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КІРІСПЕ 

1. Қолдануаясы 

ҚР Білім және ғылым министрлігінің ШЖҚ РМК М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетінде 8D02310-Филологиябілім беру бағдарламасы бойынша  

докторанттардыдайындаудыжүзегеасыруғаарналған. 

2. Нормативтік құжаттар 
 Білімтуралы" ҚазақстанРеспубликасының Заңы04.07.2018 ж. 

жағдайбойыншаөзгерістерментолықтырулар); 

ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 

бұйрығыменбекітілгенжоғарыоқуорнынанкейінгібілімберубағдарламаларыніскеасыратынбілімбер

уұйымдарықызметініңүлгілікқағидалары); 

ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 

бұйрығыменбекітілгенЖоғарыжәнежоғарыоқуорнынанкейінгібілімберудіңмемлекеттікжалпығамін

деттістандарттары; 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 08 маусым 2017 жылғы №133 

бұйрығымен бекітілген «Педагогтың кәсіби стандарты»; 

ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 

бұйрығыменбекітілгенкредиттікоқытутехнологиясыбойыншаоқуүдерісінұйымдастыруқағидалары. 

3. Білім беру бағдарламасының  тұжырымдамасы 
 Білім бағдарламасы докторанттардың  біліктілігі  мен қабілетін жетілдіріп, педагогикалық  

қызметін табысты жүзеге асыруға бағыттайды және  жеке зерттеулері арқылы үлес қосып 

филология ғылымының кеңістігін халықаралық деңгейде кеңейтуді көздейді. 

 Білімберубағдарламасыныңмақсатыуниверситетмиссиясыменкелісілгенжәнекәсіпкерлікдағ

дығаие, үштілдіеркінмеңгерген, концептуалды, аналитикалықжәнелогикалықойлаудағдыларын, 

кәсібиқызметтешығармашылықкөзқарастыкөрсететін, 

ұлттықжәнеинтернационалдықұжымдажұмысістейалатын, 

өмірбойыоқустратегиясынмеңгеретінелдіңзияткерлікэлитасындайындауғабағытталған. 

 Докторантурамамандықтарындаярлайтынжоғарыоқуорындарымемлекеттікжалпығаміндетті

білімберустандартына,Ұлттықбіліктілікшеңберінің  8- деңгейі (докторантура),  педагогтіңкәсіби  

стандартына,  Дублиндескрипторларының 3-деңгейі (докторантура) негізіндежәне  

Еуропалықбіліктілікшеңберімен  келісілгенбілімберубағдарламаларын  әзірлейді. 

Ұлттықбіліктілікшеңберібойыншабіліктілікдеңгейі.  

 Білім беру бағдарламасы стейкхолдерлер талаптарын ескере отырып түзетілген, ғылыми-

зерттеу, практикалық және кәсіпкерлік қызметтің қажетті түрлерімен байланысты кәсіби 

құзыреттерді қалыптастыру арқылы кәсіби және әлеуметтік тапсырысқа бағытталған. 

 8D02310 – Филология білім алушылардың кәсіби деңгейін жетілдіруге мүмкіндік беретін 

тілдерді оқыту әдістемесінде заманауи тәсілдерді түсінуге және ұғынуға мүмкіндік беретін 

ғылыми пәндерді оқып-үйренуден тұрады:ғылым саласындағы теориялық даярлықтың жоғары 

деңгейі;тілдік дайындықтың жоғары деңгейі;ғылыми зерттеулер, педагогикалық және 

сараптамалық қызмет саласындағы дағдыларды дамыту.; оқу үрдісінде теориялық және 

практикалық оқытудың оңтайлы арақатынасы;өзінің кәсіби қызметінің нәтижелеріне жауапты 

қарым-қатынас жасауға бағытталған білім беру үдерісіне жеке-бағытталған көзқарас; ғылыми-

зерттеу жұмысын сапалы жүргізу үшін қажетті ақпараттық және материалдық-техникалық 

ресурстармен білім беру үдерісін қамтамасыз етуге баса назар аударатын өзін-өзі дамыту 

аспектісі. 

Білім беру бағдарламасы Болон процесінің, білімалушының орталықтанған оқыту, қол 

жетімділік және инклюзивтілік принциптерін қолдана отырып, білім беру процесін ұйымдастыру 

арқылы оқыту нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған. 

