілігі: Аудармадағы қолданылған əдістер туралы түсініктеме 
беру.
Қабілеттері: Ең жиі кездесетін аударма сəйкестіктерді жəне 
интерпретациялау техникасын қолдану. 18-43

Основы профессиональной 
деятельности переводчиков

русский БД/КВ
                    
FIPA                             
              3208

8 5

Пререквизиты: 
Классический 
язык/Введение в 
межкультурную 
коммуникацию  
Постреквизиты: 
Практика 
информативного 
перевода/ Перевод 

Цель: Формировании первичных навыков перевода, ознакомлении будущих 
специалистов с основными проблемами лингвистической теории перевода и их 
возможными решениями.                                                                                                                               
                                  Содержание: В рамках дисциплины студенты изучают 
современные тенденции переводоведения в различных странах, основные 
школы переводоведения и их вклад в науку о переводе,  а также основы 
специальной теории перевода. Полученные знания являются основой 
переводческой компетенции

Знания: Основные понятия теории  и практики перевода.
Умения: Комментировать используемых приемов перевода.
Навыки: Употреблять наиболее частотных переводческих 
соответствий и технику переводческих приемов.

18-43

Fundamentals of Interpreters' 
Professional Activities

english BD /EC   
FIPA                             
              3208

8 5

Prerequisites:   
Classical 
language/Introduction 
into Intercultural 
Communication  

Aim: The formation of the primary translation skills, familiarize future specialists 
with the basic problems of linguistic translation theories and their possible 
solutions.                                                                                                                                                                 
                                         Content: Within the framework of the discipline, students 
learn the current trends of translation in different countries, major schools of 

Knowledge: basic concepts of the theory and practice of translation.
Ability: application of theoretical knowledge in practical translation 
work, commenting on the translation techniques used.
Skills: use of the skills most frequent translation correspondences and 
technique of translation techniques
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ПМ/                               
                 

ММ/                              
                 

IM                               
              1 

(Г)               
Аударма 

шеберлігінің 
негіздері                                                             
                                                      
                                

          
Основы 

переводческ
ого 

мастерства/                                                          
                                                       
                                 

           
Fundamentals 

 of 
translation 

mastery

ПƏНАРАЛЫҚ МОДУЛЬДЕР/  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МОДУЛИ/  INTERDISCIPLINE MODULES



ММ/МС/MS

Базалық шетел тілі           

қазақша БП/  ТК                                                         BShT 1209 4 1

Пререквизиттер: 
Мектеп бағдарламасы.                                                                                                           
                                                    
           
Постреквизиттер: 
Мəдениетаралық 
қарым-қатынас 
мəнмəтініндегі базалық 
шетел тілі/Шеттілдік 
ауызекі сөйлеудің 
мəдениетаралық 

Мақсаты: Жалпы мəдени даму қалыптастыру жəне білім беру қызметінің 
барлық түрлеріне қолданылатын жалпы кəсіби құзыреттілік.
Мазмұны: Жұмыс сағатынының кестесі, сөйлеу этикетінің формулалар, əңгіме 
жүргізу, oтбасы мүшелерінің ішкі міндеттері, университетте оқу, жыл мезгілігі 
жəне т.б.

Білімі: Ағылшын ұлттық  іргелі мəдени жəне тілдік 
айырмашылықтар; монолог жəне диалог есептілігін құрылыс 
грамматикалық жəне фонетикалық ережелері; федералды 
мемлекеттік білім беру стандарттары мен негізгі білім беру 
бағдарламасының талаптарының  аясында ағылшын тілі.
Біліктілігі: Тұлғааралық жəне мəдениетаралық қарым-қатынас 
талабына сай орыс жəне шет тілдерінде ауызша жəне жазбаша 
сөйлесу; дербес ағылшын тілін меңгеру деңгейін жақсарту үшін; 
білім беру стандарттарының талаптарына сəйкес пəндер бойынша 
білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру; ағылшын тілінде білім 
беру үрдісіне қатысушылардың өзара іс-қимыл.

18-43

Базовый иностранный язык

русский БД/КВ  BIYa 1209 4 1

Пререквизиты:  
Школьная программа.                   
                
Постреквизиты:  
Межкультурные 
аспекты иноязычного 
общения/Базовый 
иностранный язык в 
контексте 
межкультурной 

Цель: Формирование у студентов освоения   развития общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций применительно ко всем видам 
педагогической деятельности.
Содержание: Поддержание беседы, Формулы речевого этикета ,Распорядок 
рабочего дня,  Домашние обязанности членов семьи, Учеба в университете 
,Времена года, сфера социально-бытового общения, сфера социально-
познавательного общения, социально-культурного общения, сфера 
профессионально-трудового общения.

Знание:   Основных культурных и языковых отличии 
национальных вариантов английского языка;  грамматических и 
фонетических правил  построения монологического и 
диалогического высказывания; английского языка в пределах 
требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и основной общеобразовательной программы. 
Умения:  Общаться в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия;  самостоятельно 
совершенствовать уровень владения английским языком; 

18-43

Basic Foreign Language   

english BD /EC     BFL 1209 4 1

Prerequisites: School 
programme                                                                             
                                                      
             Postrequisites: 
Inter-cultural Aspects of 
Foreign 
Communication/Basic 
Foreign Language in the 
context of Inter-cultural 
Communication       

Aim:  Forming of  students to master the development of general cultural and 
general professional competencies in relation to all types of pedagogical activity.
Content: Maintenance of conversation, Forms of speech etiquette,  the working 
day,domestic duties of family members, studying at the university, Seasons.

Knowledge:  The main cultural and linguistic differences of the national 
variants of the English language; grammatical and phonetic rules for 
constructing a monologic and dialogical utterance; English language 
within the requirements of federal state educational standards and basic 
general education program.
Ability:Communicate in an oral and written forms in Russian and 
foreign languages for solving problems of interpersonal and intercultural 
interaction; independently improve the level of English; to implement 
educational programs on academic subjects in accordance with the 
requirements of educational standards; to interact with participants in 

18-43

Шеттілдік қарым-қатынас негіздері

қазақша БП/  ТК                                                         ShKKN  1209 4 1

Пререквизиттер: 
Мектеп бағдарламасы.                                                                                                           
                                                    
           
Постреквизиттер: 
Мəдениетаралық 
қарым-қатынас 
мəнмəтініндегі базалық 
шетел тілі/Шеттілдік 
ауызекі сөйлеудің 
мəдениетаралық 

Мақсаты: Жалпы мəдени даму қалыптастыру жəне білім беру қызметінің 
барлық түрлеріне қолданылатын жалпы кəсіби құзыреттілік.
Мазмұны: Жұмыс сағатынының кестесі, сөйлеу этикетінің формулалар, əңгіме 
жүргізу, oтбасы мүшелерінің ішкі міндеттері, университетте оқу, жыл мезгілігі 
жəне т.б.

Білімі: Ағылшын ұлттық  іргелі мəдени жəне тілдік 
айырмашылықтар; монолог жəне диалог есептілігін құрылыс 
грамматикалық жəне фонетикалық ережелері; федералды 
мемлекеттік білім беру стандарттары мен негізгі білім беру 
бағдарламасының талаптарының  аясында ағылшын тілі.
Біліктілігі: Тұлғааралық жəне мəдениетаралық қарым-қатынас 
талабына сай орыс жəне шет тілдерінде ауызша жəне жазбаша 
сөйлесу; дербес ағылшын тілін меңгеру деңгейін жақсарту үшін; 
білім беру стандарттарының талаптарына сəйкес пəндер бойынша 
білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру; ағылшын тілінде білім 
беру үрдісіне қатысушылардың өзара іс-қимыл.
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Основы иноязычной коммуникации

русский БД/КВ OIK1209 4 1

Пререквизиты:  
Школьная программа.                   
                
Постреквизиты:  
Межкультурные 
аспекты иноязычного 
общения/Базовый 
иностранный язык в 
контексте 
межкультурной 
коммуникации.

Цель: Формирование у студентов освоения   развития общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций применительно ко всем видам 
педагогической деятельности.
Содержание: Поддержание беседы, Формулы речевого этикета ,Распорядок 
рабочего дня,  Домашние обязанности членов семьи, Учеба в университете 
,Времена года, сфера социально-бытового общения, сфера социально-
познавательного общения, социально-культурного общения, сфера 
профессионально-трудового общения.

Знание:   Основных культурных и языковых отличии 
национальных вариантов английского языка;  грамматических и 
фонетических правил  построения монологического и 
диалогического высказывания; английского языка в пределах 
требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и основной общеобразовательной программы. 
Умения:  Общаться в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия;  самостоятельно 
совершенствовать уровень владения английским языком; 
реализовывать образовательные программы по учебным предметам 
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Fundamentals of Foreign 
Communication

english BD /EC   FFC  1209 4 1

Prerequisites: School 
programme                                                                             
                                                      
             Postrequisites: 
Inter-cultural Aspects of 
Foreign 
Communication/Basic 
Foreign Language in the 
context of Inter-cultural 
Communication       

Aim:  Forming of  students to master the development of general cultural and 
general professional competencies in relation to all types of pedagogical activity.
Content: Maintenance of conversation, Forms of speech etiquette,  the working 
day,domestic duties of family members, studying at the university, Seasons.

Knowledge:  The main cultural and linguistic differences of the national 
variants of the English language; grammatical and phonetic rules for 
constructing a monologic and dialogical utterance; English language 
within the requirements of federal state educational standards and basic 
general education program.
Ability:Communicate in an oral and written forms in Russian and 
foreign languages for solving problems of interpersonal and intercultural 
interaction; independently improve the level of English; to implement 
educational programs on academic subjects in accordance with the 
requirements of educational standards; to interact with participants in 
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Мəдениетаралық қарым-қатынас 
мəнмəтініндегі базалық шетел тілі/                                                                                                                                             

қазақша БП/  ТК                                                         
MKKMBShT                  
                 
1210

4 2

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Кəсіби бағытталған  
шетел тілі.

Мақсаты: Жалпы мəдени даму қалыптастыру жəне білім беру қызметінің 
барлық түрлеріне қолданылатын жалпы кəсіби құзыреттілік.
Мазмұны: Жұмыс сағатынының кестесі, сөйлеу этикетінің формулалар, əңгіме 
жүргізу, oтбасы мүшелерінің ішкі міндеттері, университетте оқу, жыл мезгілігі 
жəне т.б.

Білімі: Ағылшын ұлттық  іргелі мəдени жəне тілдік 
айырмашылықтар; монолог жəне диалог есептілігін құрылыс 
грамматикалық жəне фонетикалық ережелері; федералды 
мемлекеттік білім беру стандарттары мен негізгі білім беру 
бағдарламасының талаптарының  аясында ағылшын тілі.
Біліктілігі: Тұлғааралық жəне мəдениетаралық қарым-қатынас 
талабына сай орыс жəне шет тілдерінде ауызша жəне жазбаша 
сөйлесу; дербес ағылшын тілін меңгеру деңгейін жақсарту үшін; 
білім беру стандарттарының талаптарына сəйкес пəндер бойынша 
білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру; ағылшын тілінде білім 
беру үрдісіне қатысушылардың өзара іс-қимыл.
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Базовый иностранный язык в 
контексте межкультурной 
коммуникации

русский БД/КВ
BIYaKMK 
1210

4 2

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Профессионально 
ориентированный 
иностранный язык.

Цель: Формирование у студентов освоения   развития общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций применительно ко всем видам 
педагогической деятельности.
Содержание: Поддержание беседы, Формулы речевого этикета ,Распорядок 
рабочего дня,  Домашние обязанности членов семьи, Учеба в университете 
,Времена года, сфера социально-бытового общения, сфера социально-
познавательного общения, социально-культурного общения, сфера 
профессионально-трудового общения.

Знание:   Основных культурных и языковых отличии 
национальных вариантов английского языка;  грамматических и 
фонетических правил  построения монологического и 
диалогического высказывания; английского языка в пределах 
требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и основной общеобразовательной программы. 
Умения:  Общаться в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия;  самостоятельно 
совершенствовать уровень владения английским языком; 
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Basic Foreign Language in the context 
of Inter-cultural Communication       

english BD /EC   
BFLCICC   
1210

4 2

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:     

Aim:  Forming of  students to master the development of general cultural and 
general professional competencies in relation to all types of pedagogical activity.
Content: Maintenance of conversation, Forms of speech etiquette,  the working 
day,domestic duties of family members, studying at the university, Seasons.

Knowledge:  The main cultural and linguistic differences of the national 
variants of the English language; grammatical and phonetic rules for 
constructing a monologic and dialogical utterance; English language 
within the requirements of federal state educational standards and basic 
general education program.
Ability:Communicate in an oral and written forms in Russian and 
foreign languages for solving problems of interpersonal and intercultural 
interaction; independently improve the level of English; to implement 
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Шеттілдік ауызекі сөйлеудің 
мəдениетаралық аспектілері

қазақша БП/  ТК                                                         
ShASMA    
1210

4 2

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Кəсіби бағытталған  
шетел тілі.

Мақсаты: Жалпы мəдени даму қалыптастыру жəне білім беру қызметінің 
барлық түрлеріне қолданылатын жалпы кəсіби құзыреттілік.
Мазмұны: Жұмыс сағатынының кестесі, сөйлеу этикетінің формулалар, əңгіме 
жүргізу, oтбасы мүшелерінің ішкі міндеттері, университетте оқу, жыл мезгілігі 
жəне т.б.

Білімі: Ағылшын ұлттық  іргелі мəдени жəне тілдік 
айырмашылықтар; монолог жəне диалог есептілігін құрылыс 
грамматикалық жəне фонетикалық ережелері; федералды 
мемлекеттік білім беру стандарттары мен негізгі білім беру 
бағдарламасының талаптарының  аясында ағылшын тілі.
Біліктілігі: Тұлғааралық жəне мəдениетаралық қарым-қатынас 
талабына сай орыс жəне шет тілдерінде ауызша жəне жазбаша 
сөйлесу; дербес ағылшын тілін меңгеру деңгейін жақсарту үшін; 
білім беру стандарттарының талаптарына сəйкес пəндер бойынша 
білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру; ағылшын тілінде білім 
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Межкультурные аспекты 
иноязычного общения

русский БД/КВ MAIO 1210 4 2

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Профессионально 
ориентированный 
иностранный язык.

Цель: Формирование у студентов освоения   развития общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций применительно ко всем видам 
педагогической деятельности.
Содержание: Поддержание беседы, Формулы речевого этикета ,Распорядок 
рабочего дня,  Домашние обязанности членов семьи, Учеба в университете 
,Времена года, сфера социально-бытового общения, сфера социально-
познавательного общения, социально-культурного общения, сфера 
профессионально-трудового общения.

Знание:   Основных культурных и языковых отличии 
национальных вариантов английского языка;  грамматических и 
фонетических правил  построения монологического и 
диалогического высказывания; английского языка в пределах 
требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и основной общеобразовательной программы. 
Умения:  Общаться в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия;  самостоятельно 
совершенствовать уровень владения английским языком; 
реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

18-43

Inter-cultural Aspects of Foreign 
Communication

english BD /EC   
 ICAFC    
1210

4 2

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:     
Professional oriented 
foreign language.

Aim:  Forming of  students to master the development of general cultural and 
general professional competencies in relation to all types of pedagogical activity.
Content: Maintenance of conversation, Forms of speech etiquette,  the working 
day,domestic duties of family members, studying at the university, Seasons.

Knowledge:  The main cultural and linguistic differences of the national 
variants of the English language; grammatical and phonetic rules for 
constructing a monologic and dialogical utterance; English language 
within the requirements of federal state educational standards and basic 
general education program.
Ability:Communicate in an oral and written forms in Russian and 
foreign languages for solving problems of interpersonal and intercultural 
interaction; independently improve the level of English; to implement 
educational programs on academic subjects in accordance with the 
requirements of educational standards; to interact with participants in 
the educational process in English.

18-43

Мамандандырылған кəсіби шетел тілі                                                 

қазақша БП/  ТК                                                         
MKShT                               
                    
3211

4 6

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты: Жалпы мəдени даму қалыптастыру жəне білім беру қызметінің 
барлық түрлеріне қолданылатын жалпы кəсіби құзыреттілік.
Мазмұны: Жұмыс сағатынының кестесі, сөйлеу этикетінің формулалар, əңгіме 
жүргізу, oтбасы мүшелерінің ішкі міндеттері, университетте оқу, жыл мезгілігі 
жəне т.б.

Білімі: Ағылшын ұлттық  іргелі мəдени жəне тілдік 
айырмашылықтар; монолог жəне диалог есептілігін құрылыс 
грамматикалық жəне фонетикалық ережелері; федералды 
мемлекеттік білім беру стандарттары мен негізгі білім беру 
бағдарламасының талаптарының  аясында ағылшын тілі.
Біліктілігі: Тұлғааралық жəне мəдениетаралық қарым-қатынас 
талабына сай орыс жəне шет тілдерінде ауызша жəне жазбаша 
сөйлесу; дербес ағылшын тілін меңгеру деңгейін жақсарту үшін; 

18-43

Специализированный 
профессиональный иностранный 
язык

русский БД/КВ SPIYa   3211 4 6

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Формирование у студентов освоения   развития общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций применительно ко всем видам 
педагогической деятельности.
Содержание: Поддержание беседы, Формулы речевого этикета ,Распорядок 
рабочего дня,  Домашние обязанности членов семьи, Учеба в университете 
,Времена года, сфера социально-бытового общения, сфера социально-
познавательного общения, социально-культурного общения, сфера 
профессионально-трудового общения.

Знание:   Основных культурных и языковых отличии 
национальных вариантов английского языка;  грамматических и 
фонетических правил  построения монологического и 
диалогического высказывания; английского языка в пределах 
требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и основной общеобразовательной программы. 
Умения:  Общаться в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия;  самостоятельно 
совершенствовать уровень владения английским языком; 
реализовывать образовательные программы по учебным предметам 
в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  
осуществлять взаимодействие с участниками образовательного 
процесса на английском языке. 
 Навыки: Владения основами речевой культуры на английском 
языке,  организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность средствами английского языка.

18-43

Specialized Professional Foreign 
Language

english BD /EC   SPFL  3211 4 6

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

Aim:  Forming of  students to master the development of general cultural and 
general professional competencies in relation to all types of pedagogical activity.
Content: Maintenance of conversation, Forms of speech etiquette,  the working 
day,domestic duties of family members, studying at the university, Seasons.

