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КІРІСПЕ 

 

 

1. Қолдану аясы 

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

Қазақстан университетінде 6B02310 - Филология: қазақ тілі білім беру бағдарламасы бойынша  

бакалаврлар дайындауды жүзеге асыруға  арналған. 

Білім беру бағдарламасы лингвистикалық және әдебиеттанушылық іргелі білімі бар 

филологтарды ғылыми-зерттеу мекемелерде, мәдениет ұйымдарында, БАҚ, редакциялық-

баспа қызметінде, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда еңбек етуге дайындау 

талаптарын белгілейді.  

 

2. Нормативті құжаттар 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы  (04.07.2018 ж. енгізілген өзгертулер 

толықтырулармен); 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 

бұйрығымен бекітілген Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2018 жылғы 31 қазандағы № 17657 болып тіркелген); 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 

бұйрығымен бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарттары; 

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

бұйрығымен бекітілген «Педагогтың кәсіби стандарты»; 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің «Оқытудың кредиттік 

технологиясы  бойынша берудің оқу үрдісін ұйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы» 

2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығына  2018 жылғы 12 қазандағы № 563 бұйрығымен 

енгізілген өзгертулер мен  толықтыруларымен. 

 

3. Білім беру бағдарламасының  тұжырымдамасы 

Білім беру бағдарламасының мақсаты университеттің миссиясына сәйкес  және білімі 

үздік әлемдік тәжірибелерге сай келетін, кәсіпкерлік дағдыларды игерген, үш тілді еркін 

меңгерген, тұжырымдамалық, аналитикалық және логикалық ойлауға қабілетті, кәсіби 

қызметке шығармашылықпен қарайтын, ұлттық және интернационалдық ұжымда жұмыс 

істеуге қабілетті, өмір бойы оқу стратегиясын қолдайтын еліміздің зияткерлік элитасын 

дайындауға бағытталған. 

Білім беру бағдарламасы ҚР Ұлттық біліктілік шеңберінің  6 деңгейімен, Дублин 

дескрипторларымен, Еуропалық жоғары білім беру кеңістігінің біліктілік шеңберінің 1 

циклімен, (A Framework for Qualification of the European Higher Education Area), сонымен қатар 

өмір бойы білім алу үшін Еуропалық біліктілік шеңберінің 6 деңгейімен  (The European 

Qualification Framework for Lifelong Learning) үйлесімділікте. 

Білім беру бағдарламасы кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру арқылы стейкхолдерлердің 

талаптарын ескере отырып түзетілген ғылыми-зерттеу, тәжірибелік және кәсіпкерлік 

қызметтің қажетті түрлерімен байланысты кәсіби және әлеуметтік тапсырысқа бағытталған. 

Білім беру бағдарламасы қазақ филологиясы саласында жұмыс берушілердің 

қажеттіліктеріне және аймақтың ерекшеліктеріне сәйкес келетін ғылыми зерттеулер мен 

практикалық білім берудің қажетті түрлерімен байланысты құзыреттерді қалыптастыруға 

бағытталған. 

Білім беру бағдарламасы 6B02310 - Филологияның бірегейлігі - бұл Дублиндік 

дескрипторлар негізінде қалыптастырылған оқу нәтижелерінің құзыреттілігі арқылы: ана 

тілінің саласында, сондай-ақ қосымша және кәсіби құзыреттілік педагогика, психология, тіл 

білімі,әдебиеттануға кіріспе, қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі  саласында көрінеді.  
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Білім беру бағдарламасы Болон процесінің принциптерін, студенттерді орталықтандыра 

оқыту, қол жетімділік пен инклюзивтілікті қолдана отырып,  білім беру процесін ұйымдастыру 

арқылы оқыту нәтижелеріне жетуді мақсат тұтады 

 

Бағдарлама бойынша оқыту нәтижелеріне келесідей оқу іс-шараларын жүзеге асыру  

арқылы қол жеткізіледі: 

- аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық сабақтар 

– инновациялық оқыту технологияларын, ғылым, технологиялар мен ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін қолдану арқылы жүргізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру сабақтары; 

- кәсіптік практиканы жүргізу, выполнение курстық және диплом жұмыстарын 

(жобаларын) орындау. 

- СҒЗЖ 

Университет академиялық адалдықты және академиялық еркіндікті қолдауға,білім 

алушыға көрсетілген төзбеушілік және кемсітушіліктің кез келген түрінен қорғауға 

байланысты  шаралар қабылданған. 

Білім беру бағдарламасының сапасы оны әзірлеуге және бағалауға стейкхолдерлерді 

тарту  мен оның мазмұнына жүйелі түрде мониторинг және шолу жүргізу арқылы қамтамасыз 

етіледі. 