Бағдарлама бойынша оқыту нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі: 



 

 
 

 

- аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, тәжірибелік және зертханалық сабақтар – 

оқытудың инновациялық технологияларын, ғылымның жаңа жетістіктерін, технологияларды және 

ақпараттық жүйелерді қолдану есебімен жүргізіледі; 

- аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде оқытушының 

басшылығымен жеке кеңес беру; 

- кәсіби тәжірибелерді жүргізу, диссертациялық жұмыстарды (жобаларды) орындау. 

-PhD докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы өз бетінше ғылыми зерттеу жүргізуді, 

шетелдік ғылыми кеңесшінің ЖОО-да шетелдік ғылыми тағылымдамасын, ғылыми 

жарияланымдарды дайындауды және докторлық диссертацияны орындауды қамтиды; PhD 

докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау білім беру бағдарламаларының жұмыс оқу 

жоспарларына сәйкес семестр бойынша жүзеге асырылады.; әр семестрдің соңында PhD 

докторанттар ҒЗЖ аралық аттестаттау барысында ғылыми кеңесшілердің қатысуымен бітіруші 

кафедраның отырысында жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша есеп береді. 

Университетте академиялық адалдық пен академиялық еркіндікті қолдау, білім алушыларға 

қатысты төзімсіздік пен кемсітушіліктің кез келген түрінен қорғау бойынша шаралар қабылданды. 

4. Оқуға түсушілерге қойылатын талаптар 
 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережелеріне сәйкес ҚР БҒМ 31.10.2018 № 600 бұйрығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 

1.11.1  Мамандық бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты мен міндеті 

Білім беру бағдарламасының мақсаты: 

6D020500 – Филология мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты –  

білім алушыларды  даярлауды жүзеге асыратын ЖОО мен ғылыми-зерттеу ұйымдары жұмысының 

тиімділігін арттыру, докторанттардың өз бетімен оқу, ғылыми-зерттеу және педагогикалық 

қызметін ынталандыру, «PhD» академиялық дәрежесін беру туралы ҚР құжаттарының 

халықаралық білім беру кеңістігінде және халықаралық еңбек нарығында мойындауын 

қамтамасыз ету. 

Білім беру бағдарламасының міндеттері: 

6D020500 – Филология мамандығы бойынша PhD кәсіби  қызметінің түріне сәйкес мынадай 

міндеттерді шешеді: 

- филологиялықіргелітеориялық-әдістемелік, 

іргелесғылымдарсаласыбойыншатүбегейлідайындықтанөткенмамандарқалыптастыру; 

- зерттеугеқажеттіғылымиәдістердіигеру, бұрыннанбарәдістердіжаңартужәнежаңаәдіс-

тәсілдердізерттепдайындаубіліктілігінқалыптастыру; 

- ғылыми-

зерттеужәнепедагогикалыққызметбарысындатуындайтынміндеттердішешугежәнетүсіндіруге, 

өзіндікғылыми-зерттеужәнеғылыми-

педагогикалыққызметдағдыларынмеңгеругеқажеттіжағдайдықамтамасызету; 

- лингвистикалықзерттеулердіжүргізуменұйымдастырудағдыларынқалыптастыру, кәсіби  

қызметтіңтүріменсипатыныңөзгерісіне, пәнаралықжобаларменжұмысістеугебейімділіктідамыту; 

- ғылымимәселенітану, түсіндіружәнешешуқабілеттілігін, 

филологияғылымыныңқажеттісаласынасәйкесәңгіменіөрістетеалатынбіліктілігіндамыту; 

- жоғарыдәрежелібіліктіжәнебәсекегеқабілеттімамандарды, өзін-өзіжетілдіруге, 

әлеуметтіктұрғыданикемделугеқабілеттіжалпыжәнекәсібимәдениетініңдеңгейіжоғарыкәсібиэлитад

айындау; 

- дамудың жоғары жалпы жоғарғы  интеллектуалдық деңгейін   қамтамасыз ету, сауатты 

және шешен сөйлеуді, ойлау мәдениетін және кәсіптік-гуманитарлық оқу орындарында еңбекті 

ғылыми ұйымдастыру дағдыларын меңгеру. 

 

1.2 Біліктілік және қызметтер  тізімі 

8D02310-Филология мамандығы бойынша  философия  PhD докторы  кәсіби 

қызметін білім беру, баспа орындары, БАҚ саласында   жүргізеді. 