Knowledge:  The main cultural and linguistic differences of the national 
variants of the English language; grammatical and phonetic rules for 
constructing a monologic and dialogical utterance; English language 
within the requirements of federal state educational standards and basic 
general education program.
Ability:Communicate in an oral and written forms in Russian and 
foreign languages for solving problems of interpersonal and intercultural 
interaction; independently improve the level of English; to implement 
educational programs on academic subjects in accordance with the 
requirements of educational standards; to interact with participants in 
the educational process in English.
Skills: Possession of the basics of speech culture in English, organize 
cooperation of students, support their activity in English.
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Арнайы мақсатқа бағытталған шетел 
тілі

қазақша БП/  ТК                                                         

AMMShT                                                    
                                             
                     
3211

4 6

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты: Шет тіліндегі коммуникативтік құзыреттілігінің қалыптастыру,
қажетті жəне нақты мақсаттары, жағдайды жəне ауызша қарым-қатынас 
тапсырмалар лингвистикалық ресурстарды жатқызуға студенттерге 
дағдыларын дамытуды көздейді мəдениаралық қарым-қатынас, жазбаша 
процесінде коммуникативтік міндеттерді шешеді. 
Мазмұны: Сілтеме журналистік мəтіндер: жаңалықтар есептер, сараптамалық 
мақалалар мен басқа да рефераттау жəне ғылыми мəтіндерді аннотация  түрлері 
тезистері. Тезистерді қабылдау. Тезистері. Шетел тілінде əдебиеттер тізімі 

Білімі:  Талқылау барысында халықаралық байланыс  процесінде 
ақпарат алмасу əдістері мен формалары, конгрестер, елдің 
əлеуметтік-мəдени,  ұлттық мəдениетін қол жеткізу елдің тілін, 
байланыс актілерде ана динамиктер ауызша емес мінез-, шындығына 
мен дəстүрлерін оқығаны.
Біліктілігі:  Тіл материалдық жəне кəсіби білім, дағды, 
лингвистикалық жəне мəтінмəндік болжамдарға зерттеу негізінде 
ұсынылған жағдайға сəйкес коммуникациялық жəне мəдени барабар 
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Язык для специальных целей

русский БД/КВ

YaSC                                                         
                                          
                  
3211

4 6

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, 
необходимой и достаточной для решения студентами коммуникативных задач в 
процессе письменного межкультурного общения, что предполагает развитие 
умений соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуациями и 
задачами речевого общения.
Содержание: Реферирование публицистических текстов: новостных 
сообщений, аналитических статей и др. Реферирование и аннотирование 
научных текстов. Виды рефератов. Оформление рефератов. Тезисы. 
Оформление библиографического списка на иностранном языке. 

Знания:  Приемов  и форм обмена информацией в процессе 
международных контактов, в ходе дискуссий на совещаниях, 
конгрессах социокультурный фон стран изучаемого языка, 
невербальное поведение носителей языка в актах коммуникации, 
реалии и традиции стран, достижения национальной культуры
Умения: Строить высказывание без предварительной подготовки 
коммуникативно и культурологически адекватно монологическое в 
соответствии с предложенной ситуацией, опираясь на изученный 
языковой материал и профессиональные знания, навыки языковой и 
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Language for Specific Purposes

english BD /EC   
LSP                                                         
                                       
               3211

4 6

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 

Aim: Forming of students in a foreign communicative competence,necessary and 
sufficient for solving students' communicative tasks in the process of written 
intercultural communication, which implies the development of skills to relate 
language resources to specific goals, situations and tasks of verbal communication.
Content: Abstracting of journalistic texts: news reports, analytical articles, etc. 
Abstracting and annotating scientific texts. Kinds abstracts. Registration of 
abstracts. Theses. Registration of a bibliographic list in a foreign language. Academic 
essay. Scientific work in a foreign language.

Knowledge: The methods and forms of information exchange in the 
process of international contacts, during discussions at meetings, 
congresses, the sociocultural background of the countries of the studied 
language, the non-verbal behavior of native speakers in acts of 
communication, the realities and traditions of countries,
Ability: To construct an utterance without preliminary preparation 
communicatively and culturologically adequately monologic in 
accordance with the proposed situation, relying on the learned linguistic 
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Классикалық тіл

қазақша КП/  ТК                                                         

KT                                                            
                                         
                 
2305

7 3

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты: Индо-европалық туыс тілдеріне жəне флективті тілдер тобына 
кіретін латын тілін студенттерге таныстыру. Тілдің жалпы негізіне керек 
грамматикалақ құрымды түсіндіре отырып көне жазушылардың жеке 
туындыларымен таныстыру.                                                                                             
      Мазмұны:   Студенттерді б.з.д.I ғасырда ғылым мен əдебиет тілі болып 
қалыптасқан латын тілімен таныстыру.Латын тілі дүние жүзінің мəдени өміріне 
зор ықпал тигізгенин де атап өту.                                                    Латын тілінің 
тарихынан бірер мəлімет. Латын тілінің кезеңдері. Негізгі ескерткіштер. 
Европалық тілдердің қалыптасуына латын тілінің ықпалы. Алфавит. 

Білімі: Латын тілінің білім беру саласында жəне кəсіби дайындық 
барысындағы маңыздылығы.
Біліктілігі: Сөйлеудің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық 
ерекшелігін анықтайды, талдайды, аударады.                                                                                             
                                                     Дағдысы: Антикалық əдебиет 
туындыларын оқу барысында жай сөйлем мен аффоризмдерді 
аудару.
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Классический язык

русский ПД/КВ

KYa                                                             
                                            
                    
2305

7 3

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Введение в проблематику лингвистической науки, вооружение 
студентов знаниями о структуре и системе языков мира, об их происхождении 
и историческом развитии.                                                                                                                                                                                         
                                                                                             Содержание: Предмет и 
задачи латинского языка. Латинский  язык  как  один  из  древнейших  
индоевропейских  языков,  сыгравший важную роль в становлении 
европейской и мировой культуры. Латинский язык как один из компонентов 
гуманитарного университетского образования. Сведения из истории 
латинского языка и его носителей. Периодизация  истории  развития  
латинского  языка:  архаический  период, доклассический период, классический 
период, послеклассический период, поздняя латынь. Латинский язык как язык - 
основа романской ветви индоевропейских языков. Сферы использования 

Знания: Грамматический строй, лексический фонд латинского 
языка.
Умения: Употребление и перевод интернациональной лексики, 
латинской грамматики.
Навыки: Сопоставительное изучения языков и культур, 
лингвистического анализа источника.                                                                             

                        
18-43

Classical Language

english  Ch.D/EC   

CL                                                              
                                           
                   
2305

7 3

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

Aim: An introduction to the problems of linguistic science, arming students with the 
knowledge about the structure and language of the world system, of their origin and 
historical development.                                                                                                                                                            
                                                         Content: In the study of classical languages 
(Latin) laid the foundation of the linguistic preparation of students. During the 
course students master the international language, Latin grammar that reveals the 
genetic relationship of Latin and learn foreign languages.

Knowledge: Grammatical structure, lexical fund of the Latin language.
Ability: Using and translation of international vocabulary of Latin 
grammar.
Skills: Skills of the comparative study of languages and cultures, 
linguistic analysis of the source.                                                                         
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Мəдениетаралық қарым-қатынасқа 
кіріспе 

қазақша КП/  ТК                                                         

MKKK                                                          
                                               
                       
2305

7 3

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты:   Студент аудармашылардың мəдениетаралық коммуникативтік 
құзыреттілігін қалыптастыру жəне шетелдік қарым қатынас мəдениетін дамыту.                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 
         Мазмұны: Курс бөлімдері оқытылатын тіл елінің  сөйлеу мəдениеті, 
вербалды жəне вербалды емес этикет  жайында нақты мағлұмат береді. 
Аударма қызметін жүзеге асыру мақсатында  түрлі мəдениеттегі ұқсастықтар 
мен ерекшеліктерді  тану мүмкіндігі  жəне жағдаят  стратегиясы мен тілдесім 
тактикасын іске асыру.  

Білімі: Сөз мəдениеті, вербалды жəне вербалды емес этикет
Біліктілігі: Диалог жүргізу, сұрақтар қою, елдің мəдени 
байлығына сəйкес сөйлемдер құру
Дағдысы : Нəтижелі қарым қатынас жүргізу
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Введение в межкультурную 
коммуникацию

русский ПД/КВ

KYa                                                             
                                            
                    
2305

7 3

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Формирование у обучаемых межкультурной компетенции, которая 
достигается на основе овладения ими стратегиями межкультурного общения и 
знаниями в области родной и иноязычной культуры.                                                                                                                               
                                                                                 Содержание: Обучение 
межкультурному общению призвано обеспечить на практике возможность 
осуществления коммуникации представителей разных культур. Культурно-
контрастивное содержание курса должно направить внимание студентов на 
сравнение родной-иноязычный. Объектом изучения курса являются различия 
в особенностях культуры. 

Знания: Основные понятия межкультурной коммуникации, система 
ценностных ориентиров в родной и иноязычной культуре, сходства 
и различия сопоставляемых культур, поведенческие стратегии, 
необходимые для обеспечения адекватного поведения в различных 
ситуациях межкультурных контактов
Умения: Осознавать значимость опыта, приобретенного в родной 
культурной среде и степень его влияния на характер действий и 
поступков человека, использовать необходимые фоновые знания 
для понимания иноязычной культуры и владеть стратегиями 
приобретения таких знаний
Навыки: Межкультурного взаимодействия разных культур.  
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Introduction into Intercultural 
Communication 

english  Ch.D/EC   

CL                                                              
                                           
                   
2305

7 3

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

Aim: Formation of intercultural competence of students, which is achieved through 
mastery of strategies for intercultural dialogue and knowledge of native and foreign 
language culture.                                                                                                                                           
                             Content: Intercultural training is designed to ensure, in practice, 
the possibility of communication of different cultures. Cultural contrastive course 
content should focus attention on a comparison of native students, foreign language. 
The object of the study course are differences in cultural characteristics.

Knowledge: Basic concepts of intercultural communication, the system 
of values   in the native and foreign language culture, similarities and 
differences between the compared cultures, behavioral strategies needed 
to ensure appropriate behavior in various situations of intercultural 
contacts.
Ability: To recognize the importance of experience gained in their native 
cultural environment and degree of its influence on the nature of human 
behavior and acts, to use the necessary background knowledge to 
understand the foreign language culture and possess such knowledge 
acquisition strategies.
Skills: Intercultural skills.
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Академиялық мақсатқа арналған шет 
тілі

қазақша КП/  ТК                                                         
AMAShT                                 
                         
 4306

8 7

Пререквизиттер: 
Халықаралық 
деңгейлік 
тесттер/Стандартталған 
тесттер 
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты:  Шетел тілін оқу құралы ретінде меңгеру жəне ғылыми академиялық 
қарым қатынас негіздерін меңгеру.                                                                                                                                                    
                                                                       Мазмұны:  Білімді байыту жəне 
ғылыми дүниетанымды кеңейту, қарым-қатынас процесін терең түсіну, оқу, 
оқу-ғылыми    практикалық дағдыларға ие болу.Академиялық қатынас.Қатынас 
жасаудың концептуалды моделі. Қарым-қатынас процесстер элементтерінің 
сипаттамасы: хабар (қатынас), мағлұматты (хабарды) жіберуші-алушы, кодтау-
кодты шешу, канал, шуыл, кері байланыс, қарым-қатаныс контексті, қарым-
қатаныс нəтижесі (тиімділігі). Академиялық қатынас ұғымы. Академиялық 
ортадағы элементтер сипаттамасы: жіберуші, алушы, мəтін/ дискурс, қарым-
қатынас контексті, қарым-қатынас тиімділігі. Сыни талдау мен дəлел 
(аргументация) тəсілдері; цитаттар, статистикалық деректер, мысалдар, 
анықтамалар, салыстыру, салғастыру, толыктыру, жүйелеу, топтастыру, 
кепілдеме (сипаттама).                                                                                                                              

Білімі: Ғылыми стильдің ерекшеліктері мен оларды оқу жəне 
ғылыми академиялық қарым қатынас саласында жүзеге асыру 
тəсілдерін, академиялық қарым қатынас мəдениетінің 
ерекшеліктерін, оқытылатын тіл елінің академиялық ортасында 
сөйлеу этикетінің ұлттық мəдени ерекшелігін,  академиялық қарым 
қатынас мəдениетінің ерекшеліктерін, оқытылатын тіл елінің 
академиялық ортасында сөйлеу этикетінің ұлттық мəдени 
ерекшелігін білу керек.                                                                                                  
                     
Біліктілігі: Теориялық тұжырымдамалар мен деректі мəліметтерді 
талдау, олардың негізінде салғастыру, жалпылау жүргізе білу, 
түсіндіру, дəлелдеу, өзіндік пікірді нақтылы, логикалық түрде жəне 
айқын жеткізу арқылы дəйектеу, қарсыластың пікіріне көңіл бөлу, 
пікірлермен алмасу.                                                                                           
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Язык для академических целей

русский ПД/КВ
YaAC                                   
                     
4306

8 7

Пререквизиты: 
Международные 
уровневые 
тесты/Стандартизирова
нные тесты 
Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Овладение иностранным языком как средством учебного и научного 
академического  общения. 
Содержание:  Академическое общение. Характеристика элемент процесс 
коммуникации сообщение, отправитель-получатель сообщения,кодирование-
декодирование,канал,шумы,обратная связь, контекст коммуникации, эффект 
коммуникации.      Личностные характеристика коммуникантов:ролевой статус, 
уровень образования профессиональная  и исследовательская сфера 
деятельности, возраст, пол, характер и пр. Личность автора: когнитивные 
ресурсы, мировоззрение ценности и представления критическое мышление, 
стиль общения, языковая и речевая компетенция, креативность характер 
самосознания, самовыражения и самооценки. Позиция автора, его точка зрения 
цель и намерения.    Особенности научного текста/дискурса. Жанровые 
разновидности аналитических речевых произведений. Культура научной речи. 
Понятие языковой и речевой нормы.Речевой этикет национально- культурная 

Знания: Особенности научного стиля и способы их реализации в 
сфере учебного и научного академического общения, особенности 
культуры академического общения, национально-культурную 
специфику речевого этикета в академической среде страны 
изучаемого языка, особенности культуры академического общения, 
национально-культурную специфику речевого этикета в 
академической среде страны изучаемого языка. 
Умения: Анализировать теоретические концепции и фактические 
данные, проводить на их основе сопоставления, обобщения, 
творчески использовать теоретические положения для решения 
практических задач, выдвигать гипотезу, формулировать и 
выражать собственное мнение по актуальным проблемам науки и 
практики в сфере профессиональной деятельности, 
интерпретировать, доказывать, аргументировать собственную 
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МАМАНДЫҚ  МОДУЛЬДЕРІ/МОДУЛИ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ SPECIALITY  MODULES

MM/    MC/    
  МS    1 (Г) 
Негізгі жəне 
екінші шет 
тілдерінің 

практикалық 
 курсы/                                                                                    
                                                                           
                                                     
                               

         
Практически

й курс 
основного и 

второго 
иностранног
о языков/                                                                               
                                                                         
                                                   
                             
       Practical 

course of 
basic and 
second 
foreign 

languages



Language for Academic Purposes

english  Ch.D/EC   
LAP                                       
                      
4306

8 7

Prerequisites:  
International level tests 
/Standartized tests 
Postrequisites:State 
exam on speciality .

Aim: Acquisition of a foreign language as means of educational and scientific 
academic communication. 
Content: Academic communication. Characteristic element communication process 
message, sender recipient of the message, coding decoding, channel, noise, feedback, 
communication context, effect of communication. Personal characteristic 
kommunikantov:rolevy status, education level professional and research field of 
activity, age, sex, character and so forth. Identity of the author: cognitive resources, 
outlook of value and representation critical thinking, style of communication, 
language and speech competence, creativity nature of consciousness, self-expression 
and self-assessment. Author's position, his point of view purpose and intentions. 
Features of the scientific text / discourse. Genre kinds of analytical speech works. 
Culture of the scientific speech. Concept of language and speech norm. Speech 
etiquette national cultural specifics of speech behavior in the academic environment.

Knowledge: Features of the scientific style and ways of their 
implementation in the field of academic and academic communication, 
the features of the culture of academic communication, the national and 
cultural specificity of speech etiquette in the academic environment of 
the country of the language being studied, the features of the culture of 
academic communication, the national and cultural specifics of speech 
etiquette in the academic environment of the country studied language.
Ability: Analyze theoretical concepts and factual data, use comparisons 
and generalizations on their basis, creatively use theoretical positions to 
solve practical problems, put forward a hypothesis, formulate and 
express one's own opinion on actual problems of science and practice in 
the field of professional activity, interpret, prove, argue own point of 
view on the basis of certainty, logic.                                                                                                                                        
                                                                             Skills: Forming skills 
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Қазіргі ағылшын тілі

қазақша КП/  ТК                                                         
KAT                                 
                 
4306

8 7

Пререквизиттер: 
Халықаралық 
деңгейлік 
тесттер/Стандартталған 
тесттер 
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты:   Арнайы -кəсіби мақсатта шет тіліндегі қарым-қатынас.                                                                
                                         Мазмұны:  Байланыс қызметі, жағдайлардың 
тақырыптар ауқымы;  техникалық оқу жəне жазу дағдыларын құралы ретінде 
практикалық ағылшын тілі деңгейін сипаттайтын арнайы дағдылар.  Бизнес 
құжаттар мен хат-жүргізудің соңғы əдістері.
Қазіргі ағылшын тілінен  практикалық жаттығулар; Жиі қолданылатын   қазіргі 
заманғы терминдер базасы; Сала ерекшелігін көрсететін терминология,.

Білімі: Шет тілдерін үйрену үшін лексикалық, грамматикалық жəне 
фонетикалық жүйесінің практикасы.
Біліктілігі: Талқылау, конференцияларға қатысу. Тəжірибеде 
білім қолдану.                                                                                                                                                         
                                                             Дағдысы: Берілген тақырып 
бойынша монолог жəне диалог түрінде өзіндік жұмыс құру.                                    
                    18-43

Современный английский язык

русский ПД/КВ

                                      
              SAYa                                 
                                
        4306

8 7

Пререквизиты: 
Международные 
уровневые 
тесты/Стандартизирова
нные тесты 
Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Обеспечить учащимся высокий уровень усвоения важнейших 
разговорных тем и основ ведения переписки на современном английском языке.                                                                                                           
                                                                                                          Содержание: 
Сфера коммуникативной деятельности, ситуации, темы; специальные умения, 
характеризующие уровень практического владения английским языком как 
средством обучения;технические навыки чтения и письма; новейшие приемы 
ведения деловой документации и переписки;
практические упражнения по деловому английскому языку; база современных 
терминов наиболее употребительных сокращений делового английского языка; 
терминология, отражающая региональную специфику.

Знания: Практические знания  лексического, грамматического и 
фонетического строя изучаемого иностранного языка.
Умения: Самостоятельное творчество в форме монологического и 
диалогического высказывания по заданной теме.                                                                                                                                 
                                                                                              Навыки: 
Участие в дискуссии, конференции. Применение знаний на практике. 
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Contemporary English Language

english  Ch.D/EC   

                               
       CEL                                 
                       
4306

8 7

Prerequisites:  
International level tests 
/Standartized tests 
Postrequisites:State 
exam on speciality.