 

4.Оқуға түсушілерге қойылатын талаптар 
ҚР Білім және ғылым министрлігінің 31.10.2018ж. №600 бұйрығымен бекітілген Жоғары 

және жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына сәйкес белгіленген. 
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1   БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 

1.1Мамандық бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты мен міндеті 

Білім беру бағдарламасының мақсаты:  Қазіргі қазақ филология бағыты бойынша іргелі 

білімге ие,  алған білімдерін ғылыми-практикалық, зерттеушілік және редакциялық 

қызметінде қолдана алатын бакалаврлар дайындау. 

Білім беру бағдарламасының міндеттері: 

-қоғамда әлеуметтік-жауапкершіліктік тәртіпті қалыптастыру, кәсіби әдеп нормаларын 

түсіне білу және оны сақтау; 

- бүкіл өмір бойы оқуды жалғастыруға мүмкіндік беретін, кәсіби мансапта кездесіп 

отыратын   барлық өзгермелі жағдайларға бейімделе алатын  базалық бакалавр дайындығын 

қамтамасыз ету; 

-жалпы жоғары интеллектуалдық даму деңгейіне жету үшін жағдай жасауды,   сауатты, 

әрі жетік сөйлей білуді,  ойлау мәдениеті мен қазақ филологиясы саласында еңбекті ғылыми 

ұйымдастыру дағдыларымен қамтамасыз ету; 

- интеллектуалдық, физикалық, рухани, эстетикалық жағынан дамуы, олардың мамандық 

бойынша жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін қамтамасыз ету үшін немесе келесі оқу 

деңгейлерінде оқуын жалғастыруларына жағдай жасау. 

 

1.2 Біліктілік және қызметтер  тізімі 

 

Осы білім бағдарламасы бойынша бітірген түлекке 6В02310 – «Филология: қазақ тілі  

гуманитарлық білім бакалавры» дәрежесі тағайындалады.  

6В02310 - «Филология: қазақ тілі»  мамандығы бойынша бакалаврлар ғылыми 

қызметкер,  әдіскер, сарапшы,  корректор, аудармашы-референт, хатшы-референт Қазақстан 

Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2012 жылғы 21 

мамырдағы №201-ө-м бұйрығымен бекітілген Басшылар, мамандар және басқа да 

қызметшілер лауазымдарының Біліктілік анықтамасындағы біліктілік талаптарына сәйкес 

жұмыс өтіліне талаптар қойылмастан  бастапқы қызметтер атқара алады 

  

1.3 Білім беру бағдарламасын бітірген түлекке біліктілігі туралы сипаттама 

1.3.1 Кәсіби қызмет саласы 
Кәсіби қызмет саласы: - филология, тіл білімі және әдебиеттану; - қазақ тілі мен 

әдебиетін оқыту; - бұқаралық қарым-қатынас саласы. 

1.3.2  Кәсіби қызмет нысандары 

Бітіруші түлектердің кәсіби қызмет нысаны: 

- жалпы орта мектебі (ЖОМ); 

- аудармашыны керек ететін ұйымдар; 

-бұқаралық ақпарат құралдары:  редақция, газет және журнал, радио және телеарна, 

баспа орындары; 

- әлеуметтік-гуманитарлық қызметпен айналысатын ұйымдар;  

- мамандандырылған ғылыми ұйымдар, кітапхана. 

 

1.3.3Кәсіби қызметтің пәндері 
6В02310 – Филология: қазақ тілі мамандығы бойынша бакалаврдың кәсіби қызмет 

пәндері 

- ғылымии еңбектер, аналитикалық мақалалар, бандамалар мен пікірлер; 

-  оқу үрдісі 

- кәсіпкерлік (іскерлік) қызмет; 

- Аудармалар: газет және журнал редакциялары, радио мен телеарна, баспахана 
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1.3.4Кәсіби қызметтің түрлері. 

6В02310 – Филология мамандығы  бойынша бакалавр келесі  кәсіби қызметтің түрлерін 

атқара алады: 

-білім беру (педагогикалық) 

-  ұйымдастырушылық және басқарушылық 

-  ғылыми-зерттеу 

- басқа да кәсіби қызметтің түрлерін, тіл және әдеби білімді шет тілінде практикалық 

түрде  игеріп, жүргізуді  талап ететін. 

 

2. 2. Білім беру бағдарламасы бойынша оқу нәтижелері 

ОН1 Кәсіби ортада және социумда қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде еркін 

сұхбаттаса алу. 

ОН2 Кәсіби қызметінде жаратылыстану-ғылыми, математикалық, қоғамдық, әлеуметтік-

экономикалық және инженерлік білімдерін көрсете білу, теориялық және тәжірибелік 

зерттеулердің мәліметтерін, нормативтік құжаттар мен экономикалық талдау элементтерін 

математикалық өңдеу әдістерін көрсету. 