8D02310-Филология Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрінің 2012 жылғы 21 мамырдағы № 201-ө-м бұйрығымен бекітілген Басшылардың, 

мамандардың және басқа да қызметшілер лауазымдарының Біліктілік анықтамалығының біліктілік 

талаптарына сәйкес  ғылыми-зерттеу ұйымдарынла, ғылыми және білім беру саласындағы 

әкімшілік қызметтер жасай  алады. 

1.3 Білім беру бағдарламасын бітірген түлекке біліктілігі туралы сипаттама 

1.3.1 Кәсіби қызмет саласы 

8D02310-Филология кәсіби қызметінің саласы: 

- жоғары, кәсіптік-гуманитарлық оқу орындарындағы білім беру қызметі; 

- педагогикалық, ғылыми-зерттеу оқу орындарындағы ғылыми және басқару қызметі; 

- ҚР БҒМ құрылымдық бөлімшелеріндегі, қалалық және облыстық деңгейдегі білім беру 

бөлімдеріндегі басқару қызметі 

 

 

 



 

 
 

 

 

1.3.2  Кәсіби қызмет нысандары 

8D02310-Филология кәсіби қызметінің объектілері болып табылады: 

Ғылыми және гуманитарлық дайындық: 

- жоғары және арнайы оқу орындары; 

- мамандық бейіні бойынша ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтар; 

- меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан орта, гуманитарлық 

және кәсіптік білім беру ұйымдары. 

1.3.3  Кәсіби қызметтің пәндері 

8D02310-Филология кәсіби қызметінің пәні: жоғары, жалпы орта білім беру, кәсіптік-

гуманитарлық білім беру, арнайы орта білім беру, сондай-ақ мектептен тыс мекемелер мен 

қосымша білім беру және тәрбиелеу ұйымдарындағы оқу-тәрбие процесі болып табылады. 

 

1.3.4  Кәсіби қызметтің түрлері. 

6D020500 –  Филологиямамандығы бойынша философия  докторының  (PhDкәсіби қызметінің 

нысандары: 

 жоғарыоқуорындары (педагогикалық); 

 ғылыми-зерттеуинституттары; 

 басқаруоргандары; 

 білім беру саласындағыәкімшілікқызметтер (арнаулы орта, жоғарыоқуорындары); 

 ЖОО-ныңғылыми-зерттеубөлімдері. 

 

2. 2. Білім беру бағдарламасы бойынша оқу нәтижелері 

ОН 1 Кәсіби ортада мен социумда қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде еркін қарым-қатынас 

жасау. 

ОН 2 Ақпараттық және есептеуіш сауаттылыққа, ақпаратты жалпылау, талдау және қабылдау, 

мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдауға ие болады. 

ОН 3 Өзінің кәсіби қызметінде филология, педагогика ғылымдары және жалпы ғылыми 

әдістемелерді қолдану. 

ОН 4 Жүйелі ойлаудың, инновациялық танымның, бастаманың және өзіндік шығармашылық 

қызметтің мәдениетін қалыптастырады; 

ОН 5 Халықаралық ғылыми форумдарда, конференцияларда және семинарларда көпшілік алдында 

сөз сөйлеуде шешендік өнерді қолдана алу қабілеттілігі. 

ОН 6 Салыстырмалы және тарихи контексте компаративистика тәсілімен тілдік мәселелерді 

сараптау; 

ОН 7 Филология пәндерін жоғары теориялық және әдістемелік деңгейде ғылыми ізденістерді 

ұйымдастыру мен басқаруды жобалау. 

ОН 8 Ғылыми ізденіс тәжірибесін ұйымдастыру, ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді 

зерттеу,педагогикалық эксперименттерді ұйымдастыру, олардың нәтижелерін оқу процесіне 

енгізу, зерттеу қызметінің алгоритмін меңгеру; 

ОН 9 Ғылыми ақпаратты белсенді іздеу мен қолдануды, кәсіби өсуді, әлеуметтік, экономикалық 

және кәсіби рөлдердің динамикасын қамтамасыз ететін білімді жаңарту жағдайында жұмыс 

формаларын аз жұмсауға көшу мүмкіндіктерін пайдалану 

Ол 10 Зерттеу, кәсіпкерлік дағдыларды және белгісіздік жағдайында жұмыс дағдыларын 

пайдаланыңыз. 