Aim: Foreign-language communication for special-professional purposes.                                                    
                                 Content: Art and culture, media, communications, travel and 
tourism. Cross-cultural, scientific, professional and pragmatic orientation of training. 
The English language. Indefinite form of the verb. Complex sentences. A complex 
subject. Direct and indirect speech. Conditional sentences.

Knowledge: Practical knowledge of the lexical, grammatical and 
phonetic system to learn foreign languages, knowledge of the culture of 
the country of studied language.
Ability: To realize the communicative intention relevant in this 
situation the linguistic and nonlinguistic means.                                                                                                                                
                                                                                       Skills:  
Intercultural communication in a foreign language,
practical knowledge of spoken and written language within the study on 
course topics, in accordance with the scope and communication 
situations.
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Жазбаша аударма практикасы

қазақша БП/  ТК                                                         
ZhAP                                
                  
3212

7 5

Пререквизиттер: 
Аударманың арнайы 
техникасы/ Ауызша 
сөйлеу мəдениеті 
бойынша практикум  
Постреквизиттер: 
Көркем аударма 
практикасы/Аудармада 
эксперессияны беру 
тəсілдері.

Мақсаты: Алынған теориялық жəне практикалық білімдерге сүйене 
мəдениетаралық контекст аясында көркем аударма құзыреттілігін дамыту                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                 
         Мазмұны: Көркем мəтіннің құрылу заңдылықтары, оның басты 
міндеттері жəне теориялық негіздері. Тілдік құралдардың өзгеруінің 
заңдылықтары, əдіс-тəсілдері

Білімі:Дұрыс аударма кепілі болатын лингвомəдени жəне 
əлеуметтікмəдени сипаттағы білімдерді қалыптастыру
Біліктілігі: Түрлі стилистикалық мазмндағы көркем мəтіндерді 
түпнұсқада аударылатын тілге жəне керісінше ретпен аудару
Дағдысы: Аударманың мағыналық, мəдени, стилистикалық 
аспектілеріне қатысты мəселелерді шешу.Түрлі қиындық 
деңгейіндегі жəне тақырыптағы көркем мəтінді аудару 18-43

Практика письменного перевода

русский БД/КВ

                                    
            PPP                              
                         
 3212

7 5

Пререквизиты: 
Специальная техника 
перевода/ Практикум 
по культуре речевого 
общения 
Постреквизиты:  
Практика 
художественного 
перевода/Методы 
передпачи 
эксперссивности в 
переводе.

Цель: Развитие переводческой компетенции в области художественного 
перевода в межкультурном контексте с опорой на формируемые теоретические 
и практические знания и умения.                                                                                                                                        
                                                       Содержание: Дать представление о 
закономерностях построения художественного текста, его основных функциях и 
теоретических основах художественного перевода. В рамках дисциплины 
развиваются практические навыки художественного перевода, формируется 
системное представление о закономерностях, способах, средствах и приемах 
преобразования языковых единиц в процессе художественного перевода.

Знания: Лингвокультурологическое и социокультурное знания  
являющихся условием адекватного перевода                                                                                                          
                                                                 Умения: Находить решение 
переводческих проблем, относящихся к семантическим, 
текстологическим, стилистическим и культурологическим аспектам 
перевода, переводить художественный текст разной степени 
сложности и разной тематики
Навыки: Перевод художественных текстов различного 
стилистического содержания с исходного языка на переводящий 

 язык и с переводящего языка на исходный язык. 
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Written Translation Practice

english BD /EC   

                                
        WTP                                
                        
3212

7 5

Prerequisites:  Special 
techniques of 
translation/ Practice on 
Speech Communication 
Culture          
Postrequisites:            
Fiction Translation 
Practice/Methods of 
Interpreting 
Expressiveness in 
Transaltion

Aim: Development of translation competence in the field of literary translation in 
the intercultural context generated based on theoretical and practical knowledge and 
skills.                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                     Content: To give an 
idea about the laws of the artistic text, its main functions and theoretical principles 
of literary translation. Within the discipline of developing practical skills of literary 
translation, the system generated view of the laws of, ways, means and methods of 
transformation of language units in the process of literary translation.

Knowledge: The formation of knowledge and socio-cultural linguistic 
and cultural nature, which are the condition for adequate translation.                                                                                                              
                                                                                                      Ability:  
Finding the solution of translation problems related to semantic, textual, 
stylistic and cultural aspects of translation, translation of literary texts 
of different complexity and different subjects.
Skills: Literary texts translation skills of formation of practical skills of 
different stylistic content from the source language to the target language 
and target language to the source language.
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Ауызша аударма практикасы

қазақша БП/  ТК                                                         
AAP                           
           3212

7 5

Пререквизиттер: 
Аударманың арнайы 
техникасы/ Ауызша 
сөйлеу мəдениеті 
бойынша практикум  
Постреквизиттер: 
Көркем аударма 
практикасы/Аудармада 
эксперессияны беру 
тəсілдері.

Мақсаты: Алынған теориялық жəне практикалық білімдерге сүйене 
мəдениетаралық контекст аясында көркем аударма құзыреттілігін дамыту                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                 
         Мазмұны: Көркем мəтіннің құрылу заңдылықтары, оның басты 
міндеттері жəне теориялық негіздері. Тілдік құралдардың өзгеруінің 
заңдылықтары, əдіс-тəсілдері

Білімі:Дұрыс аударма кепілі болатын лингвомəдени жəне 
əлеуметтікмəдени сипаттағы білімдерді қалыптастыру
Біліктілігі: Түрлі стилистикалық мазмндағы көркем мəтіндерді 
түпнұсқада аударылатын тілге жəне керісінше ретпен аудару
Дағдысы: Аударманың мағыналық, мəдени, стилистикалық 
аспектілеріне қатысты мəселелерді шешу.Түрлі қиындық 
деңгейіндегі жəне тақырыптағы көркем мəтінді аудару 18-43

Практика устного перевода

русский БД/КВ
PUP                             
            3212

7 5

Пререквизиты: 
Специальная техника 
перевода/ Практикум 
по культуре речевого 
общения 
Постреквизиты:  
Практика 
художественного 
перевода/Методы 
передпачи 
эксперссивности в 
переводе.

Цель: Развитие переводческой компетенции в области художественного 
перевода в межкультурном контексте с опорой на формируемые теоретические 
и практические знания и умения.                                                                                                                                        
                                                       Содержание: Дать представление о 
закономерностях построения художественного текста, его основных функциях и 
теоретических основах художественного перевода. В рамках дисциплины 
развиваются практические навыки художественного перевода, формируется 
системное представление о закономерностях, способах, средствах и приемах 
преобразования языковых единиц в процессе художественного перевода.

Знания: Лингвокультурологическое и социокультурное знания  
являющихся условием адекватного перевода                                                                                                          
                                                                 Умения: Находить решение 
переводческих проблем, относящихся к семантическим, 
текстологическим, стилистическим и культурологическим аспектам 
перевода, переводить художественный текст разной степени 
сложности и разной тематики
Навыки: Перевод художественных текстов различного 
стилистического содержания с исходного языка на переводящий 

 язык и с переводящего языка на исходный язык. 
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Oral Translation Practice

english BD /EC   
OTP                                
                3212

7 5

Prerequisites:  Special 
techniques of 
translation/ Practice on 
Speech Communication 
Culture          
Postrequisites:            
Fiction Translation 
Practice/Methods of 
Interpreting 
Expressiveness in 
Transaltion

Aim: Development of translation competence in the field of literary translation in 
the intercultural context generated based on theoretical and practical knowledge and 
skills.                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                     Content: To give an 
idea about the laws of the artistic text, its main functions and theoretical principles 
of literary translation. Within the discipline of developing practical skills of literary 
translation, the system generated view of the laws of, ways, means and methods of 
transformation of language units in the process of literary translation.

Knowledge: The formation of knowledge and socio-cultural linguistic 
and cultural nature, which are the condition for adequate translation.                                                                                                              
                                                                                                      Ability:  
Finding the solution of translation problems related to semantic, textual, 
stylistic and cultural aspects of translation, translation of literary texts 
of different complexity and different subjects.
Skills: Literary texts translation skills of formation of practical skills of 
different stylistic content from the source language to the target language 
and target language to the source language.

18-43

Көркем аударма практикасы                                                                                      

қазақша БП/  ТК                                                         
KAAP                           
              4213

4 8

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты: Алынған теориялық жəне практикалық білімдерге сүйене 
мəдениетаралық контекст аясында көркем аударма құзыреттілігін дамыту                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                 
         Мазмұны: Көркем мəтіннің құрылу заңдылықтары, оның басты 
міндеттері жəне теориялық негіздері. Тілдік құралдардың өзгеруінің 
заңдылықтары, əдіс-тəсілдері

Білімі:Дұрыс аударма кепілі болатын лингвомəдени жəне 
əлеуметтікмəдени сипаттағы білімдерді қалыптастыру
Біліктілігі: Түрлі стилистикалық мазмндағы көркем мəтіндерді 
түпнұсқада аударылатын тілге жəне керісінше ретпен аудару
Дағдысы: Аударманың мағыналық, мəдени, стилистикалық 
аспектілеріне қатысты мəселелерді шешу.Түрлі қиындық 
деңгейіндегі жəне тақырыптағы көркем мəтінді аудару 18-43

Практика художественного перевода

русский БД/КВ
PHP                                
               4213

4 8

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Развитие переводческой компетенции в области художественного 
перевода в межкультурном контексте с опорой на формируемые теоретические 
и практические знания и умения.                                                                                                                                        
                                                       Содержание: Дать представление о 
закономерностях построения художественного текста, его основных функциях и 
теоретических основах художественного перевода. В рамках дисциплины 
развиваются практические навыки художественного перевода, формируется 
системное представление о закономерностях, способах, средствах и приемах 
преобразования языковых единиц в процессе художественного перевода.

Знания: Лингвокультурологическое и социокультурное знания  
являющихся условием адекватного перевода                                                                                                          
                                                                 Умения: Находить решение 
переводческих проблем, относящихся к семантическим, 
текстологическим, стилистическим и культурологическим аспектам 
перевода, переводить художественный текст разной степени 
сложности и разной тематики
Навыки: Перевод художественных текстов различного 
стилистического содержания с исходного языка на переводящий 

 язык и с переводящего языка на исходный язык. 
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Fiction Translation Practice

english BD /EC   
FTP                                
               4213

4 8

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

Aim: Development of translation competence in the field of literary translation in 
the intercultural context generated based on theoretical and practical knowledge and 
skills.                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                     Content: To give an 
idea about the laws of the artistic text, its main functions and theoretical principles 
of literary translation. Within the discipline of developing practical skills of literary 
translation, the system generated view of the laws of, ways, means and methods of 
transformation of language units in the process of literary translation.

Knowledge: The formation of knowledge and socio-cultural linguistic 
and cultural nature, which are the condition for adequate translation.                                                                                                              
                                                                                                      Ability:  
Finding the solution of translation problems related to semantic, textual, 
stylistic and cultural aspects of translation, translation of literary texts 
of different complexity and different subjects.
Skills: Literary texts translation skills of formation of practical skills of 
different stylistic content from the source language to the target language 
and target language to the source language.
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Аудармада экспрессияны беру 
тəсілдері

қазақша БП/  ТК                                                         
AEBT                               
                 
4213

4 8

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

 Мақсаты: Құрылымдық жəне функционалдық көркем мəтіндерде 
қолданылатын экспрессивті сөз қалыптастыру құралдарының талдау, сондай-ақ 
аударма аудару негізгі принциптерін анықтау.                                                                                                                                 
                                                                        Мазмұны: Сөзжасамның мəнерлі 
құралдары. Экспрессивтіктік тұжырымдамасы. Экспрессивтіліктің, 
сезімділіктің жəне бағалаудың қарым-қатынасы. Сөзжасамның мəнерлі 
құралдарын іріктеу проблемасы.

 Білімі: Лингвистикалық жəне психолингвистикалық зерттеудің 
отандық жəне шетелдік тəжірибесі мəнерлі құбылыс: мəнерлі 
зерттеудің негізгі бағыттарын қайта қарау; сөзінде жəне 
экспрессивті тіл қатысты мəселесін қарайды; салыстырмалы 
салыстырмалы аспектіде орыс жəне ағылшын тілдерінде мəтін 
құрылымындағы сыртқы мəнерлеп құру үшін қаражат жіктеу.
 Біліктілігі: Көзі тілі мақсатты тілі мен мақсатты тілді бастапқы 
тілден түрлі стилистикалық мазмұндағы ақпараттық мəтіндерді 
аудару тəжірибелік дағдылары.                                                
Дағдысы: Семантикалық мəнерлеп лауазымдарға байланысты жеке 
реакциялар əдебиет оқу жəне түсіну процесінде алушылар болып 
жатқан жəне олардың бірлестіктерінің вербализации білдіретін, 
эмоционалдық бағалау жəне пікір пилоттық зерттеу, жүргізу.
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Методы передачи экспрессивности в 
переводе

русский БД/КВ

                                     
             
MPEP                                
                   
4213

4 8

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

 Цель: Структурно-функциональный анализ экспрессивных 
словообразовательных средств, использующихся в художественных текстах, и 
выявление основных принципов их передачи при переводе.                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                  
                                          Содержание: Экспрессивные словообразовательные 
средства. Понятие экспрессивности. Соотношение экспрессивности, 
эмоциональности и оценки. Проблема выделения экспрессивных 
словообразовательных средств.

Знания: Отечественный и зарубежный опыт лингвистических и 
психолингвистических исследований  явления экспрессивности: 
осуществить обзор основных направлений в изучении проблемы 
экспрессивности; рассмотреть проблему соотношения речевой и 
языковой экспрессивности; классифицировать средства создания 
экспрессивности во внешней структуре текста на русском и 
английском языках в сравнительно-сопоставительном аспекте.                                                                                                         
                                                                                             Умения:  
Провести экспериментальное изучение индивидуальных реакций, 
возникающих у реципиентов в процессе чтения и осмысления  
литературы и представляющих вербализацию ими своих 
ассоциаций, эмоциональных оценок и мнений, соотносимых со 
смысловой экспрессивностью сообщения.                                                                                              
                                                Навыки : Перевод информативных 
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Methods of  Interpeting 
Exspressivenes  in Translation

english BD /EC   

                             
     MIET                                 
                        
4213

4 8

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

 Цель: Структурно-функциональный анализ экспрессивных 
словообразовательных средств, использующихся в художественных текстах, и 
выявление основных принципов их передачи при переводе.                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                  
                                          Содержание: Экспрессивные словообразовательные 
средства. Понятие экспрессивности. Соотношение экспрессивности, 
эмоциональности и оценки. Проблема выделения экспрессивных 
словообразовательных средств.

Знания: Отечественный и зарубежный опыт лингвистических и 
психолингвистических исследований  явления экспрессивности: 
осуществить обзор основных направлений в изучении проблемы 
экспрессивности; рассмотреть проблему соотношения речевой и 
языковой экспрессивности; классифицировать средства создания 
экспрессивности во внешней структуре текста на русском и 
английском языках в сравнительно-сопоставительном аспекте.                                                                                                         
                                                                                             Умения:  
Провести экспериментальное изучение индивидуальных реакций, 
возникающих у реципиентов в процессе чтения и осмысления  
литературы и представляющих вербализацию ими своих 
ассоциаций, эмоциональных оценок и мнений, соотносимых со 
смысловой экспрессивностью сообщения.                                                                                              
                                                Навыки : Перевод информативных 

18-43

Ақпараттық аударма практикасы

қазақша БП/  ТК                                                         
AAP                                
                4214

4 7

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты: Халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми жəне қоғамдық өмірдің 
əр түрлі салаларында түрлі мəдениеттер мен тілдердің арасындағы өзара 
түсіністік туралы ақпараттық аударма бөлігі ретінде қамтамасыз ету тілі, 
аударма,лингво-мəдени жəне əлеуметтік-мəдени құзыреттілік қалыптастыру.                                                                            
                                                                      Мазмұны: Жылдан бастап бірлігі 
мамандықтардың негізгі компоненттерін қалыптастыру аударма тақырыбы 
нақты пəндік облыстың, əдетте емес аударады, жəне кем дегенде екі немесе үш 
немесе одан да көп

Білімі: Тілдік жүйенің білім қалыптастыру жəне операциялық тілі 
дағдыларын жетілдіру, аударма процесінде барабар аударма шарты 
болып табылады аударма дағдыларын, тілдік жəне мəдени, 
əлеуметтік жəне мəдени сипаттағы аялық білім қалыптастыру, 
қалыптастыруды білдіреді.
Дағдысы: Журналистік стиль тиесілі мəтіндерді аудару: 
ақпараттық хабарлама есепті, саяси түсініктеме, ерекшелігі 
мақалалар, өмірбаяндық мақалалар, журналистік эссе, сұхбаттар.
Біліктілігі: Көзі тілі мақсатты тілі мен мақсатты тілді бастапқы 
тілден түрлі стилистикалық мазмұндағы ақпараттық мəтіндерді 
аудару тəжірибелік дағдылары.
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Практика информативного перевода

русский БД/КВ

                             
     PIP                               
                  
4214

4 7

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Формирование у студентов лингвистической, переводческой, 
лингвокультурологической и социокультурной компетенций для обеспечения 
в рамках информативного перевода взаимопонимания между представителями 
различных культур и языков в различных сферах международной, 
политической, экономической, научной, общественной жизни.                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
         Содержание: Формирование важнейших компонентов блока 
профилирующих дисциплин, т.к. субъект переводческой деятельности 
осуществляет перевод, как правило, не в одной определенной предметной 
области, а как минимум в двух-трех и более.

Знания: Формирование знаний о системе языка и 
совершенствование навыков оперирования языковыми средствами 
в процессе переводческой деятельности, формирование 
переводческих умений и навыков, формирование фоновых знаний 
лингвокультурологического и социокультурного характера, 
являющихся условием адекватного перевода. 
Умения: Перевод текстов, принадлежащих к публицистическому 
жанру: информационное сообщение, репортаж, политические 
комментарии, тематическая статья, биографическая статья, 
публицистический очерк, интервью. 
Навыки: Перевод информативных текстов различного 
стилистического содержания с исходного языка на переводящий 
язык и с переводящего языка на исходный язык.
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Informative Translation Practice

english BD /EC   

                               
       ITP                                
                     
4214

4 7

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

Aim: Formation at students of language, translation, lingvokulturologicheskoj and 
socio-cultural competence to provide as part of an informative translation of 
understanding between different cultures and languages   in various fields of 
international, political, economic, scientific and social life.                                                                                                                              
                                                                                  Content: The formation of the 
major components of the unit majors since the subject of translation translates 
usually not in a particular subject area, and at least two or three or more.

Knowledge: The formation of knowledge of the language system and 
improving the skills of operating language means in the process of 
translation, the formation of translation skills, the formation of the 
background knowledge of linguistic and cultural, social and cultural 
nature, which are the condition for an adequate translation.
Ability: Translation of texts belonging to the journalistic style: an 
informational message reporting, political commentary, feature articles, 
biographical articles, journalistic essays, interviews.
Skills: Practical skills of translation of informative texts of different 
stylistic content from the source language to the target language and 
target language to the source language.
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Публицистикалық мəтінді  аудару

қазақша БП/  ТК                                                         
PMA                            
             4214

4 7

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты: Ағылшын тілін үйренушілерге публицистикалық мəтіндегі толық 
жəне жан-жақты ақпаратты мүмкіндігінше қабылдауға көмектесу, ақпаратты 
беру құралдарын анықтау жəне оларды суреттеу.                                                                        
                     Мазмұны: Тілдің стилистік құралдары туралы түсінікті 
қалыптастыру, стилистикалық талдаудың принциптері мен əдістері, сондай-ақ 
бейтарап жəне стилистикалық бейнеленген лексиканы индентификациялау білуі, 
коммуникацияның мақсаттарына жету үшін түрлі құралдарды адекватты түрде 
қолдану, олардың қызметін анықтау; автордың жеке стилінің мəтіндегі 
ерекшеліктерін айқындау; стилистикалық талдау техникасын мең  геру. 

Білімі: Мəтінде оқырманға идеялық эстетикалық,тəрбиелік, 
эмоционалдық ықпал етудің объективті себептері мен түп тамырын 
табу, мəтінде жасырынған барлық алуан түрлі ақпаратты ала білу
Біліктілігі: Əр түрлі коммуникативті бағыттағы көркем мəтіндерге 
стилистикалық анализ жасау.                                 Дағдысы: Мəтінде 
экспрессивті құралдар мен стилистикалық амалдарды табу, олардың 
функцияларын анықтау; автордың индивидуалдық стилінің 
ерекшеліктерін белгілеу; стилистикалық талдау жасау техникасын 
меңгеру
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Перевод публицистического текста

русский БД/КВ

                                 
         PPT                             
                     
4214

4 7

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Помочь изучающим английский язык научиться, как  можно полнее 
воспринимать богатую и разнообразную информацию, заключенную в  
публицистическом тексте, выделить средства передачи  этой информации и 
давать их последовательное описание.                                                                                           
                   Содержание: Идентифицировать нейтральную и стилистически 
маркированную лексику, находить в тексте экспрессивные средства и 
стилистические приемы, определять их функции; выделять в тексте 
особенности индивидуального стиля автора; владеть техникой стилистического 
анализа

Знания:  Методов поиска в  тексте объективные причины и истоки 
идейно–эстетического, воспитательного, эмоционального 
воздействия на читателя, извлекать из произведения всю ту 
многообразную информацию, которая заложена в нём
Умения:  Находить в тексте экспрессивные средства и 
стилистические приемы, определять их функции, выделять в тексте 
особенности индивидуального стиля автора, владеть техникой 
стилистического анализа
Навыки: Стилистический анализ художественных текстов 
различной коммуникативной направленности. 
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Аударма 
бойынша 

практикум/                                                                                    
                                                                                 
                                                           
                                     

               
Практикум 

по 
переводу/                                                                                       
                                                                                  
                                                            
                                      

                
Translation 

practice



Translation of Publiсistic Text

english BD /EC   

                                
        TPT                                
                       
4214

4 7

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

Aim: To help English language learners to learn as much as possible to perceive the 
rich and varied information contained in the journalistic text, highlight the means of 
transmission of this information and give them a consistent description.                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                              
                                                                      Content: Identify neutral and 
stylistically marked vocabulary, to find in the text of expressive means and stylistic 
devices to determine their functions; highlight the text features of individual style of 
the author; own stylistic analysis technique.

Knowledge: To find in the text of the causes and origins of the 
ideological and aesthetic, educational, emotional impact on the reader, to 
extract from all the works of diverse information, which is inherent in it.
Ability: To find in the text of expressive means and stylistic devices, 
determine their function, highlight the text features of individual style of 
the author's own stylistic analysis technique.
Skills: Stylistic analysis of literary texts with different communicative 
orientation.
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Халықаралық деңгейлік тесттер                                                              

қазақша БП/  ТК                                                         
HDT                             
             2307

7 3

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты:   Студенттердің халыаралық деңгейлік тестке дайындалу жəне оны 
тапсыру үшін қажетті жазу,оқу,тыңдау жəне сөйлеу дағдыларын халықаралық 
талаптарға сай қалыптастыру. Грамматиканы оқу,сөздік қорды кеңейту, жазу 
дағдыларын жетілдіру.
Мазмұны:  Халықаралық тесттерге кіріспе жəне тесттермен танысу.Тесттердің 
форматы(IELTS,TOEFL,FCE,CAE,CPE,PET,TOEIC). 
Жазудың,оқудың,тыңдаудың жəне сөйлеудің жалпы стратегиялары.  Мəтінді 
оқудың жалпы стратегиялары.  Сөйлеудің жалпы стратегиялары.Мəтінді 
жазудың жалпы стратегиялары.   Сөйлеуді дамыту.Тыңдауды дамыту.Оқу 
дағдысын дамыту.

Білімі: Ағылшын тілінің грамматикасын халықаралық тесттер 
көлемінде білу,ағылшын тілін жоғары деңгейде меңгеруге лайық 
сөздер мен сөз тіркестерін білу,ірі көлемдеге ақпараттармен жұмыс 
істеудің принциптерін білу                                                                                                                           
                                                    Біліктілігі:  Лексикалық жəне 
грамматикалық мəселелерді білу;негізгі тақырыптарды 
ақпараттардың үлкен көлемінде анықтау;
 ақпаратты аналитикалық тұрғыда бағалау; тест тапсырмаларын тез 
жəне эффективті орындау.
Дағдысы: 
Əр түрлі акценттегі сұхбаттаушылармен сөйлесе алу,жаза алу жəне 
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Международные уровневые тесты

русский БД/КВ
MUT                                
                 
2307

7 3

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Формирование у студентов навыки аудирования  и чтения в объеме 
международных требований, изучении грамматики, расширение словарного 
запаса, совершенствование навыков письма. 
Содержание: Введение и ознакомление с международными тестами. Формат 
тестов(IELTS,TOEFL,FCE,CAE,CPE,PET,TOEIC). Общие стратегии 
аудирование.Общие стратегии чтения текста. Общие стратегии 
говорения.Общии стратегии написания текста.  Развитие говорения.Развитие 
аудирования.Развитие навыков чтения.

Знания: Грамматику английского языка в объеме международных 
уровневых тестов, слова и выражения, характерные для высшего 
уровня изучения английского языка, основные принципы работы с 
большими объемами информации;
Умения: Решать лексические и грамматические задачи; определять 
основные темы в большом объеме информации;
аналитически оценивать информацию;выполнять задания теста 
быстро и эффективно.
Навыки: Аудирования, говорение и письмо  англоязычной речи в 
естественных условиях, с различными акцентами;
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International Level Tests

english BD /EC   
ILT                                   
                 
2307

7 3

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 

Aim: Formation at students skills of audition and reading in volume of the 
international requirements, studying of grammar, expansion of a lexicon, 
improvement of writing skills.. 
Соntent: Introduction and acquaintance with the international tests. Format of tests 
(IELTS,TOEFL,FCE,CAE,CPE,PET,TOEIC). General strategy audition. General 
strategy of reading text. General strategy of speaking. Obshchiya of the strategy of 
writing of the text. Development of speaking. Audition development. Development 
of skills of reading.

Knowledge: The English grammar in volume of the international-level 
tests, the word and the expression characteristic of the highest level of 
studying of English, the basic principles of work with large volumes of 
information.
Ability: To solve lexical and grammatical problems; to define the main 
subjects in the large volume of information;
to analytically estimate information; to perform test questions quickly 
and effectively.
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Стандартталған тесттер (РЕТ)                                                   

қазақша КП/  ТК                                                         
ST                                    
                2307

7 3

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты:   Студенттердің жазу,оқу,тыңдау жəне сөйлеу дағдыларын 
халықаралық талаптарға сай қалыптастыру. Грамматиканы оқу,сөздік қорды 
кеңейту, жазу дағдыларын жетілдіру.
Мазмұны:  Халықаралық тесттерге кіріспе жəне тесттермен танысу.Тесттердің 
форматы(РЕТ). Жазудың,оқудың,тыңдаудың жəне сөйлеудің жалпы 
стратегиялары.  Мəтінді оқудың жалпы стратегиялары.  Сөйлеудің жалпы 
стратегиялары.Мəтінді жазудың жалпы стратегиялары.   Сөйлеуді 
дамыту.Тыңдауды дамыту.Оқу дағдысын дамыту.

Білімі: Ағылшын тілінің грамматикасын халықаралық тесттер 
көлемінде білу,ағылшын тілін жоғары деңгейде меңгеруге лайық 
сөздер мен сөз тіркестерін білу,ірі көлемдеге ақпараттармен жұмыс 
істеудің принциптерін білу                                                                                                                           
                                                    Біліктілігі:  Лексикалық жəне 
грамматикалық мəселелерді білу;негізгі тақырыптарды 
ақпараттардың үлкен көлемінде анықтау;
 ақпаратты аналитикалық тұрғыда бағалау; тест тапсырмаларын тез 
жəне эффективті орындау.
Дағдысы: 
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Стандартизированные тесты (РЕТ)  

русский ПД/КВ
ST                                    
                2307

7 3

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Формирование у студентов навыки письма, чтения, аудирования  и 
говорения в объеме международных требований, изучении грамматики, 
расширение словарного запаса, совершенствование навыков письма. 
Содержание: Введение и ознакомление с международными тестами. Формат 
тестов(РЕТ). Общие стратегии письма, чтения, аудирования  и говорения. 
Общие стратегии чтения текста. Общие стратегии говорения.Общии стратегии 
написания текста.  Развитие говорения.Развитие аудирования.Развитие навыков 
чтения.

Знания: Грамматику английского языка в объеме международных 
уровневых тестов, слова и выражения, характерные для высшего 
уровня изучения английского языка, основные принципы работы с 
большими объемами информации;
Умения: Решать лексические и грамматические задачи; определять 
основные темы в большом объеме информации;
аналитически оценивать информацию;выполнять задания теста 
быстро и эффективно.
Навыки: Аудирования, говорение и письмо  англоязычной речи в 
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Standartized Tests (РЕТ)

english Ch.D /EC   
ST                                    
                2307

7 3

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

Aim: Forming students' writing, reading, listening and speaking skills in the scope of 
international requirements, studying grammar, expanding the vocabulary, improving 
writing skills.
Соntent:Introduction and familiarization with international tests. The format of the 
tests (РЕТ). General strategies for writing, reading, listening and speaking. General 
strategies for reading text. Common strategies for speaking. Community strategies 
for writing text. Development of speaking. Development of auditing.Development 
of reading skills.

Knowledge: Grammar of English in the scope of international level 
tests, words and expressions characteristic of the highest level of 
learning English, the basic principles of working with large volumes of 
information;
Ability: To solve lexical and grammatical problems; Identify the main 
topics in a large amount of information;
Analyze information, perform test tasks quickly and efficiently.
Skills:Listening, speaking and writing English-speaking speech in vivo, 
with different accents;
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Іскерлік ағылшын тілі                                                                                                                                                                                           

қазақша КП/  ТК                                                         IAT         4308 8 7

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты: Шет тілін іскерлі қарым-қатынас құралы ретінде ауызша жəне 
жазбаша түрде қамтамасыз ету,  мəдениетаралық қарым қатынас саласындағы 
кəсіби қызметте коммуникативті ниеттерді жүзеге асыруға қажетті арнайы 
біліктіліктер мен дағдыларды қалыптастыру.                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                    
            Мазмұны: Іскерлік қатынас хаттар, іскерлік хаттар түрлері, іскерлік 
ұйымдар түрлері, резюме, жұмысқа тұрар алдындағы сұхбатнама.

Білімі: Оқытылатын шетел тiлiнiң ресми - iскерлік стильдерi, 
iскерлік этикеттiң жəне мəдениетаралық коммуникацияның ережесi.                                                       
                                                     
 Біліктілігі: Шетел тiлiн iскерлік қарым-қатынас құралы ретінде 
меңгеру.
Дағдысы: Іскерлік қарым-қатынас саласындағы тиiмдi 
коммуникацияны жүзеге асыру.
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Деловой английский язык 

русский ПД/КВ
 DAYa                              
                 
4308

8 7

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Обеспечение овладения иностранным языком как средством делового 
общения в устной и письменной формах, формирование специальных навыков и 
умений, необходимых для реализации коммуникативных намерений в 
профессиональной деятельности в сфере межкультурного общения.                                                                                                   
                                                                               Содержание: Основные разделы 
включают деловую переписку, виды деловых писем, типы деловых 
организации, составление резюме, прохождение интервью при устройстве на 
работу. 

Знания: Особенностей делопроизводства на иностранном языке.
Умения: Ввести деловую переписку, деловые телефонные 
переговоры, составлять резюме.                                                                                                                                         
                                                                            Навыки: Делового 
общения на иностранном  языке.                                                                 18-43

Business English   

english Ch.D /EC   
BE                                
             4308

8 7

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  

Aim: Tnsuring mastery of a foreign language as a means of business communication 
in oral and written forms, the formation of special skills and abilities necessary for 
the implementation of communicative intentions in a professional activity in the 
field of intercultural communication.                                                                                                                 
                                   Content: Main sections include business correspondence, 
types of business letters, types of business organizations, create a resume, the 
interview when applying for a job.

   Knowledge: Features office in a foreign language
Ability:  Conduct business correspondence, business telephone calls, 
prepare a resume.                                                                                                                                        
                                                Skills: Business communication in a 
foreign language.
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Қоғамдық саяси дискурсты аудару

қазақша КП/  ТК                                                         KSDA 4308 8 7

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты: Қоғамдық саяси мəтіндерді аударуға үйрету, нақты айтқанда 
мəтіннің силистикалық ерекшелiктерiн ескеру.                                                                                                             
                                                    Мазмұны: Қазіргі заманғы əлемдегі қоғамдық-
саяси жағдайдың саяси жəне экономикалық мəселелері, ғылым мен қазіргі заман 
технологиялары, қоршаған ортаны қорғау, сондай-ақ өзекті əлеуметтік 
мəселелер.

Білімі: Қоғамдық-саяси мəтіндерді аудару жəне қабылдау əдістері.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                 
                                            Білктілігі: Кəсіби тəжірибеде ағылшын 
тілінің лексикологиясын, аударма теориясын жəне мəтіннң 
стилистикалық ерекшелігін анықтау.
Дағдысы: Əдебитпен жұмыс жасау жəне алған білімді тəжірибеде 
қолдану..
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Перевод общественно-
политического дискурса

русский ПД/КВ POPD 4308 8 7

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Обучение переводу общественно-политических текстов, в
частности адекватной передаче содержания и стилистических особенностей 
переводимых текстов.                                                                                                                        
                     Содержание: В курсе представлены наиболее актуальные темы, 
касающиеся общественно-политической ситуации в современном мире: 
политические и экономические проблемы, наука и современные технологии, 
защита окружающей среды, а также социальные проблемы.

Знания:  Методы и приемы перевода общественно-политических 
текстов.
Умения: Использовать на практике теоретические знания по 
стилистике, лексикологии английского языка, по теории перевода;  
самостоятельно применять методы и приемы перевода текстов 
общественно-политического характера.
Навыки: Работа со словарями и применять полученные знания на 
практике.

18-43

Translation of Public and Political 
Discourse 

english Ch.D /EC   TPPD 4308 8 7

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

Aim: To teach the translation of socio-political texts, in particular adequate transfer 
of content and stylistic features of translated texts.                                                                                                                        
                                                                 Content: The course contains the most 
relevant topics related to the socio-political situation in the modern world: political 
and economic problems, science and modern technologies, environmental protection, 
as well as social problems.

Knowledge: Methods and techniques for translating socio-political 
texts.
Ability: To use in practice theoretical knowledge on stylistics, 
lexicology of the English language, on the theory of translation; 
Independently apply methods and techniques for the translation of texts 
of a socio-political nature.
Skills: Work with dictionaries and apply the acquired knowledge in 
practice.

18-43

Экономикалық мəтіндерді аудару

қазақша КП/  ТК                                                         EMA    4309                                   8 8

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты: Кəсіби ауызша жəне жазбаша аударма барысында мəтінді тиімді етіп 
аудара алатын аудармашы даярлау болып табылады, соның ішінде 
нақтылайтын:  студентте кəсіби біліктілік даярлау,  ауқымды түрдегі 
экономикалық тақырыптарда жəне экономикалық жəне қаржылық құжаттарды 
даярлау болып табылады. 
Мазмұны: Іскерлік хаттарды безендіру.Қарапайым кəсіптік хаттарды 
аудару.Кəсіптік ұсыныстық хаттарды аудару.Тапсырыс аудармасы 
Келісім-шарт аудармасы.Төлем аудару нысаны.Бірлескен кəсіпорынның 
құжаттарын  аудару.Қаржы есептілігін аудару.Келісім-шарт аударма
Сату келісім-шарт аудармасын жасау.

Білімі: Экономикалық аудармашыға қойылатын талаптар, кəсіби 
экономикалық аударма саласында жұмыс істеуі, аударма этикасы;
Қазіргі жағдайдағы аударма ерекшеліктері.
Біліктілігі: Оқушылар аударма сапасын бағалау критерийлерін 
білу қажет. Редакциялау жəне пішімдеу мəтінді аудару дағдыларын 
жақсарту үшін, коммерциялық жəне қаржылық құжаттарды 
құрастыру ережелерін меңгеруі қажет.
Дағдысы: Аудару барысында бір тілден екінші тілге тез 
ауысу.Аудару барысында екінші адамға  интонациясын дұрыс 
құрып жеткізе алу. Аудару техникасын аударма барысында дұрыс 
пайдалана алу.

18-43

Перевод экономических текстов

русский ПД/КВ PET   4309 8 8

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Подготовка переводчика – эффективного профессионального 
коммуниканта в ситуациях профессионального устного и письменного 
общения, навыков перевода текстов на широкую экономическую тематику и 
текстов узкопрофильной финансово экономической литературы, 
экономической и финансовой документации.
Содержание: Перевод оформление делового письма.Перевод простых 
коммерческих письем.Перевод коммерческого предложения.Перевод заказов 
.Перевод контрактов.Перевод формы платежа. Перевод документов 
совместного предприятия.Перевод финансового  отчета.Перевод договоров 
Перевод договоров купли-продажи.