ОН 11 Жеке және команда мүшесі ретінде тиімді жұмыс істейді, өз көзқарасын дұрыс қорғайды, өз 

әрекеттерін түзетеді және әр түрлі әдістерді қолданады. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

3 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН БІТІРУШІ ТҮЛЕКТІҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ 

3.1Білім беру бағдарламасы бойынша оқуын табысты тәмамдау түлектің келесідей 

құзыреттіктерін қалыптастыруға ықпал етеді:  

   шешуші құзыреттіліктер  (ШҚ) 

   кәсіби құзыреттіліктер(КҚ).   

Шешуші құзыреттіліктер: 

(ШҚ1)  ана тілі саласында 

- оқу кезінде, жұмыста, үйде және бос уақытта қоғамдық және мәдени контекстердің барлық 

алуан түрлілігіне лингвистикалық сәйкес және шығармашылық түрде өзара әрекет ету:  

( ШҚ 2) шет тілдері  саласында 

- шет тіліндегі коммуникациялардың негізгі дағдыларын – кәсіби саладағы ұғымдар, фактілер мен 

пікірлерді тиісті әлеуметтік және мәдени контексте ауызша және жазбаша түрде (тыңдау, сөйлеу, 

оқу, жазу) түсіну, білдіру және түсіндіру дағдыларын, медиация және мәдениетаралық түсінік 

дағдыларын меңгеру қабілеті; 

(ШҚ3) іргелі математикалық, жаратылыстану ғылымы және техникалық дайындық 

- ЖОО-да математикалық, жаратылыстану-ғылыми, техникалық пәндерді оқытуда білім беру 

әлеуетін, тәжірибесі мен жеке қасиеттерін қолдана  білуге дайын болу және меңгеру, кәсіби 

міндеттерді шешуде бақылау және бағалау тәсілдерін айқындау, математикалық және 

жаратылыстану-ғылыми жағынан ойлауды дамыту қабілеті; 

(ШҚ4) компьютерлік 

- жұмыста, бос уақытта және коммуникацияларда заманауи ақпараттық және сандық 

технологияларды сенімді, әрі сыни тұрғыда пайдалану, оларды қолдануда, қалпына келтіру, 

бағалау, сақтау, өндіру, таныстыру және компьютер арқылы ақпарат алмасу дағдыларын меңгеру, 

кәсіби қызмет саласында Интернет арқылы ынтымақтас желілерде қарым-қатынас жасау және 

қатысу қабілеті 

(ШҚ5) әлеуметтік 

- қоғамдық пікірге, дәстүрлер, салттар, нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық 

құндылықтарды меңгеру және оларға өзінің кәсіби қызметінде сүйене білу қабілеті; Қазақстан 

халықтарының мәдениетін білу және олардың дәстүрлерін сақтауға бағытталу; Қазақстанның 

құқықтық жүйесінің негіздері мен заңнамасын білу; қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу;  

түрлі әлеуметтік жағдайларда жұмыс істей білу; мәмілеге келе білу, өз пікірін ұжым пікірімен 

сәйкестендіре білу; іскери әдеп нормаларын, әдеп  және құқықтық нормаларды меңгеру; кәсіби өсу 

және жеке тұлға ретінде дамуға талпыну; командамен жұмыс жасай білу, өз көзқарасын жетік 

дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына білу; басқа индивидтарға  қатысты толеранттылық таныта 

білу қабілеті. 

(ШҚ6)  экономикалық, басқарушылық және кәсіпкерлік 

- экономиканы мемлекеттік реттеу мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік 

сектордың рөлін білу және түсіну; экономикалық білім негіздерін меңгеру; сыни ойлау, 

интерпретация, талдаудың креативтілігін, қорытынды шығару, бағалау дағдыларын меңгеру; 

кәсіби міндеттерге қол жеткізу үшін жобаларды басқару, персоналды басқара білу,  кәсіпкерлік 

дағдыларын көрсете білу қабілеті 

(ШҚ7)  мәдени дайындық 

- Қазақстан халқының дәстүрі мен мәдениетін білу және түсіну, әлемнің басқа халықтарының 

дәстүрі мен мәдениетіне толерантты болу,  толеранттылықта төзімділік таныту,    жоғары рухани 

қасиеттерге ие бола білу, зиялы адам ретінде қалыптасу қабілеті. 