Знания: Требования, предъявляемые к экономическому 
переводчику, сферы функционирования профессионального 
экономического перевода, переводческая этика и особенности 
переводческой деятельности в современных условиях
Умения: Осуществлять двусторонний перевод текстов 
экономической тематики, осуществлять предпереводческий анализ 
текста; определять цель перевода, характер его рецепторов и тип 
переводимого текста; выбирать общую стратегию перевода с 
учетом его цели и типа оригинала, уметь осуществлять письменный 
(в ограниченном объеме устный) перевод текстов, относящихся к 
сфере основной профессиональной деятельности;
Навыки: Анализа текста, способствующей точному восприятию 
исходного высказывания ;  быстро переключаться с одного языка на 
другой, как в плане  восприятия текста, так и в плане его 
репродуцирования;  интонационно правильно оформлять 
высказывания в соответствии  с нормами целевого языка; 

18-43

Translation of Economical Texts

english Ch.D /EC    TET       4309 8 8

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

Aim: Training in the framework of this course is the preparation of an interpreter - 
an effective professional communicant in situations of professional oral and written 
communication, namely: the formation of students' professional skills and skills of 
translation of texts on a wide economic subject and texts of narrow-profile financial 
and economic literature, economic and financial documentation.
Content: Translation of a business letter.Translation of simple commercial 
letters.Translation of commercial offer.Translation of orders.Translation of 
contracts.Transfer of the form of payment.Translation of joint venture 
documents.Translation of financial statements.Translation of contracts.
Translation of sales contracts.

Knowledge: Requirements for the economic translator, the scope of the 
functioning of professional economic translation, translation ethics;  
Features of translation activities in modern conditions.
Ability:  Students must master the rules of compiling commercial and 
financial documentation, understand the criteria for assessing the quality 
of translation and improve the skills of editing and formatting the texts 
of translation.
Skills: To master the technique of pre-translational analysis of the text, 
which contributes to the accurate perception of the original utterance; 
To carry out a rapid successive economic translation with a translation 
speed equal to the speed of the speaker's speech; Quickly switch from 
one language to another, both in terms of perception of the text, and in 
terms of its reproduction; Intonationally correctly formulate statements 
in accordance with the norms of the target language; Effectively use the 
technique of a translation record to perform a sequential translation;

18-43

Сөзбе сөз жəне синхронды аудару 
практикасы

қазақша КП/  ТК                                                         SSSAP  4309                                   8 8

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты: Əлеуметтік-экономикалық, жалпы-мəдени,қоғамдық-саяси 
бағыттағы  əңгімелесу, баяндамалар жəне сұхбаттарды тілдің орфографиялық, 
орфоэпикалық, грамматикалық жəне грамматикалық нормативтерін ескере 
отырып  сөзбе сөз жəне синхронды аударма дағдыларын қалыптастыру.
Мазмұны: Жалпысаяси  бағыттағы мəтіндерді сөзбе сөз жəне синхронды 
аудару. Жалпы экономикалық мəселелер бойынша мəтіндерді көшіру. 
Жалпымəдени бағыттағы түпкілікті аударма. «Құқықтық жүйе» 
тақырыбындағы сөзбе сөз аудару. «Экономика жəне бизнес» тақырыбында 
сөзбе сөз аудару. «Қаржы саясаты» тақырыбында мəтіндерді сөзбе сөз жəне 
синхронды аудару.

Білімі: Сөзбе-сөз жəне синхронды аударма теориясы мен 
практикасы, берілген тақырып бойынша тікелей жəне екітілдік 
сəйкестік.
Біліктілігі: Ағылшын жəне орыс тілдерінде монолог, диалог 
мəтінді құру жəне дайындау. 
Дағдысы: Синхронды жəне сөзбе-сөз аударма кезінде ауыспалы 
аудармашының жазулар жүйесін кəсіби тəжірибеде қолдану.

18-43

Практика последовательного и 
синхронного перевода

русский ПД/КВ PPSP   4309 8 8

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Развитие навыков  последовательного и синхронного перевода  текстов 
официальных речей, интервью, докладов, выступлений общественно-
политической, социально-экономической и общекультурной направленности с 
учетом орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 
нормы исходного языка и языка перевода.                                                                                                                
                                                Содержание: Последовательный перевод текстов 
общеполитической направленности. Последовательный перевод текстов 
общеэкономической проблематики. Последовательный перевод тем 
общекультурной направленности.  Последовательный перевод темы «правовая 
система».  Последовательный перевод темы «экономика и бизнес».  
Последовательный перевод текстов по теме «финансовая политика».

Знания: Основы теории и практики последовательного и 
синхронного перевода, прямые двуязычные соответствия по 
указанной тематике. 
Умения: Оформлять и строить монологическое высказывание 
различной коммуникативной направленности на русском и 
английском языках.
Навыки: Основами системы сокращенной переводческой записи 
при выполнении  синхронного и последовательного перевода.

18-43

Consecutive and Synchronous 
Translation

english Ch.D /EC   CST      4309 8 8

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

Aim: To develop the skills of consecutive and simultaneous translation of texts of 
official speeches, interviews, reports, speeches of socio-political, socio-economic 
and general cultural orientation, taking into account the spelling, orthoepic, lexical 
and grammatical norms of the source language and the target language.                                                                                            
                                                                   Content: Consecutive translation of texts 
of general political orientation. Consecutive translation of texts of general economic 
problems. The consistent translation of the themes of the general cultural 
orientation. Consecutive translation of the theme "legal system". Consecutive 
translation of the theme "economy and business". Consecutive translation of texts 
on the theme "financial policy".

Knowledge: Fundamentals of theory and practice of consecutive and 
simultaneous translation, direct bilingual correspondence on the 
specified topic.
Ability: To design and build monologic utterance of various 
communicative orientation in Russian and English languages.
Skills: The basis of the system of a shortened translation record when 
performing synchronous and consecutive interpreting.

18-43

Ағылшын тілінің практикалық 
фонетикасы

қазақша БП/  ТК                                                         

ATPF                                                                                                          
                                                                                            
                                                                    
                                            
                    
1215

4 1

Пререквизиттер: 
Мектеп бағдарламасы.                                                                                                           
                                                    
           
Постреквизиттер: 
Мəдениетаралық 
қарым-қатынас 
мəнмəтініндегі базалық 
шетел тілі/Шеттілдік 
ауызекі сөйлеудің 
мəдениетаралық 
аспектілері

Мақсаты: Лингвистикалық, мəдени-аралық коммуникативті жəне кəсіби 
адаптивті компетенцияларды қалыптастыру.                                                                                                                                                              
                                                                                                 Мазмұны: Фонетика 
ғылым ретінде.  Фонетиканың пəнің анықтау. Сөйлеудің ауызша жəне жазбаша 
түрлері. Фонетикалық компонент: фонемалар жəне олардың аллофондары, 
фонемалар мен аллофондардың дистрибуциясы жəне сəйкестігі. Ағылшын 
тілінің артикуляционды базасы. Сөйлеу дыбыстардың фонологиялық аспектісі. 
Екпін тұралы түсінік жəне оның түрлері: қуаттық екпін, музыкалық екпін, 
сандық екпін жəне сапалық екпін. Бес компоненттердің өзара бірлігі ретінде 
интонацияның түсінігі.

 Білімі: Фонетиканың пəні мен объектісі№ Лингвистикалық пəндер 
арасында фонетиканың орны, жалпы жəне жеке фонетика. Тарихи 
жəне сипаттау фонетика.                                                                         
Біліктілігі:Ағылшын жəне ана  тілінің дыбыстық құрамын 
анализдеу .  Ана тілінің ықпалын анықтау.                                                                                                        
                                                           Дағдысы: теориялық білімді 
дұрыс дыбыстау үшін қолдану. 18-43

Практическая фонетика английского 
языка

русский БД/КВ

PFAYa                                                                                                          
                                                                                              
                                                                      
                                              
                      
1215

4 1

Пререквизиты:  
Школьная программа.                   
                
Постреквизиты:  
Межкультурные 
аспекты иноязычного 
общения/Базовый 
иностранный язык в 
контексте 
межкультурной 
коммуникации.

Цель: Формировании лингвистической, межкультурно-коммуникативной и 
профессионально-адаптивной компетенций.                                                                                                                                                  
                                                                                   Содержание: Фонетика как 
наука. Определение предмета фонетики. Современные тенденции развития 
иноязычного произношения. Устные и письменные формы речи. Фонетический 
компонент: фонемы и их аллофоны, дистрибуция и сочетаемость фонем и их 
аллофонов. Артикуляционная база английского языка. Фонологический аспект 
звуков речи. Понятие словесного ударения и его виды: силовое, музыкальное, 
количественное и качественное.Определение интонации как совокупности и 
единства пяти компонентов: мелодического, высотного, фразоакцентного, 
темпорального, тембрального и ритма. Высотный компонент.

Знания: Предмета  и объекта фонетики; место данной дисциплины в 
кругу лингвистических наук;  общей и частной фонетики; 
исторической и описательной фонетики; сравнительной  фонетики, 
ее роли в практике обучения произношению; современные 
тенденции развития английского произношения;
 Умения: Анализировать звуковой состав изучаемого и родного 
языков для выявления трудностей его усвоения и предупреждения 
интерферирующего влияния родного языка;                                                                                                                                                         
                                                                                                                 
Навыки: Практически использовать полученные теоретические 
знания для совершенствования произношения, а также при 
обучении иноязычному произношению в средней и высшей школах.                  

18-43

Practical Phonetics of the  English 
Language 

english BD /EC   
 PPEL                                                  
                                    
            1215

4 1

Prerequisites: School 
programme                                                                             
                                                      
             Postrequisites: 
Inter-cultural Aspects of 
Foreign 
Communication/Basic 
Foreign Language in the 
context of Inter-cultural 
Communication       

Aim: The formation of linguistic, intercultural-communicative and professionally-
adaptive competences.                                                              Content: Phonetics as 
a science. Definition of the subject of phonetics. Modern trends in the development 
of foreign pronunciation. Oral and written forms of speech. Phonetic component: 
phonemes and their allophones, distribution and compatibility of phonemes and 
their allophones. Articulation base of the English language. Phonological aspect of 
speech sounds. The notion of verbal stress and its types: force, music, quantitative 
and qualitative. The definition of intonation as the totality and unity of the five 
components: melodic, altitude, phraseological, temporal, timbral and rhythm. High-
altitude component.

Knowledge:  The subject and object of phonetics; The place of this 
discipline in theLinguistics sciences; General and private phonetics; 
Historical and descriptive phonetics; Comparative phonetics, its role in 
the practice of teaching pronunciation; Modern trends in the 
development of English pronunciation;
 Ability: Analyze the sound composition of the studied and native 
languages   to identify the difficulties of its assimilation and prevent the 
interfering influence of the native language;                                                                                                                        
                                                                       Skills: Practically use the 
acquired theoretical knowledge to improve pronunciation, as well as 
when teaching foreign pronunciation in secondary and higher schools.

18-43

Ағылшын тілінің фонетикасы 
бойынша практикум/                                                      

қазақша БП/  ТК                                                         ATFBP 1215 4 1

Пререквизиттер: 
Мектеп бағдарламасы.                                                                                                           
                                                    
           
Постреквизиттер: 
Мəдениетаралық 
қарым-қатынас 
мəнмəтініндегі базалық 
шетел тілі/Шеттілдік 
ауызекі сөйлеудің 
мəдениетаралық 

Мақсаты: Лингвистикалық, мəдени-аралық коммуникативті жəне кəсіби 
адаптивті компетенцияларды қалыптастыру.                                                                                                                                                              
                                                                                                 Мазмұны: Фонетика 
ғылым ретінде.  Фонетиканың пəнің анықтау. Сөйлеудің ауызша жəне жазбаша 
түрлері. Фонетикалық компонент: фонемалар жəне олардың аллофондары, 
фонемалар мен аллофондардың дистрибуциясы жəне сəйкестігі. Ағылшын 
тілінің артикуляционды базасы. Сөйлеу дыбыстардың фонологиялық аспектісі. 
Екпін тұралы түсінік жəне оның түрлері: қуаттық екпін, музыкалық екпін, 
сандық екпін жəне сапалық екпін. Бес компоненттердің өзара бірлігі ретінде 
интонацияның түсінігі.

 Білімі: Фонетиканың пəні мен объектісі№ Лингвистикалық пəндер 
арасында фонетиканың орны, жалпы жəне жеке фонетика. Тарихи 
жəне сипаттау фонетика.                                                                         
Біліктілігі:Ағылшын жəне ана  тілінің дыбыстық құрамын 
анализдеу .  Ана тілінің ықпалын анықтау.                                                                                                        
                                                           Дағдысы: теориялық білімді 
дұрыс дыбыстау үшін қолдану.

18-43

Практикум по фонетике английского 
языка

русский БД/КВ PFAYa 1215 4 1

Пререквизиты:  
Школьная программа.                   
                
Постреквизиты:  
Межкультурные 
аспекты иноязычного 
общения/Базовый 
иностранный язык в 
контексте 
межкультурной 
коммуникации.

Цель: Формировании лингвистической, межкультурно-коммуникативной и 
профессионально-адаптивной компетенций.                                                                                                                                                  
                                                                                   Содержание: Фонетика как 
наука. Определение предмета фонетики. Современные тенденции развития 
иноязычного произношения. Устные и письменные формы речи. Фонетический 
компонент: фонемы и их аллофоны, дистрибуция и сочетаемость фонем и их 
аллофонов. Артикуляционная база английского языка. Фонологический аспект 
звуков речи. Понятие словесного ударения и его виды: силовое, музыкальное, 
количественное и качественное.Определение интонации как совокупности и 
единства пяти компонентов: мелодического, высотного, фразоакцентного, 
темпорального, тембрального и ритма. Высотный компонент.

Знания: Предмета  и объекта фонетики; место данной дисциплины в 
кругу лингвистических наук;  общей и частной фонетики; 
исторической и описательной фонетики; сравнительной  фонетики, 
ее роли в практике обучения произношению; современные 
тенденции развития английского произношения;
 Умения: Анализировать звуковой состав изучаемого и родного 
языков для выявления трудностей его усвоения и предупреждения 
интерферирующего влияния родного языка;                                                                                                                                                         
                                                                                                                 
Навыки: Практически использовать полученные теоретические 
знания для совершенствования произношения, а также при 
обучении иноязычному произношению в средней и высшей школах.                  

18-43

English Phonetics Practice

english BD /EC    EPP    1215 4 1

Prerequisites: School 
programme                                                                             
                                                      
             Postrequisites: 
Inter-cultural Aspects of 
Foreign 
Communication/Basic 
Foreign Language in the 
context of Inter-cultural 
Communication       

Aim: The formation of linguistic, intercultural-communicative and professionally-
adaptive competences.                                                              Content: Phonetics as 
a science. Definition of the subject of phonetics. Modern trends in the development 
of foreign pronunciation. Oral and written forms of speech. Phonetic component: 
phonemes and their allophones, distribution and compatibility of phonemes and 
their allophones. Articulation base of the English language. Phonological aspect of 
speech sounds. The notion of verbal stress and its types: force, music, quantitative 
and qualitative. The definition of intonation as the totality and unity of the five 
components: melodic, altitude, phraseological, temporal, timbral and rhythm. High-
altitude component.

Knowledge:  The subject and object of phonetics; The place of this 
discipline in theLinguistics sciences; General and private phonetics; 
Historical and descriptive phonetics; Comparative phonetics, its role in 
the practice of teaching pronunciation; Modern trends in the 
development of English pronunciation;
 Ability: Analyze the sound composition of the studied and native 
languages   to identify the difficulties of its assimilation and prevent the 
interfering influence of the native language;                                                                                                                        
                                                                       Skills: Practically use the 
acquired theoretical knowledge to improve pronunciation, as well as 
when teaching foreign pronunciation in secondary and higher schools.

18-43

Ағылшын тілінің практикалық 
грамматикасы

қазақша БП/  ТК                                                         
ATPG                                 
                    
1216

3 1

Пререквизиттер: 
Мектеп бағдарламасы.                                                                                                           
                                                    
           
Постреквизиттер: 
Мəдениетаралық 
қарым-қатынас 
мəнмəтініндегі базалық 
шетел тілі/Шеттілдік 
ауызекі сөйлеудің 
мəдениетаралық 
аспектілері

Мақсаты:  Шет тілінің грамматикалық қатарының маңызды заңдылықтарымен 
отандық жəне шетел лингвистердың теориялық концепциялары арқылы 
таныстыру.                                                                                                                            
        Мазмұны: Шет тілінің грамматикалық қатары.  Грамматиканың негізгі 
бөлімдері - морфология жəне синтаксис жəне олардың арақатынасы. 
Грамматикалық қатардың сипаттау əдістері. Сөз таптары жəне олардың 
классификациясы. Сөз таптарды ажырату проблемасы мен критерийлері. Сөз 
таптардың  грамматикалық санаттары. Етістік. Етістіктердің жіктелуі.  
Грамматикалық санаттары шағы, түрі, райы, ырығы. Валенттіліктің теориясы: 
синтаксистік деңгейдің негізгі бірліктері: сөз тіркесі, сөйлем, мəтін, сөз 
тіркестердің синтаксистік бірлік ретінде сипаттаудың жалпы принциптері. 
Валенттіліктің ұғымы. 

Білімі:Теориялық грамматикасының концептуалды жағдайын  жəне 
грамматикалық зерттеулердің негізгі əдістері.                                                                                                                                                                 
                                                                                                                          
     
Біліктілігі: Практикалық материалды анализдеп  қорытынды 
шығару, оның парадигматикалық жəне синтагматикалық қарым-
қатынастарында қарастырылатын тілдің грамматикалық жүйесін 
дұрыс талдау;                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                         
                                                                    Дағдысы: Сөздікпен жұмыс 
жасау жəне мəтіннің грамматикалық талдауын жасау.  
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Практическая грамматика 
английского языка    

русский БД/КВ
PGAYa                                   
                       
1216

3 1

Пререквизиты:  
Школьная программа.                   
                
Постреквизиты:  
Межкультурные 
аспекты иноязычного 
общения/Базовый 
иностранный язык в 
контексте 
межкультурной 
коммуникации.

Цель: Формировании у студентов систематизированных знаний об 
особенностях грамматического строя изучаемого языка как единой целостной 
системы путем знакомства с теоретическими концепциями отечественных и 
зарубежных лингвистов.                                                                                                                                                    
                                                      Содержание: Грамматический строй 
изучаемого языка. Основные разделы грамматики – морфология и синтаксис, 
их соотношение. Методы описания грамматического строя. Части речи, их 
классификация. Проблема и критерии выделения частей речи. Грамматические 
категории частей речи. Глагол. Классификация глаголов. Грамматические 
категории времени, вида, наклонения, залога. Теория валентности.Основные 
единицы синтаксического уровня: словосочетание, предложение, текст.Общие 
принципы описания словосочетаний как синтаксических единиц. Понятие 
валентности.Соотношение синтаксических и семантических структур в 
словосочетаниях различного типа.

 Знания: Основные проблемы теоретической грамматики и методы 
грамматических исследований;
Умения: Самостоятельно делать выводы из наблюдений над 
фактическим материалом, правильно анализировать 
грамматическую систему изучаемого языка в ее парадигматическом 
и синтагматическом отношениях;
Навыки:  Работы со словарями, проводить всесторонний 
грамматический анализ текста на изучаемом языке. 18-43

Practical Grammar of the  English 
Language 

english BD /EC   
 PGEL                                   
                      
1216

3 1

Prerequisites: School 
programme                                                                             
                                                      
             Postrequisites: 
Inter-cultural Aspects of 
Foreign 
Communication/Basic 
Foreign Language in the 
context of Inter-cultural 
Communication       

Aim: To formulate in students systematic knowledge about the features of the 
grammatical structure of the language being studied as a single integrated system by 
getting acquainted with the theoretical concepts of domestic and foreign linguists.                                                                                                                           
                                                                                                                     Content: 
The grammatical structure of the studied language. The main sections of the grammar 
are morphology and syntax, their correlation. Methods for describing the 
grammatical system. Parts of speech, their classification. The problem and criteria 
for distinguishing parts of speech. Grammatical categories of parts of speech. Verb. 
Classification of verbs. Grammatical categories of time, type, inclination, voice. The 
theory of valency. The main units of the syntactic level: the phrase, sentence, text. 
General principles of the description of word combinations as syntactic units. The 
concept of valency. The ratio of syntactic and semantic structures in word 
combinations of various types.

Knowledge:  Basic problems of theoretical grammar and methods of 
grammatical research;
Ability: Independently draw conclusions from observations of factual 
material, correctly analyze the grammatical system of the language in 
question in its paradigmatic and syntagmatic relations;
Skills: Works with dictionaries, conduct a comprehensive grammatical 
analysis of the text in the studied language. 18-43

Ағылшын тілінің заманауи 
грамматикасы                                                   

қазақша БП/  ТК                                                         
ATZG                                 
                    
1216

3 1

Пререквизиттер: 
Мектеп бағдарламасы.                                                                                                           
                                                    
           
Постреквизиттер: 
Мəдениетаралық 
қарым-қатынас 
мəнмəтініндегі базалық 
шетел тілі/Шеттілдік 
ауызекі сөйлеудің 
мəдениетаралық 
аспектілері

Мақсаты:  Шет тілінің грамматикалық қатарының маңызды заңдылықтарымен 
отандық жəне шетел лингвистердың теориялық концепциялары арқылы 
таныстыру.                                                                                                                            
        Мазмұны: Шет тілінің грамматикалық қатары.  Грамматиканың негізгі 
бөлімдері - морфология жəне синтаксис жəне олардың арақатынасы. 
Грамматикалық қатардың сипаттау əдістері. Сөз таптары жəне олардың 
классификациясы. Сөз таптарды ажырату проблемасы мен критерийлері. Сөз 
таптардың  грамматикалық санаттары. Етістік. Етістіктердің жіктелуі.  
Грамматикалық санаттары шағы, түрі, райы, ырығы. Валенттіліктің теориясы: 
синтаксистік деңгейдің негізгі бірліктері: сөз тіркесі, сөйлем, мəтін, сөз 
тіркестердің синтаксистік бірлік ретінде сипаттаудың жалпы принциптері. 
Валенттіліктің ұғымы. 

Білімі:Теориялық грамматикасының концептуалды жағдайын  жəне 
грамматикалық зерттеулердің негізгі əдістері.                                                                                                                                                                 
                                                                                                                          
     
Біліктілігі: Практикалық материалды анализдеп  қорытынды 
шығару, оның парадигматикалық жəне синтагматикалық қарым-
қатынастарында қарастырылатын тілдің грамматикалық жүйесін 
дұрыс талдау;                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                         
                                                                    Дағдысы: Сөздікпен жұмыс 
жасау жəне мəтіннің грамматикалық талдауын жасау.  
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Грамматика современного 
английского языка       

русский БД/КВ
GSAYa                                   
                       
1216

3 1

Пререквизиты:  
Школьная программа.                   
                
Постреквизиты:  
Межкультурные 
аспекты иноязычного 
общения/Базовый 
иностранный язык в 
контексте 
межкультурной 
коммуникации.

Цель: Формировании у студентов систематизированных знаний об 
особенностях грамматического строя изучаемого языка как единой целостной 
системы путем знакомства с теоретическими концепциями отечественных и 
зарубежных лингвистов.                                                                                                                                                    
                                                      Содержание: Грамматический строй 
изучаемого языка. Основные разделы грамматики – морфология и синтаксис, 
их соотношение. Методы описания грамматического строя. Части речи, их 
классификация. Проблема и критерии выделения частей речи. Грамматические 
категории частей речи. Глагол. Классификация глаголов. Грамматические 
категории времени, вида, наклонения, залога. Теория валентности.Основные 
единицы синтаксического уровня: словосочетание, предложение, текст.Общие 
принципы описания словосочетаний как синтаксических единиц. Понятие 
валентности.Соотношение синтаксических и семантических структур в 
словосочетаниях различного типа.

 Знания: Основные проблемы теоретической грамматики и методы 
грамматических исследований;
Умения: Самостоятельно делать выводы из наблюдений над 
фактическим материалом, правильно анализировать 
грамматическую систему изучаемого языка в ее парадигматическом 
и синтагматическом отношениях;
Навыки:  Работы со словарями, проводить всесторонний 
грамматический анализ текста на изучаемом языке. 18-43

Grammar of Contemporary English 
Language         

english BD /EC   
GCEL                                      
                        
1216

3 1

Prerequisites: School 
programme                                                                             
                                                      
             Postrequisites: 
Inter-cultural Aspects of 
Foreign 
Communication/Basic 
Foreign Language in the 
context of Inter-cultural 
Communication       

Aim: To formulate in students systematic knowledge about the features of the 
grammatical structure of the language being studied as a single integrated system by 
getting acquainted with the theoretical concepts of domestic and foreign linguists.                                                                                                                           
                                                                                                                     Content: 
The grammatical structure of the studied language. The main sections of the grammar 
are morphology and syntax, their correlation. Methods for describing the 
grammatical system. Parts of speech, their classification. The problem and criteria 
for distinguishing parts of speech. Grammatical categories of parts of speech. Verb. 
Classification of verbs. Grammatical categories of time, type, inclination, voice. The 
theory of valency. The main units of the syntactic level: the phrase, sentence, text. 
General principles of the description of word combinations as syntactic units. The 
concept of valency. The ratio of syntactic and semantic structures in word 
combinations of various types.

Knowledge:  Basic problems of theoretical grammar and methods of 
grammatical research;
Ability: Independently draw conclusions from observations of factual 
material, correctly analyze the grammatical system of the language in 
question in its paradigmatic and syntagmatic relations;
Skills: Works with dictionaries, conduct a comprehensive grammatical 
analysis of the text in the studied language. 18-43

Аналитикалық оқу

қазақша БП/  ТК                                                         AO 2217 8 3

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты: Көркем əдебиет жанрындағы түпнұсқалық мəтіндерден алынған 
мəліметтерді оқу жəне талдау іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру, 
сөздік қорды байыту.                                                                                                                                                
                                             Мазмұны: Оқытылатын тіл ( Ұлыбритания) 
авторларының өмірі мен əдебиеті. Ағылшын тілінде жазылған əдеби 
шығармаларды(романдар, өлеңдер, поэмалар жəне т.б.)  тұпнұсқада оқу, 
аудару , талдау.  

 Білімі:Студенттердің əдеби  тілін тереңдету жəне жетілдіру, 
лексикалық бірліктер қорын кеңейту. 
 Біліктілігі: Көркем мəтінді оқу, түсіну, ұғыну.                                                                     
                                   Дағдысы: Өз ойын  тұжырымдай алу,көркем  
əдебиетпен жұмыс істеу дағдыларын игеру, идиоматикалық  сөз 
тіркестерін іс-тəжірибеде қолдана алу.

18-43

Аналитическое чтение

русский БД/КВ ACh    2217 8 3

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель : Формирование у студентов умений и навыков читать и анализировать 
информацию, извлеченную из аутентичных текстов художетсвенного жанра, 
расширять лексический запас.                                                                                                                                                        
                                                                   Содержание: Чтение, филологический 
анализ и обсуждение аутентичных литературных  произведений (романов, 
соннет, стихотворений, поэм и т.п.), написанных авторами изучаемого языка 
(Великобритания).

Знания:  Обьект изучения литературы и его связь с другими 
науками; овладеть литературным словарным запасом;  
Умения:  Чтение, понимания и осмысления содержание текста с 
различной глубиной проникновения в содержащуюся информацию .
Навыки: Формулировать свою точку зрения; проиллюстрировать 
умение работать с художественной литературой и толковыми 
словарями; применять  устойчивые идиоматичные словосочетания 
изучаемого языка на практике;

18-43

Analitical Reading

english BD /EC    AR      2217 8 3

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

Aim: Formation of students' skills and abilities to read and analyze the information 
derived from the authentic texts of the artistic genre, to expand vocabulary.                                                                                                                       
                                                                                                       Content: Reading, 
philological analysis and discussion of authentic literary works (novels, poems, etc.) 
written by authors studied language (United Kingdom of Great Britain).

Knowledge: Deepened and improved oral speech of students, 
expanding  reserves of lexical.             
Ability: Reading, understanding, and comprehensionof the contentof the 
text with different depths of penetration into the information contained 
herein.
Skills: Formulate your point of view; to illustrate the ability to work 
with fiction and explanatory dictionaries; to apply stable idiomatic 
word-combinations of the studied language in practice.

18-43

Көркем мəтінді интерпретациялау                                                                                                       

қазақша БП/  ТК                                                         KMI  2217 8 3

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты:Оның идеологиялық жəне тақырыптық мазмұнын ашу ретінде 
қызмет элементтерін өзара іс-қимыл жүйесін күрделі құрылымдық бірлігі 
ретінде əдеби мəтін біртұтас білім қалыптастыру
Мазмұны:Мəтін, оның мақсаттары, əдістері мен мақсаттары интерпретациясы. 
Мəтін жəне оның атрибуттары туралы түсінік. Мəтінді қабылдау жəне оның 
интерпретациясы. Мəн жəне мағынасы. Мəселенің түсіну. Əдеби мəтіннің 
лингвостилистикалық талдау.Көркем мəтінді білдіру тіл құралдары. Көркем 
мəтінді əдеби талдау. Ағылшын əдеби мəтіндерді интерпретациясы.

Білімі: Көркем мəтінді ғылыми түсіндіру негізгі принциптері; 
шетелдік əдеби мəтінді талдау үшін түрлі əдістемелік тəсілдерді 
ерекшеліктері.
Біліктілігі: Бұл мағынасы оның сызықтық білдіру абсолюттік 
түсіну əдеби мəтінді түсіндіру шынайы болып табылады; елдердің 
мəдени сəйкестілік əдеби мəтіндерді талдау тілін оқыған ескеруге; 
логикалық дəлелді жəне оқып түсінуді ұсынуға; ғылыми жəне 
ғылыми-анықтамалық əдебиеттер пайдалану.
Дағдысы: Əртүрлі стильдегі жəне жанрдағы əдеби мəтіндерді 
филология талдау əр түрлі əдістерін қолдану; оның мəдени 
мəртебесін анықтау негізінде мəтін кешенді филология талдау; 
ойлау, сөйлеу жəне жазу мəдениеті.
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Интерпретация художественного текста

русский БД/КВ IKhT  2217 8 3

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Формирование целостного знания о художественном тексте как сложном 
структурном единстве системы взаимодействующих элементов, служащих 
раскрытию его идейно- тематического содержания.                                                                                                                             
                                                                            Содержание: Интерпретация 
текста, ее задачи, методы и цели
 Понятие о тексте и его признаках. Текст как форма коммуникации и единица 
культуры. Восприятие текста и его интерпретация. Значение и смысл. 
Проблема понимания. Лингвостилистический анализ художественного текста. 
Языковые средства выразительности художественного текста. 
Литературоведческий анализ художественного текста. Интерпретция 
англоязычных художественных текстов

Знания: Основных принципов научного интерпретирования 
художественного текста;специфики различных методических 
подходов к анализу иностранного художественного текста.
Умения: Верно интерпретировать художественный текст при 
абсолютном понима¬нии его линейно выраженного 
смысла;учитывать национально-культурную специфику стран 
изучаемого языка при анализе художественных текстов;излагать 
логически стройно и аргументировано понимание 
прочитанного;пользоваться научной и справочной литературой.
Навыки: Использования различных методов филологического 
анализа художественных текстов разных стилей и 
жанров;использования комплексного филологического анализа 
текста, ориентированного на определение его культурологического 
статуса;культурой мышления, устной и письменной речи.
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Interpretation of Fiction

english BD /EC    IF     2217 8 3

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

"Aim: To form a complete knowledge of the artistic text as a complex structural 
unity of the system of interacting elements that serve to reveal its ideological and 
thematic content."                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                    
                            Content: Interpreting the text, its tasks, methods and objectives
 The concept of the text and its features. Text as a form of communication and a unit 
of culture. Perception of the text and its interpretation. Meaning and meaning. The 
problem of understanding. Linguistic analysis of the artistic text. Language means of 
expression of artistic text. Literary analysis of the artistic text. Interpretation of 
English-language artistic texts "

Knowledge : The basic principles of scientific interpretation of the 
artistic text, the specifics of various methodological approaches to the 
analysis of foreign artistic text.
Ability: It is correct to interpret an artistic text with an absolute 
understanding of its linearly expressed meaning, take into account the 
national and cultural specifics of the countries of the language being 
studied in the analysis of artistic texts, articulate the logical and orderly 
understanding of the read, and use scientific and reference literature.
Skills: The use of various methods of philological analysis of artistic 
texts of different styles and genres, the use of a complex philological 
analysis of the text, aimed at determining its cultural status, the culture 
of thinking, oral and written speech.
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Аударма курсы

қазақша БП/  ТК                                                         
AK                             
           2218

6 4

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты: Аударманың негізгі дағдыларын қалыптастыру, болашақ 
мамандарды аудармадағы лингвистикалық теорияның негізгі проблемалары 
жəне олардың ықтимал шешімдерімен таныстыру.                                                                                                   
                                                Мазмұны: Пəн бойынша студенттер əртүрлі 
елдердегі аударма зерттеулерінің қазіргі заманғы үрдістерін, аударма 
зерттеулерінің негізгі мектептерін жəне аударма ғылымына қосқан үлесін, 
сондай-ақ арнайы аударма теориясының негізін оқиды. Қабылданған білім - 
аударма құзыреттілігінің негізі.

Білімі: Аударма теориясы мен практикасының негізгі түсініктері.
Біліктілігі: Аудармадағы қолданылған əдістер туралы түсініктеме 
беру.
Қабілеттері: Ең жиі кездесетін аударма сəйкестіктерді жəне 
интерпретациялау техникасын қолдану.
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Курс перевода

русский БД/КВ KP  2218 6 4

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Формировании первичных навыков перевода, ознакомлении будущих 
специалистов с основными проблемами лингвистической теории перевода и их 
возможными решениями.                                                                                                                               
                                  Содержание: В рамках дисциплины студенты изучают 
современные тенденции переводоведения в различных странах, основные 
школы переводоведения и их вклад в науку о переводе,  а также основы 
специальной теории перевода. Полученные знания являются основой 
переводческой компетенции

Знания: Основные понятия теории  и практики перевода.
Умения: Комментировать используемых приемов перевода.
Навыки: Употреблять наиболее частотных переводческих 
соответствий и технику переводческих приемов.
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Translation Practice

english BD /EC    TP  2218 6 4

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

Aim: The formation of the primary translation skills, familiarize future specialists 
with the basic problems of linguistic translation theories and their possible 
solutions.                                                                                                                                                                 
                                         Content: Within the framework of the discipline, students 
learn the current trends of translation in different countries, major schools of 
translation and their contribution to the science of translation, as well as the 
foundations of the special theory of translation. The knowledge is the basis of 
translation competence.

Knowledge: basic concepts of the theory and practice of translation.
Ability: application of theoretical knowledge in practical translation 
work, commenting on the translation techniques used.
Skills: use of the skills most frequent translation correspondences and 
technique of translation techniques 18-43

Ашық сөйлеу бойынша практикум  

қазақша БП/  ТК                                                         
ASP                             
            2218

6 4

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты: Лингвистикалық  жəне ауызша / жазбаша тілінің лексикалық, 
семантикалық, грамматикалық, прагматикалық жəне дискурстық аспектілері 
жəне тұжырымдамалық  жəне шетел тілді мəтінінде тұспалданатын ақпарат 
дискурстық режимдерін мəдени сəйкестілікті зерттеу құзыреттілігін 
қалыптастыру жəне дамыту;  
Мазмұны: Адамдар жəне қарым-қатынас. Білім беру жəне оқытудың 
жолдары.Кино жəне теледидар.Жарнама мен тұтынушылар
Қылмыстың алдын алу жəне жазалау.Қала өмірі.Табиғат  ортасы
Спорт.Ақыл жəне бейсаналық.Жұмыс жəне  болашақ.Технология жəне 
прогресс.Саяхат жəне туризм.Амбиция жəне жетістік.
Мəдениет аспектілері: берілген мəтін.

Білімі: Негізгі кəсіптік,  бейтарап, ресми  жəне бейресми 
байланыстың ерекшеліктерін білу; Вербалды  жəне нонвербалды  
қарым-қатынас ерекшелігін білу.
Біліктілігі: Жалпы жəне кəсіби қарым-қатынас  түрінде 
мəдениаралық  диалог құра білу. Мəдениаралықтың параметрлерін, 
рольін негізгі ерекшіліктерін  ажырата білу. Этикалық мінез-
құлықты , шетелдік қоғамда қабылданған,əлеуметтік жағдайлардың 
модельдерімен таныс болу.
Дағдылығы: Негізгі фонетикалық, лексикалық, грамматикалық 
білімдерді қамтитын лингвистикалық білімнің  жүйесін меңгере білу. 
Оның функционалдық ерекшеліктерін меңгеру.
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Практикум по публичной речи     

русский БД/КВ PPR  2218 6 4

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Дальнейшее формирование навыков четырех видов речевой 
деятельности: чтения, письма, аудирования и говорения для достижения 
владения студентами европейского языкового уровня                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                          
                                                                  Содержание: Люди и 
отношения.Образование и способы обучения
Кино и телевидение.Реклама и потребители.Предотвращение и наказание 
преступности.Жизнь города.Естественная среда
Спорт.Ум и бессознательное.Работа и будущее.Технология и прогресс
Путешествие и туризм.Амбиции и успех.Аспекты культуры: заданный текст.