(ШҚ8) қосымша құзыреттілік 

- сыни ойлай білу, түсіндіру, шығармашылық талдау, қорытынды шығару, бағалау дағдыларын 

меңгеру; креативті және белсенді өмірлік позициясы бар болуы; кәсіби сипаттағы тәуекел және 



 

 
 

 

белгісіздік  жағдайларда шешім қабылдай алу қабілеті. 

Кәсіби құзіреттілік (КҚ) 

КҚ1 - Білім деңгейі 

- ғылыми ақпаратты белсенді іздеу мен қолдануды, кәсіби өсуді, әлеуметтік, экономикалық 

және кәсіби роль динамикасын қамтамасыз ететін білімді жаңарту жағдайында жұмыс 

формаларын аз жұмсауға көшу мүмкіндіктерін пайдалану;филологиялық зерттеулер процестерін 

жоспарлау, құрғату және реттеу 

КҚ 2Ғылыми мәдениет 

-филологиялық мәселелерге пікір білдіруде өзіндік ғылыми принциптерін қалыптастыру 

және оларды әлеуметтік-экономикалық жағдайлардың өзгерістерін ескере отырып бағалау;жүйелі 

ғылыми ойлау мәдениетін, ғылыми креативті және инновациялық оқытудың қызметтік 

дағдыларын қалыптастыру. 

- КҚ 3Оқу-әдістемелік мәдениет 

-қазіргі қазақ, орыс филологиясының теориялық-әдістемелік принциптерін, метатілділік 

және метасловар жүйесі мен филологияның ғылыми мектептерінің теориялық-әдістемелік 

принциптерін қолдану; филологиялық пәндерді оқытудың дәстүрлі, инновациялық әдістерін 

меңгеру және ЖОО-да ғылыми жұмыстарды жүргізу 

КҚ 4 Тәрбие қызметінің мәдениеті 

- тәрбие мақсаттары мен міндеттерін анықтау, тәрбие мақсаттарын жүзеге асыру үшін 

қажетті жағдайлар жасау; магистрлар мен студенттік активтермен тәрбие жұмысының 

тәжірибесі;Оқу-тәрбие жұмысын заңдарға, заңдылықтарға, принциптерге, тәрбие, педагогикалық 

процесс механизмдеріне сәйкес жүзеге асыру. 

КҚ 5 Сөйлеу мәдениеті 

- өз ойын білдіру үшін дұрыс және қажетті сөздерді таңдау, олардан фразалар құру және т. б.; 

халықаралық ғылыми форумдарда, конференциялар мен семинарларда көпшілік алдында сөз 

сөйлеуде шешендік өнерді қолдану. Тіл, әдебиет, мемлекеттің тіл саясаты мәселелеріне құндылық 

қарым-қатынасқа қатысты мәселелер бойынша өз ұстанымын білдіру және негіздеу.* 

КҚ 6 Саяси мәдениет 

-магистранттар мен студенттермен дұрыс қарым-қатынас құру; ғылыми салада 

коммуникативтік, лингвистикалық, дискурстық, әлеуметтік-мәдени, прагматикалық және 

стратегиялық қызметті жүзеге асыру дағдыларының болуы 

КҚ 7 Жекеұйымшылдық 

-өзініңғылыми-зерттеужәнепедагогикалыққызметінжобалау, құрастыру, 

ұйымдастыружәнеталдау; 

ғылымиортаменбайланысорнатужәнеұжымдықғылымижобаларменжұмысістеуқабілеті.Ғылыми-

практикалық зерттеулерді өз бетінше жүргізе білу, инновациялық технологияларды пайдалана 

отырып, олардың нәтижелерін талдау және бағалау. 

КҚ 8 Өзіндік тәртіп 

- жинақылықты және таралмауды білу; жауапкершілік сезімінің болуы; ғылыми мәселені 

түсіндіру және шешу қабілетін дамыту және филология ғылымының қажетті саласында баяндауды 

жетілдіру біліктілігін дамыту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

3.2 Білім беру бағдарламасы бойынша оқу нәтижелері мен модульдердің жалпы 

қалыптасқан құзыреттіліктері ара қатынасының матрицасы  

 

 Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 Н7 Н8 Н9 Н10 Н11 

ШҚ1 + +     +  +   

ШҚ2   +         

ШҚ3     +    +   

ШҚ4    +    +    

КК1  +         + 

КК2   +         

КК3      +  +    

КК4     +   +  + + 

КК5     +  +     

 

 

 

 

4.БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕР ТҰРҒЫСЫНДАҒЫ 

ИГЕРІЛГЕН КРЕДИТТЕР КӨЛЕМІН 

 КӨРСЕТЕТІН ҚҰРАМА КЕСТЕ 
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диф. 

сына
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1 
1 3 3  3 25   5  900 30 6  

2      10  20  900 30  1 

2 
3       10 20  900 30  1 

4        30  900 30   

 5        30  900 30   

6        18 12 900 30   

Барлығ

ы 
3 3  3 25 

 

10 

 

10 
123 12 5400 180 6 2 
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4. ПӘНДЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

 

Модуль атауы  ЦИКЛ ЖО 

ОК/ТК 

Компонент атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Кредит

тер 

саны 

Қалыптасатын 

ОН (кодтары) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БП МК Академиялық шешендік Академиялық хат ғылыми 

коммуникация процесін процедуралық 

рәсімдеу ретінде. Академиялық мәтін 

түсінігі. Академиялық мәтіндердің 

функциялары: сипаттау, сендіру, 

конструктивті. Академиялық 

мәтіндердің түрлері. Ағылшын тілді 

және орыс тілді дәстүрлердегі 

академиялық мәтіндерді жазудың 

әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері. 

Әлеуметтік және гуманитарлық 

пәндерге мәтін жазу ерекшелігі. 

Академиялық мәтіндерге қойылатын 

талаптар. Академиялық тілге 

қойылатын талаптар. Академиялық 

мәтіндерді рәсімдеуге қойылатын 

талаптар. 

3 ОН1, ОН5,  

ОН8 

БП 

 

 

 

 

 

МК Ғылыми зерттеу әдістер Қазіргі заманғы ғылым белгілі 

методологияға, яғни қолданылатын 

әдістердің жиынтығына негізделген. 

Осыған қоса әрбір ғылым саласы тек 

қана арнаулы объектіге ғана емес, сол 

объектіге сәйкес арнаулы әдіске де ие 

4 ОН3, ОН6,  

ОН7 
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Ғылыми зерттеу 

әдістері және 

семантика 

 

 

 

 

болады.Ғылыми зерттеулердің 

құрылымы, кең мағынада ғылыми 

танымның тәсілі немесе ғылыми әдістің 

өзі болып табылады. Әдіс – бұл белгілі 

бір қорытындыға жетуге көмектесетін 

әрекеттердің жиынтығы.Ғылыми 

зерттеудің методологиясы -  

шығармашылық ойдан бастап ғылыми 

еңбектің түпкілікті рәсімделуіне дейін 

ғылыми мағынада жеке зерттеу жүзеге 

асырыладыү  Демек ғылыми зерттеу 

әдістері ғылыми зерттеудің маңызды 

факторлары юолып табылады. Ғылыми 

таным әдісі-объективті шындықты 

зерттеу үшін қолданылатын әдістердің 

жиынтығы. 

БП ТК Танымдық семантика 

(когнитивтік семантика)/ 

Танымдық семантика (когнитивтік 

семантика) -  когнитивтік 

лингвистиканың бір бөлігі болып 

табылады. Когнитивтік семантиканың 

негізгі принциптері: біріншіден, 

грамматика концептуализация бар; 

екіншіден, тұжырымдамалық құрылым 

сөйлеуде бекітілген және оған 

уәжделеді; үшіншіден, тілді пайдалану 

мүмкіндігі арнайы тілдік модульге емес, 

жалпы когнитивтік ресурстарға 

негіздеоген.  

6 ОН2, ОН4,  

ОН11 

БП ТК Компаративистика 

 

Салыстырмалы — тарихи тіл білімі 

(сондай-ақ лингвистикалық 
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компаративистика) - ең алдымен 

тілдердің туыстығына арналған 

лингвистика саласы, ол тарихи-

генетикалық (ортақ тілнен шығу фактісі 

ретінде). Салыстырмалы-тарихи тіл 

білімі тілдер арасындағы туыстық 

дәрежесін белгілеумен (тілдердің 

генеалогиялық жіктелуін құрумен), 

тілдердің қайта құрумен, тілдер, 

олардың топтары мен отбасылары 

тарихындағы диахрондық процестерді 

зерттеумен, сөздердің этимологиясымен 

айналысады.. XIX ғасыр бойы 

Салыстырмалы-тарихи тіл білімі 

лингвистиканың басым бөлігі болды. 