Знания: Основных особенностей официального, нейтрального и не 
официального регистров общения;специфику средств вербальной и 
невербальной коммуникации; принципы культурного релятивизма 
и этические нормы.
Умения: Преодолевать влияние стереотипов и осуществлять
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 
общения; определять параметры межкультурности, роль и 
основные особенности межкультурного диалога.
Навыки: Применения сновных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений при 
коммуниикации на иностранном языке.
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Practice on Public Speech

english BD /EC    PPS 2218 6 4

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

Aim: Formation and development of competences on the study of linguistic 
characteristics and national and cultural specifics of the lexical, semantic, 
grammatical, pragmatic and discursive aspects of oral / written speech and discursive 
ways of expressing conceptual and subtextual information in a foreign language text; 
Content:People and relationships.Education and ways of teaching. Film and 
television.Advertising and consumers.Prevention and punishment of crime
Life of the city.Habitat.Sport. The mind and the unconscious.Work and 
future.Technology and progress.Travel and tourism.Ambition and success
Aspects of culture: the given text.

Knowledge: The main features of the official, neutral and
informal communication registers; Know the specifics of the means of 
verbal and nonverbalcommunications; Know the principles of cultural 
relativism and ethical norms,which implies a rejection of ethnocentrism 
and respect for the uniqueness of foreign culture and value orientations 
of a foreign-speaking society;Know the ethical and moral standards of 
behavior adopted in foreign-languagesocium, models of social situations, 
typical scenarios.
Ability: Be able to overcome the influence of stereotypes and exercise 
Intercultural dialogue in the general and professional spheres of 
communication;
Skills: To use the basic discursive methodsrealization of the 
communicative context (time, place, goals and conditions,interaction).Be 
able to determine the parameters of intercultural, the role and main 
features intercultural dialogue.
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Оқытылатын тіл елінің əдебиеті жəне 
аударма проблемалары                                                                                                                

қазақша БП/  ТК                                                         
OTEAAP            
    3219

5 6

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты: Əдебиеттің жаңа ағымдарымен, тəсілдерімен жəне стилімен 
таныстыру, жазушылардың шығармашылығына жəне олардың еңбектеріне 
талдау жүргізіледі.                                                                                                                                                                 
                                                         Мазмұны: Курс тікелей Ұлыбританиядағы 
əдебиеттің пайда болуын түп тамырынан 19 -ғасырға дейін қарастырады, əдеби 
ағымдар мен олардың ерекшелігі зерттеледі. Сондай-ақ 19-20 ғасырдағы ұлы 
жазушылардың  шығармашылығымен танысып, олардың көркем 
шығармасының идеялық мазмұнына қажетті мəлімет беріледі.              

Білімі: Негізгі əдеби бағыттар, көркем əдістер, стильдер мен 
олардың ұлттық сипаты; атақты жазушылардың шығармашылығы 
мен олардың шығармалары.
Біліктілігі: Əдеби шығармаларлың жанрлық спецификасын өз 
бетінше анықтау; жазушының стилі мен шығармашылық əдісінің 
ерекшеліктерін анықтау.                                                                                                          
                               Дағдысы: Дүние жүзі əдебиеті  мəн мəтінінде 
көркем шығарманы аудару жəне талдау дағдыларын қалыптастыру
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Литература страны изучаемого 
языка и проблемы перевода

русский БД/КВ
LSIYaPP             
   3219

5 6

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Ознакомить с современными течениями, методами и стилями 
литературы, проводить анализ творчества писателей и созданных ими 
произведений.                                                                                                                 
 Содержание: Курс рассматривает непосредственно зарождение литературы в 
Великобритании от истоков до 19 века, изучаются литературные течения и их 
особенности. Также можно познакомиться с творчеством крупнейших 
писателей 19-20 века, даются необходимые сведения об идейном содержании и 
индивидуальных художественных особенностях творчества выдающихся 
писателей. 

Знания: В результате изучения курса студенты должны усвоить 
историческое своеобразие каждой национальной литературы, 
особенности основных жанров.
Умения: Анализировать художественное произведение в их идейно-
тематическом, эстетическом, художественном, литературоведческом 
и философском аспектах, оценивать модернистские литературные 
направления и отстаивать свою точку зрения в дискуссионных 
вопросах по идейно-тематической  направленности произведений.
Навыки: Студент должен овладеть навыками ведения дискуссии по 
проблемам курса, затрагивающимся на практических занятиях, 
основные сведения по биографиям крупнейших писателей 
изучаемого периода, знать их основные теоретические работы. 
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Literature of Target Language and 
Problems of Translation

english BD /EC   
LTLPT                
    3219

5 6

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

Aim: To familiarize with modern trends, methods and styles of literature, to 
analyze the creative writers and created works of them.                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
   Content: The course considers itself the emergence of literature in the UK from 
its origins to the 19th century, studied literary currents and their features. You can 
also get acquainted with the works of the greatest writers of 19-20 century, are given 
the necessary information about the ideological Content and individual artistic 
features of the creative work of outstanding writers.

Knowledge: As a result of studying the course, students need to learn 
the historical identity of each national literature, especially the major 
genres
Ability: To analyze a work of art in its ideological and thematic, 
aesthetic, artistic, literary criticism and philosophical aspects, evaluate 
contemporary literary trends and defend their point of view in the 
discussion on issues of ideological and thematic focus works
Skills: The student must master the skills of debate on policy issues 
affecting on a practical training, basic information on the biographies of 
the greatest writers of the period studied, know their basic theoretical 
work.
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Ағылшын жəне орыс/қазақ 
тілдерінің функционалды 
стилистикасы/                                                                                                                                                                                                                    

қазақша БП/  ТК                                                         
AOKTFS  
3219

5 6

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты:  Студенттердің əдеби, мəдениетаралық қарым-қатынас, құзыреттілік 
қалыптастыру, сондай-ақ қалыптасуы əртүрлі функционалдық стильдерді 
дұрыс пайдалану. Ағылшын / орыс жəне ана тілдеріндегі материалдар бойынша 
мəтіндерді стилистикалық талдаудың практикалық дағдыларын қалыптастыру.
Мазмұны:Стилистиканың негізгі бөлімдерінде, тілдің стилистикалық 
ресурстарына арналған таныстырулар. Пəнді өтудің барысында көркем 
əдебиеттік стильдің,публицистикалық стильдің,ғылыми стильдің,ресми-іскерлік 
жəне сөйлеу стильінің функционалды-коммуникативті жəне лингво-
стилистикалық ерекшеліктері қарастырылады.

Білімі: Зерттелген жұмыстардың көркемдік ерекшеліктері; 
зерттелген тілдің елінің жазушыларының шығармашылығы;
Біліктілігі: əртүрлі тілдерде бейтарап жəне стилистикалық 
белгіленген сөздік қорын анықтау жəне салыстыру;
- əртүрлі тілдердегі мəнерлі құралдар мен стилистикалық 
құралдарды өздерінің функциялары мен сөйлеу формаларын 
анықтау; - автордың жеке стилінің көркемдік мəтіндік 
ерекшеліктерін анықтау;
Дағдысы: Мəтін белгілі бір функционалдық стиліне жататындығын 
анықтау үшін, функционалдық стильдерді шектеу критерийлерінің 
негізінде оның көзқарасын дəлелдей алуы;
Автордың жеке стилінің көркемдік мəтіндік ерекшеліктерінде 
анықтауы;
шет тілін меңгергенде өздігінен білім алу жəне өзін-өзі жетілдіру;
 ғылыми-анықтамалық əдебиетті, оқытудың электрондық 
құралдарын пайдалану;
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Функциональная стилистика 
английского и русского/ казахского 
языков 

русский БД/КВ
FSARKYa 
3219

5 6

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель : Формирование у студентов литературной, межкультурно 
коммуникативной, компетенций а также формирование адекватно использовать 
различные функциональные стили. Формирование практических навыков 
стилистического анализа текстов на материале английского/русского и родного 
языков.
Содержание: Дать предстовления об основных разделах стилистики, о 
стилистических ресурсах языка. В рамках дисциплины рассматриваются 
функционально-коммуникативная и лингво-стилистическая специфика стиля 
художественной литературы, публицистического, научного,официально-
делового  и  разговорного стиля.

Знания:  Художественные особенности изучаемых произведений; 
творчество писателей страны изучаемого языка; 
Умения:  Идентифицировать и сопоставлять нейтральную и 
стилистически маркированную лексику в разных языках;
- находить в тексте выразительные средства и стилистические 
приемы, определять их функции и способы выражения в разных 
языках; - выявлять в художественном тексте особенности 
индивидуального стиля автора ;
Навыки: Определять принадлежность текста к тому или иному 
функциональному стилю, аргументировать свою точку зрения на 
основе изложения критериев разграничения функциональных 
стилей;
выявлять в художественном тексте особенности индивидуального 
стиля автора;
осуществлять самообразование и самосовершенствование во 
владении иностранным языком;
 пользоваться научной и справочной литературой, 
мультимедийными средствами обучения;
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Functional Stylistics of English and 
Russian/Kazakh Languages

english BD /EC   FSERKL 3219 5 6

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

Aim: Formation of students' literary, intercultural communicative, competencies, as 
well as the formation of adequate use of various functional styles. Formation of 
practical skills of stylistic analysis of texts based on the material of English/Russian 
and native languages.
Content: To give an idea about the main sections of stylistics, about the stylistic 
resources of the language. Within the framework of the discipline, the functional-
communicative and linguostylistic specifics of the style of fiction, journalistic, 
scientific, official-business and conversational style are considered.

Knowledge: Litersry  features of the studied works; creativity of 
writers of the country of the studied language; 
Abilities: Identify and compare neutral and stylistically labeled 
vocabulary in different languages;to find expressive means and stylistic 
techniques in the text, to determine their functions and ways of 
expression in different languages; to identify the features of the author's 
individual style in the literary text;
Skills: To determine whether a text belongs to a particular functional 
style, to argue your point of view based on the presentation of criteria 
for distinguishing functional styles;to identify the features of the 
author's individual style in a literary text;to carry out self-education and 
self-improvement in foreign language proficiency;use scientific and 
reference literature, multimedia teaching tools;
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Аударманың арнайы техникасы                                                                                     

қазақша БП/  ТК                                                         AAT  2220 7 4

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты: Cтуденттерде аударма мəні мен ерекшелігі туралы, аударманың 
жалпы мақсаты мен  міндеті туралы білім мен түсінік қалыптастыру
Мазмұны: Аударманың жалпы сұрақтары, ғылыми техникалық əдебиет тілінің 
ерекшеліктері,аударма түрлері, тақырапат аудармасы, техникалық мақалалар, 
техникалық құжат аударма ерекшеліктері мен кейбір мəселелері. 

Білімі: Қазіргі заманғы аударма технологиясы, түрлері жəне 
аударма түрлерінің классификациясын білу;
Біліктілігі: Мəтінді орыс тілінен ағылшын тіліне жіне керісінше 
аудару;
Дағдысы: Кəсіби тəжірибеде əртүрлі аударма əдістерін қолдану.
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Специальная техника перевода

русский БД/КВ STP 2220 7 4

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Формирование знаний и представлений студентов о
сути перевода: специфики, отличающей его от других видов языкового
посредничества, общей цели перевода, задачах, решаемых в процессе
достижения цели.                                                                                                                          
               Содержание: Общие вопросы перевода, особенности языка научно-
технической литературы, виды перевода, перевод заголовков технических 
статей, разметка английского технического текста для перевода, особенности 
перевода технической документации: инструкций на оборудование, контрактов, 
патентов.

Знания: Современных техник перевода, классификацию видов и 
форм перевода;
Умения:  Переводить тексты публицистического характера с 
иностранного языка на русский и наоборот;
Навыки:   Различных приемов  перевода на практке.
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Special Techniques of Translation

english BD /EC   STT 2220 7 4

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

Aim:   Forming knowledge and understanding of students about
Essence of translation: specificity, distinguishing it from other types of linguistic. 
Mediation, the overall goal of translation, the tasks to be performed in the process 
achieve the goal.                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                        Content: General 
translation issues, features of the language of scientific and technical literature, types 
of translation, translation of headings of technical articles, layout of English technical 
text for translation, features of translation of technical documentation: equipment 
instructions, contracts, patents.

Knowledge : modern translation techniques, classification of types and 
forms of translation;
Ability: Translate texts of a publicistic nature from a foreign language 
into Russian and vice versa;
Skills: Applying various translation techniques in practice. 18-43

Ауызша сөйлеу мəдениеті бойынша 
практикум

қазақша БП/  ТК                                                         ASMP 2220 7 4

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты: Лингвистикалық  жəне ауызша / жазбаша тілінің лексикалық, 
семантикалық, грамматикалық, прагматикалық жəне дискурстық аспектілері 
жəне тұжырымдамалық  жəне шетел тілді мəтінінде тұспалданатын ақпарат 
дискурстық режимдерін мəдени сəйкестілікті зерттеу құзыреттілігін 
қалыптастыру жəне дамыту;  
Мазмұны: Адамдар жəне қарым-қатынас. Білім беру жəне оқытудың 
жолдары.Кино жəне теледидар.Жарнама мен тұтынушылар
Қылмыстың алдын алу жəне жазалау.Қала өмірі.Табиғат  ортасы
Спорт.Ақыл жəне бейсаналық.Жұмыс жəне  болашақ.Технология жəне 
прогресс.Саяхат жəне туризм.Амбиция жəне жетістік.
Мəдениет аспектілері: берілген мəтін.

Білімі: Негізгі кəсіптік,  бейтарап, ресми  жəне бейресми 
байланыстың ерекшеліктерін білу; Вербалды  жəне нонвербалды  
қарым-қатынас ерекшелігін білу.
Біліктілігі: Жалпы жəне кəсіби қарым-қатынас  түрінде 
мəдениаралық  диалог құра білу. Мəдениаралықтың параметрлерін, 
рольін негізгі ерекшіліктерін  ажырата білу. Этикалық мінез-
құлықты , шетелдік қоғамда қабылданған,əлеуметтік жағдайлардың 
модельдерімен таныс болу.
Дағдылығы: Негізгі фонетикалық, лексикалық, грамматикалық 
білімдерді қамтитын лингвистикалық білімнің  жүйесін меңгере білу. 
Оның функционалдық ерекшеліктерін меңгеру.
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Практикум по культуре речевого 
общения     

русский БД/КВ PKRO 2220 7 4

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Дальнейшее формирование навыков четырех видов речевой 
деятельности: чтения, письма, аудирования и говорения для достижения 
владения студентами европейского языкового уровня                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                          
                                                                  Содержание: Люди и 
отношения.Образование и способы обучения
Кино и телевидение.Реклама и потребители.Предотвращение и наказание 
преступности.Жизнь города.Естественная среда
Спорт.Ум и бессознательное.Работа и будущее.Технология и прогресс
Путешествие и туризм.Амбиции и успех.Аспекты культуры: заданный текст.

Знания: Основных особенностей официального, нейтрального и не 
официального регистров общения;специфику средств вербальной и 
невербальной коммуникации; принципы культурного релятивизма 
и этические нормы.
Умения: Преодолевать влияние стереотипов и осуществлять
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 
общения; определять параметры межкультурности, роль и 
основные особенности межкультурного диалога.
Навыки: Применения сновных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений при 
коммуниикации на иностранном языке.
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Practice on Speech Communication 
Culture      

english BD /EC   PSCC 2220 7 4

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

Aim: Formation and development of competences on the study of linguistic 
characteristics and national and cultural specifics of the lexical, semantic, 
grammatical, pragmatic and discursive aspects of oral / written speech and discursive 
ways of expressing conceptual and subtextual information in a foreign language text; 
Content:People and relationships.Education and ways of teaching. Film and 
television.Advertising and consumers.Prevention and punishment of crime
Life of the city.Habitat.Sport. The mind and the unconscious.Work and 
future.Technology and progress.Travel and tourism.Ambition and success
Aspects of culture: the given text.

Knowledge: The main features of the official, neutral and
informal communication registers; Know the specifics of the means of 
verbal and nonverbalcommunications; Know the principles of cultural 
relativism and ethical norms,which implies a rejection of ethnocentrism 
and respect for the uniqueness of foreign culture and value orientations 
of a foreign-speaking society;Know the ethical and moral standards of 
behavior adopted in foreign-languagesocium, models of social situations, 
typical scenarios.
Ability: Be able to overcome the influence of stereotypes and exercise 
Intercultural dialogue in the general and professional spheres of 
communication;
Skills: To use the basic discursive methodsrealization of the 
communicative context (time, place, goals and conditions,interaction).Be 
able to determine the parameters of intercultural, the role and main 
features intercultural dialogue.
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Оқу мен жазудағы сыни ойлау

қазақша БП/  ТК                                                         OZhSO 1221 3 2

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты:  Студенттерді оқу мен жазуда жеке сыни ойлау қабілетін 
қалыптастыру.                                                                                                                                
                 Мазмұны: "Сыни ойлау" түсінігі жəне оның сипаттамасы. Сыни 
ойлаудың негізгі теоретикалық дамытудың технологиясы.Сыни ойлаудың 
студенттерде дамытудың технологиясы оқудағы қабылдауы жəне стратегиясы.  
«Сыни ойлау» түсінігінің мазмұны.  Сыни ойлаудың нышаны.   Сыни ойлаудың 
құрылымы жəне функциясы.

Білімі:  Оқу мен жазудағы сыни ойлаудың негізгі терминдерінің 
суреттеудің феномені жəне осыған байланысты процесстер. Шешім 
қабылдау теориясының қазіргі жағдайы  , тұжырымдамалық 
шешімдер қабылдау процесін қамтамасыз ету, оқу жəне жазбаша 
шешімдер, пікір, стратегиялар мен шешім қабылдау əдістерін 
жасауға қажетті сыни ойлау құралдары; 
Біліктілігі: Зияткерлік қызметтің басқа түрлерінен ажырата ойлау 
сыни жолмен, оқу жəне жазбаша сыни ойлауды сипаттайтын жақын 
тұжырымдамалық жəне категориялық жұмыс істеу;
• оқу жəне жазу практикада сын тұрғысынан ойлау үлгілерін түрлі 
пайдалануға;
Дағдысы: Көзқарас даулы өз нүктесін ұсыну түрлі мазмұндағы 
ақпаратты дұрыс қабылдау жəне талдау, талқылау жəне пікірталас 
əдістері, оқу жəне жазу дағдыларын.
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Критическое мышление в чтении и 
письменной речи

русский БД/КВ
KMChPR 
1221

3 2

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Формирование у студентов способности к самостоятельному мышлению 
в чтении и в письменной речи.                                                                                                                                             
                                                        Содержание: Понятие «критическое 
мышление» и его характеристики. Основные теоретические положения 
технологии развития критического мышления .Технология развития 
критического мышления студентов как система приемов и  стратегий обучения 
Содержание понятия «критическое мышление». Признаки критического 
мышления. Структура  критического мышления и его функции. 