  Педагогикалық практика Қазақстанда жоғары кәсіби білім беру 

жүйесін қолдау. Педагогикалық 

ғылымның әдіснамасы. Жоғарғы мектеп 

мұғалімінің кәсіби біліктілігі. Жоғары 

білім берудің кредиттік жүйесі негізінде 

оқу үдерісін ұйымдастыру. Болашақ 

мамандарды даярлаудағы оқыту әдістері 

мен формалары. Жоғары білім берудегі 

жаңа білім беру технологиясы. Жоғары 

мектеп  маманның жеке 

тұлғасынтәрбиелеу мен қалыптастыру 

институты болып табылады.   

10 ОН5, ОН10 

 

 

 

 

КП МК Тілдік қарым-қатынастың 

психолингвистикалық 

аспектілері/ 

Психолингвистика — психология мен 

лингвистиканың аралығындағы ғылым 

саласы. Ол сөйлеу процесін, оның 

4 ОН4, ОН11 
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мазмұны, коммуникативті рөлі, сөздің 

ойға қатысы тұрғысынан зерттейді. Осы 

бағыттың негізін салушы неміс ғалымы 

Г.Штейнталь тілді жеке адаммен қатар, 

этнос психологиясының көрінісі ретінде 

қарастырды. Ғвлымның пікірінше, тіл 

білімі кісінің жеке психологиясын ғана 

емес, халық психологиясына да сүйенуі 

қажет.  Соңғы кездері осы бағыт сөз, 

сөйлем, грамматикалық категория, 

сондай-ақ лексикалық мағыналардың 

түрлерін түсіндіруде көрініс тапты. 

Психолингвистика ойдың сөзге, сөздің 

ойға толассыз және қайта айналып 

алмасуын сөйлеудің даму процесі. 

КП ТК Лингвистикалық 

зерттеулердің әдіснамасы 

мен әдістемесі 

 Лингвистикалық талдаудың әдістері 

мен әдістемесі ғылыми зерттеудің 

аспектісі мен тұжырымдамасымен 

тығыз байланысты. 

Бұл курс өз алдына ғылыми жұмыстың 

дағдылары мен біліктерін 

қалыптастыру, қазіргі лингвистикалық 

зерттеулердің негізгі бағыттары мен 

әдістерімен таныстыру мақсатын 

қояды.Лингвистикалық зерттеу әдістері. 

Лингвистикалық әдістер - тіл 

білімі қолданылымын зерттеу амал-

тәсілдерінің жүйесі. Қазіргі таңда тіл 

білімі дербес өрбіген ғылым ретінде өз 

тәсіл-әдістеріне кең өpic ашты (белгілі 

4 ОН2, ОН8,  

ОН9 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BB_%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BB_%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
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Лингвистикалық  

процестер 

бағытпен тілдің мәселелерін зерттеп, 

тіл-тілдегі құбылыстардың өзіндік 

заңдылықтарын айқындау; белгісіз 

сырларын, өзгерістерін дәл анықтау, 

ашу т. б.) Лингвистикалық әдістердің 

жалпы және жеке түрлері 

ажыратылады. Жалпы лингвистикалық 

әдістер тілдің теориялық зерттеу тәсілі 

мен әдістерінің жиынтығын құрайды. 

Олар белгілі бір лингвистикалық теория 

мен ортақ әдістемеге сүйенеді (мысалы, 

салыстырмалы-тарихи әдіс, сипаттама 

әдісі).  

КП ТК Лингвистикалық 

ізденістердің заманауи 

үрдістері 

 

 

 

Ғылыми парадигмалар ауысуының 

теориясы аясындағы қазіргі 

лингвистика. Қазіргі лингвистикадағы 

функционалдық бағыт. 

Коммуникативтік лингвистика. 

Менталингвистика. Тіл, ойлау және 

сана байланысының 

лингвофилософиялық аспектілері.. 

Лингвистикалық мән теориясының 

пікірталас сұрақтары. 

Прагмалингвистика. 

Прагмалингвистика пайда болуы. 

Сөйлеу актілерінің теориясы. 

Прагмалингвистика. Әдептілік 

теориясы. П.Грайстың коммуникативтік 

имплантанттары. Лингвистикадағы 

генеративтік бағыт. Когнитивті 

 ОН5, ОН6,  

ОН8 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F


 

 
 

 

17 

 

лингвистика. Когнитивті семантика. 

Концептуализация және категориялау. 

Фреймдік семантика. 

Психолингвистика. Психолингвистика 

идеяларының қалыптасуы мен дамуы. 

Отандық психолингвистика мәселелері. 

Әлеуметтік лингвистика. 

КП ТК Қазіргі ғылыми 

парадигмалар 

аспектісіндегі тіл мен 

мәдениет 

«Ғылыми парадигма» ұғымының 

семантикалық диапазоны 

лингвистикалық зерттеулер мен қазіргі 

тілдің ғылыми сипатын да қамтиды. 

Тіл-адамның дүниетанымын және 

ұлттық мәдениет құндылықтарын 

қалыптастыратын қоғамдық құбылыс. 

Тіл мен мәдениет белсенді өзара іс-

қимыл жасайтын негізгі салаларды 

анықтау керек. Бұл салалар: тілдің 

фразеологиялық қоры; 

мифологияланған тілдік бірліктер: 

мифологиялар, архетиптер, салт-

дәстүрлер, нанымдар, салт-жоралар мен 

әдет-ғұрыптар, тілде бекітілген 

эталондар, стереотиптер, рәміздер; 

тілдің паремиологиялық қоры; сөйлеу 

этикетінің саласы; мәдениет кодтары; 

сөйлеу тәртібі; Мәдениет 

тұжырымдамалары; мәдениет 

құндылықтары. 

4 ОН5, ОН6, ОН8 

КП ТК Мәтіннің 

лингвомәдениеттану 

Пән лингвомәдениет танымын танытуға 

бағытталған. Мұнда тіл білу мен 
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анализі: әдістері мен 

тәсілдері 

байланыс құралы ретінде ғана емес, 

ұлттың мәдениет кілті ретінде 

қарастырылады. Тіл мен мәдениеттің 

өзара қарым-қатынасы жөніндегі талдау 

жасай алады. Курстың негізі-халықтың 

ділі мен оның мәдениетін тіл арқылы 

сөз тіркестері, метафоралар, таңбалар 

негізін құнды мәлімет көздері ретінде 

ашып көрсету. 

  Зерттеу практикасы Жоспар жасап, материалдарды жинап, 

сараптама жасай алу. Іс-тәжірибе 

барысында алынған материалмен 

жұмыс істей алу: талдап, керегін алып 

қала алу. Ғылыми-зерттеу жұмысының 

зерттеу әдістерін нақты қоя біліп, іс-

тәжірибенің мақсатына сай 

қорытындылар шығара білуі. 

10 ОН5, ОН6, ОН8 

 
 

 

 

 

 

 

Ғылыми зертеу 

жұмысы және 

қорытынды 

  Докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы 

Жоспар жасап, материалдарды жинап, 

сараптама жасай алу. Іс-тәжірибе 

барысында алынған материалмен 

жұмыс істей алу: талдап, керегін алып 

қала алу. Ғылыми-зерттеу жұмысының 

зерттеу әдістерін нақты қоя біліп, іс-

тәжірибенің мақсатына сай 

қорытындылар шығара білуі. 

123 ОН5, ОН6, ОН8 

  Докторлық диссертацияны 

жазу және қорға 

Лингвистиканың теориялық негіздерін 

қолдану, алынған ақпаратты 

жүйелендіру; жаңартылған 

бағдарламаға сәйкес сабақтарды 

оқытудың құрылымы мен мазмұны; 

12 ОН5, ОН6, ОН8 
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филологиялық сабақтарда 

қолданылатын инновациялық 

технологиялар; индикаторларды әзірлеу 

әдістері және зерттелетін құбылыстың 

бағалау критерийлерін біледі. 

Теориялық білімі мен  практикалық  

дағдыларын ұштастыра алады, 

диссертация жұмысының өзектілігін, 

теориялық және практикалық 

маңыздылығын таныта алады.  

Диссертация жұмысын  орындау және 

мақсатқа жету үрдісін басқара алады, 

мақсат, нәтижелері мен қорытындыға 

қол  жеткізеді. Диссертацияжұмысын  

сауатты рәсімдей алады. 
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