Знания: Основные термины описывающие феномен критического 
мышления в чтении и в письменной речи и связанные с ним 
процессы. Современное состояние теории принятия решений, 
понятийное обеспечение процесса принятия решений, 
инструментарий критического мышления, необходимый для 
принятия решений, виды, стратегии и методы принятия решений в 
чтении и в письменной речи; 
Умения: Оперировать понятийно-категориальным рядом, 
характеризующим критическое мышление в чтении и в письменной 
речи, отличать критический способ мышления от иных форм 
интеллектуальной деятельности; 
• использовать различные модели критического мышления в чтении 
и в письменной речи на практике; 
Навыки: Правильное восприятие и анализ информации различного 
содержания, приемами ведения дискуссии и полемики, навыки 
чтения и письменного аргументированного изложения собственной 
точки зрения. 

18-43

Critical Thinking in Reading and Writing

english BD /EC   CThRW  1221 3 2

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

Aim: Forming students' ability to think independently in reading and writing.                                                                                                                                       
                                                                                                                           
Content: The concept of "critical thinking" and its characteristics. The basic 
theoretical positions of the technology of development of critical thinking. The 
technology of development of critical thinking of students as a system of methods 
and learning strategies The content of the concept of "critical thinking." Signs of 
critical thinking. Structure of critical thinking and its functions.. 

Knowledge: Basic terms describing the phenomenon of critical thinking 
in reading and writing and related processes. The current state of the 
theory of decision-making, the conceptual support of the decision-
making process, the critical thinking tools necessary for decision-
making, types, strategies and methods of decision-making in reading and 
writing;
Ability: To operate with the conceptual-categorical series characterizing 
critical thinking in reading and writing, to distinguish the critical way of 
thinking from other forms of intellectual activity;
• use different models of critical thinking in reading and writing in 
practice;
Skills: Correct perception and analysis of information of various 
content, methods of discussion and controversy, reading skills and 
written reasoning of their own point of view. 

18-43

Тындау мен сөйлеудегі сыни ойлау

қазақша БП/  ТК                                                         TSSO 1221 3 2

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты:  Студенттерді тыңдау мен сөйлеудегі жеке сыни ойлау қабілетін 
қалыптастыру.                                                                                                                                                                                       
                                                                        Мазмұны: "Сыни ойлау" түсінігі 
жəне оның сипаттамасы. Сыни ойлаудың негізгі теоретикалық дамытудың 
технологиясы.Сыни ойлаудың студенттерде дамытудың технологиясы оқудағы 
қабылдауы жəне стратегиясы.  «Сыни ойлау» түсінігінің мазмұны.  Сыни 
ойлаудың нышаны.   Сыни ойлаудың құрылымы жəне функциясы.

Білімі:   Тыңдау мен сөйлеудегі сыни ойлаудың негізгі 
терминдерінің суреттеудің феномені жəне осыған байланысты 
процесстер. Шешім қабылдау теориясының қазіргі жағдайы  , 
тұжырымдамалық шешімдер қабылдау процесін қамтамасыз ету, 
оқу жəне жазбаша шешімдер, пікір, стратегиялар мен шешім 
қабылдау əдістерін жасауға қажетті сыни ойлау құралдары; 
Біліктілігі:  Тыңдау мен сөйлеудегі зияткерлік қызметтің басқа 
түрлерінен ажырата ойлау сыни жолмен, оқу жəне жазбаша сыни 
ойлауды сипаттайтын жақын тұжырымдамалық жəне категориялық 
жұмыс істеу;
• оқу жəне жазу практикада сын тұрғысынан ойлау үлгілерін түрлі 
пайдалануға;
Дағдысы:  Тыңдау мен сөйлеудегі көзқарас даулы өз нүктесін 
ұсыну түрлі мазмұндағы ақпаратты дұрыс қабылдау жəне талдау, 
талқылау жəне пікірталас əдістері, оқу жəне жазу дағдылары.

18-43

Критическое мышление в 
аудировании и говорении/

русский БД/КВ KMAG 1221 3 2

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Формирование у студентов способности к самостоятельному мышлению 
в аудировании и говорении.                                                                                                                                                                 
                                                                         Содержание: Понятие 
«критическое мышление» и его характеристики. Основные теоретические 
положения технологии развития критического мышления в аудировании и 
устной разговорной речи Технология развития критического мышления 
студентов как система приемов и  стратегий обучения.  Содержание понятия 
«критическое мышление». Признаки критического мышления. Структура  
критического мышления и его функции. 

Знания: Основные термины описывающие феномен критического 
мышления в аудировании и говорении и связанные с ним процессы. 
Современное состояние теории принятия решений, понятийное 
обеспечение процесса принятия решений, инструментарий 
критического мышления, необходимый для принятия решений, 
виды, стратегии и методы принятия решений в аудировании и 
говорении.   
Умения: Оперировать понятийно-категориальным рядом, 
характеризующим критическое мышление в аудировании и 
говорению.  Отличать критический способ мышления от иных форм 
интеллектуальной деятельности; использовать различные модели 
критического мышления в аудировании и говорении на практике; 
Навыки: Правильное восприятие и анализ информации различного 
содержания, приемами ведения дискуссии и полемики, навыки 
аудирования и говорения.   

18-43

Critical Thinking in Listening 
Comprehension and Speaking

english BD /EC   CThLCS  1221 3 2

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

Aim: Formation at students of ability to independent thinking in audition and 
speaking.                                                                                                                                                 
                        Соntent: Concept "critical thinking" and its characteristics. The 
basic theoretical provisions of technology of development of critical thinking in 
audition and oral informal conversation Technology of development of critical 
thinking of students as system of receptions and strategy of training. Maintenance 
of the concept "critical thinking". Signs of critical thinking. Structure of critical 
thinking and its function.

Knowledge:  Basic terms describing the phenomenon of critical thinking 
in listening and speaking and related processes. The current state of the 
theory of decision-making, the conceptual support of the decision-
making process, the tools of critical thinking, necessary for decision-
making, types, strategies and methods of decision-making in listening 
and speaking. 
Ability: Operate a conceptual-categorical series that characterizes 
critical thinking in listening and speaking. Distinguish the critical way of 
thinking from other forms of intellectual activity; Use different models 
of critical thinking in listening and speaking in practice;
Skills: Correct perception and analysis of information of different 
content, methods of discussion and controversy, listening and speaking 
skills.

18-43

Қоғамдық саяси лексика

қазақша БП/  ТК                                                         KPL  4222 8 8

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты: Газет-журналдардың қоғамдық-əлеуметтік қызметін сонымен қатар 
қоғамдық пайдалы лексика элементтері аса өзгергіш, құбылмалы екендігін 
ажырата білу.                                                                                                                                                                          
                                                          Мазмұны: Заманауи бұқаралық акпарат. 
Сөйлеудың функциялары. Қарым – қатынас түрлері. Ауызша жəне жазбаша 
сөйлеу. Бұқаралық акпарат түрлері.Интернет жəне бұқаралық акпарат. 
Мақалалардың түрлері. Жаңалықтарды хабарлау тəсілдері. Аналитикалық 
қаржы прессасы жəне оның синтаксистық ұйымдастырылуы. Бұқаралық 
акпараттың мəтіні жəне оның құрылысы. Газет мақаласының тақырыбы. 
Тақырыптың синтаксистік ерекшеліктері. Жарнама мəтінің ерекшеліктері оның 
мақсаты. Жарнама түрлері.

Білімі: Баспасөз тілінің стильдік, грамматикалық ерекшеліктерін 
айту; мақаланың тақырыбы арқылы оның негізгі ойын болжалдау; 
мақаланың негізгі ойын анықтау;
Біліктілігі:Мерзімді баспасөз тілдік материалды оқып түсіну; 
мəтіннің мазмұнын толық түсіну (кейбір детальдарға/фактілерге 
байланысты сұрақтарға жауап беру, негізгі ойды жанамадан айыра 
білу.)
Дағдысы: Мақаладағы проблема жайында өз көзқарасын 
қалыптастыру;  арнайы əдебиет жəне  сөздікпен жұмыс істей алуын 
көрсету.

18-43

Общественно-политическая  лексика

русский БД/КВ OPL 4222 8 8

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Знать общественно-общественную деятельность газет и журналов, а 
также различать элементы  меняющуюся социально полезной лексики .                                                                                                                 
                                                                                                 Содержание: 
Современные медиа. Функции речи. Виды общения. Практика устной и 
письменной  речи. Типы СМИ. Интернет и СМИ. Типы статей. Методы 
передачи информации. Аналитическая финансовая пресса и ее синтаксическая 
организация. Текст массовой информации и ее структура. Название статьи в 
газете. Синтаксические особенности темы. Особенности рекламного текста и  
его  цель. Типы рекламы.

Знания: Стилистические, грамматические особенности прессы; 
предсказание его основной игры через тему статьи; Определение 
основной мысли статьи;
Умения: Читать и понимать периодические материалы для прессы; 
Понимание содержания текста (чтобы ответить на некоторые 
вопросы / подробности о фактах, провести различие между 
основными моментами истории).
Навыки: Формирование точки зрения проблемы в статье; работа с 
специальной литературой и словарем.

18-43

Public and Political Lexis

english BD /EC   PPL 4222 8 8

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

Purpose: To know the public and social activities of newspapers and magazines, as 
well as to distinguish elements of a changing socially useful vocabulary.                                                                                                                                      
                                                                                                                Content: 
Contemporary Media. Speech functions. Types of communication. Practice of oral 
and written speech. Types of media. Internet and the media. Types of articles. 
Methods of information transfer. Analytical financial press and its syntactic 
organization. The text of the mass media and its structure. The title of the article in 
the newspaper. Syntactic features of the theme. Features of the advertising text and 
its purpose. Types of advertising.

Knowledge: Stylistic, grammatical features of the press; prediction of 
his main game through the topic of the article; Definition of the main 
idea of the article;
Ability: To read and understand periodical materials for the press; 
Understanding the content of the text (to answer some questions / 
details about the facts, draw a distinction between the main points of 
the story).
Skills: Formation of the point of view of the problem in the article; 
work with special literature and vocabulary.

18-43

Бұқаралық ақпарат құралдарының 
тілі

қазақша БП/  ТК                                                         BAKT  4222 8 8

Пререквизиттер:   
Базалық шетел тілі / 
Шеттілдік қарым-
қатынас негіздері.                     
           
Постреквизиттер: 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан.

Мақсаты:Шет тілін оқыту үдерісінде оқитын тілдің елдің саяси жəне мəдени 
өміріндегі тілдің құрылымдық, грамматикалық жəне лексикалық аспектілерін 
қалыптастыру.
Мазмұны: Бұл курс медиа тілінің сипатын анықтайтын идеология, саясат, 
риторика, сөйлеу мəдениеті, əлеуметтік лингвистика, психолингвистика, 
журналистика сынды тарулардан тұрады. Бұл Арнайы курс шеңберінде  
студенттерге медиа мəтіндер тілін оқудың пəнаралық сипаты негізделе отырып 
туралы ақпарат беріледі.

Білімі: БАҚ материалдарының лингвистикалық ерекшеліктеріне ие 
болу, түпнұсқалық мазмұнның əлеуметтік-саяси мəтіндерінде жұмыс 
істеу.
Біліктілігі: Бұқаралық ақпарат құралдарының аутентикалық 
мəтіндерін, аудио жəне бейне материалдарын талдау жəне пікір жазу.
Дағдысы: Коммуникативтік əрекеттің интерактивті формалары 
(диалог, монолог, пилюль, пікірталас, пікірталас, конференция) 
бойынша сын ойлауды қалыптастыру.

18-43

Язык масс-медиа

русский БД/КВ YaMM 4222 8 8

Пререквизиты:  
Базовый иностранный 
язык/ Основы 
иноязычной 
коммуникации.                  
   Постреквизиты: 
Государственный 
экзамен по 
специальности.

Цель: Формирование у студентов структурных, грамматических и лексических 
аспектов языка в сфере политической и культурной жизни страны изучаемого 
языка в процессе обучения иностранному языку.                                                                                                
                                            Содержание. Этот курс включает в себя такие 
идеологии, как политика, риторика, речевая культура, социальная 
лингвистика, психолингвистика, журналистика, которые определяют характер 
СМИ. Этот специальный курс предоставляет студентам информацию о 
междисциплинарном характере чтения медиа-текстов..

Знания:  Владение языковыми особенностями материалов средств 
массовой информации, работа над общественно политическими 
текстами аутентичного содержания.
Умения: Aнализировать и комментировать содержание 
аутентических текстов, аудио и видео материалов средств массовой 
информации
Навыки: Формирование критического мышления в рамках 
интерактивных форм коммуникативной деятельности (диалог, 
монолог, полилог, дебаты, дискуссия, конференция). 

18-43

Language of Mass Media

english BD /EC   LMM 4222 8 8

Prerequisites:   Basic 
Foreign 
Language/Fundamentals 
of Foreign 
communication                                                                           
                                                           
                  
Postrequisites:    State 
exam on speciality.

Aim: Forming students' structural, grammatical and lexical aspects of language in the 
political and cultural life of the country of the studied language in the process of 
teaching a foreign language.                                                                                                                                        
                                           Content:  This course includes such ideologies as 
politics, rhetoric, speech culture, social linguistics, psycholinguistics, journalism, 
which determine the nature of the media. This special course provides students with 
information about the interdisciplinary nature of reading media texts.

Knowledge: Possession of linguistic features of media materials, work 
on socially political texts of authentic content.
Ability: Analyze and comment on the content of authentic texts, audio 
and video materials of the media.
Skills: Creation of critical thinking in the framework of interactive 
forms of communicative activity (dialogue, monologue, polylogue, 
debate, discussion, conference).

18-43
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№ Аты-жөні

1 Рысбаева Сауле Жақсыбайқызы

2 Оразалиева Эльмира Абдусамиевна

3 Утебаев Асфандияр Абдуразакович

4 Тоқсейітова Гүлдана Молдалиевна

5 Жанысбекова Гулнар Амирбаевна

6 Тулкеева Балкия Абдезовна

7 Тилеукулов Гаухарбек Сейдуллыевич 

8 Накишов Нурадин Насридинович

9 Бекмуратов Ерман Пулатович

10 Алметов Негматжан Шадиметович

11 Корнилко Ирина Александровна 

12 Сариева Тоғжан Қуанышкызы

13 Жексембаева Калияш Оспановна

14 Керимбекова Жаннат Умиргалиевна

15 Калдыбаев Турдыбай Калдыбаевич

16 Акимбаев Ахметжан 

17 Турдалиева Роза  Сапарбековна

18 Карбозова Гульнара Кумисбековна  

19 Кудайбергенова Маржан Рыскулбековна

20 Швайковский Алексей Сергеевич

21 Тельгазиева Гульнар Азимхановна

22 Салыбекова Фарида Муратовна

23 Калдыбеккызы Маншук 



24 Қияқова Айгерим Омиргаликызы

25 Халмирзаева Кулянда Сериковна  

26 Халмирзаев Эрбол Эркинович 

27 Ильясова Калдыкул Балданбаева

28 Ералиева Зауре Жумахметовна

29 Ертаева Гульжанар Косымтаевна

30 Махмут Гульмира

31 Акмуратова Жанерке Нургаликызы

32 Бейсембаева Айгуль Дайрабаевна

33
Бердишаев Эльхан  Ауелханович

34
Тулегенова Жанар Жамбуловна

35
Даулет Меруерт

36
Мукашева Баян Муратбековна

37
Сафронова Юлия Владимировна

38
Асанбаева Кульжан Канатбековна

39
Адилова Айдана Нурлановна

40
Бактыбаева Толганай Полатбековна

41
Жүнісбаева Əсел Серікқызы

42
Əбдіқайым Сəуле Əбдікерімқызы

43
Сержан Нүрия Сержанқызы





Кафедра Ғылыми 
дəрежесі

Ғылыми 
 атағы 

Саясаттану аға оқытушы

Экономика аға оқытушы

Экология т.ғ.к доцент

Тіршілік қауіпсіздік негіздері аға оқытушы

Жалпы тарих жəне мұражайтану т.ғ.к доцент

Жалпы тарих жəне мұражайтану т.ғ.к доцент

Жалпы тарих жəне мұражайтану т.ғ.к доцент

Мемлекет теориясы мен құқық қ.ғ.к

Мемлекет теориясы мен құқық ю.ғ.к

Жалпы педагогика мен этнопедагогика п.ғ.к

Жалпы педагогика мен этнопедагогика п.ғ.к доцент

Практикалық қазақ тілі аға оқытушы

Психология жəне дефектология п.ғ.к доцент

Психология жəне дефектология аға оқытушы

Гуманитарлық ғылыми зерттеу 
институты "Абайтану" ф.ғ.д. доцент

Жалпы псхология аға оқытушы

Қазақ тілі мен əдебиеті ф.ғ.к.

Ағылшын тіл білімі ф.ғ.к. доцент

Ағылшын тіл білімі п.ғ.к.

Ағылшын тіл білімі п.ғ.к. доцент

Ағылшын тіл білімі аға оқытушы

Ағылшын тіл білімі аға оқытушы

Ағылшын тіл білімі аға оқытушы



Ағылшын тіл білімі аға оқытушы

Ағылшын тіл білімі аға оқытушы

Ағылшын тіл білімі аға оқытушы

Ағылшын тіл білімі оқытушы
Ағылшын тіл білімі аға оқытушы

Ағылшын тіл білімі оқытушы
Ағылшын тіл білімі оқытушы
Ағылшын тіл білімі оқытушы
Ағылшын тіл білімі аға оқытушы

Ағылшын тіл білімі
оқытушы

Ағылшын тіл білімі
оқытушы

Ағылшын тіл білімі
оқытушы

Ағылшын тіл білімі
оқытушы

Ағылшын тіл білімі
оқытушы

Ағылшын тіл білімі
оқытушы

Ағылшын тіл білімі
оқытушы

Ағылшын тіл білімі
оқытушы

Ағылшын тіл білімі
оқытушы

Ағылшын тіл білімі
оқытушы

Ағылшын тіл білімі
оқытушы





Ғылыми бағыты 

02.00.03 - Органикалық химия         

07.00.02 -  Отан тарихы 

07.00.02 -  Отан тарихы 

07.00.02 - Отан тарихы

12.00.08 - Қылмыстық құқық

12.00.01 - Теория жəне тарих. Мемлекет  жəне құқық  

13.00.01-Жалпы педагогика, педагогика тарихы жəне білімі., 
этнопедагогика 13.00.01 - Жалпы педагогика тəрбие жұмысының теориясы мен 
технологиясы

13.00.03 - Арнайы педагогика

 10.01.09 - Фольклор 

10.02.02 - Филология: Қазақ тілі

10.02.20 - Салыстырмалы тарихи - типологиялық салғастырмалы тіл 
білімі
13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика тарихы жəне білімі, 
этнопедагогика 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика тарихы жəне білімі, 
этнопедагогика 
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