ОН3 Ақпараттық және есептеу сауаттылығы болуы тиіс, ақпараттарды жалпылау, талдау 

және қабылдай алу, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдай білу. 

ОН4 Кәсіби сөйлеу мәдениетін игергендігін және қазақ лингвистика мен 
әдебиеттанудың негізгі теориялық түсініктемелері бойынша алған озық 
мамандандырылған білімдерін көрсетеді, кәсіби қызметтерінде және жеке зерттеу 
жұмыстарында өз беттерінше шешімдер қабылдайды 

ОН5 Теориялық негіздерді және қазақ тілін кәсіби деңгейде оқыту әдістемесі 
бойынша оқыту технологияларын білу,жалпы орта мектептерде және кәсіптік оқу 

орындарында, қазақ тілі мен әдебиетінен сыныптан тыс жұмыс түрлерін ұйымдастыру және 

енгізу.  
ОН6 Қазақ әдеби тілінің нормаларын, функционалдық сөйлеу стилінің жүйесін 

практикада қолдану дағдыларын меңгеру; дәйектеу және көркем шығармаларды мәнерлеп 

оқу; ежелгі түркі ескерткіштеріндегі мәтіндерді еркін оқу, түсіну және талдау.  

ОН7 Аргументтерді қалыптастыру және қазақ лингвистикасы мен  әдебиеттану және 

оқыту әдістемесі салаларындағы мәселелерді  шешу. 

ОН8 Ақпарат жинау, ақпаратты түсіндіру және ғылыми материалдарды дайындау, 
филологиялық  ғылым саласындағы нәтижелерді өңдеу, тіл және әдебиет курстарын басқа 
пәндермен пәнаралық байланысын қамтамасыз ету. 

ОН9 Сауатты сөйлей алады, БАҚ редакциясына жеткілікті теориялық дайындығы бар, 

ақпаратты жұртшылыққа шеберлікпен жеткізе біледі, басқару қызметі арқылы БАҚ 
рейтингісін көтеруге атсалысады жаңамәселелер мен жағдаяттарды шешуге 

жаңашылдықпен ойлау және шығармашылықпен келеді, мемлекеттің экономикадағы рөлі 
мен негізгі қызметтері туралы білімі болады.  

ОН10 Мәдени ойлау қабілетін үнемі дамыту,  қабылдауға, талдауға, ақпараттарды 

кеңейтуге, мақсат қойып, оған жету жолдарын таңдауға  қабілетті. 

ОН11 Зерттеу, кәсіпкерлік дағдыларын пайдалану және белгісіздік жағдайында жұмыс 

жасау дағдысы болу. 

ОН12 Жеке түрде және команданың мүшесі   жұмыс жасау, өз көзқарасын дәлелдей алу, 

өзінің ісін түзете білу және түрлі тәсілдерді қолдана алу. 

 

3 БІЛІМ БЕРУБАҒДАРЛАМАСЫН БІТІРУШІ ТҮЛЕКТІҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІ 

3.1 Білім беру бағдарламасы бойыншаоқуын табысты тәмамдау түлектің келесідей 

құзыреттіктерін қалыптастыруға ықпал етеді:  

 шешуші құзыреттіліктер (ШҚ) 



9 
 

 кәсіби құзыреттіліктер(КҚ).   

Шешуші құзыреттіліктер: 

(ШҚ1)  ана тілі саласында 

Филология саласында ұғымдарды, ой, сезім, фактілер мен пікірлерді жазбаша және 

ауызша түрде (тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу) білдіру және түсіну қабілетін, сондай-ақ оқу 

кезінде, жұмыста, үйде және бос уақытында лингвистикалық және шығармашылық тұрғыдан 

жан-жақты қоғамдық және мәдени контексте тиісті түрде меңгеру қабілеті; 

( 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. 

 

КҚ1Қазақ тіл білімі саласындағы дидактикалық, ғылыми, білім беру, әлеуметтік және 

коммуникативтік міндеттерді анықтау және шешу үшін жүйелі теориялық және тәжірибелік 

арнайы білімдерді пайдалануға дайын болу. 
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КҚ2 Белгілі бір тілдік стильге жатқызылғандықтан, тілдік құралдардың өзгеру 

дағдыларын таныта алу; 

КҚ3Қазақ тілі біліміжәне әдебиеттану саласындадидактикалық, зерттеу, 
ағартушылық, әлеуметтік-қарым-қатынастық міндеттерді анықтау және шешуге 
жүйелі түрде алынған теориялық және практикалық арнайы білімінпайдалануға дайын 
болуы. 

КҚ4 Мамандық бойынша кәсіптік қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру мүмкіндігі.  

КҚ5 Жалпы білім беру мекемесінде қазақ тілін оқыту үрдісіндегі принциптерді және 

салыстырмалы тарихи әдістерді түсіне алу. 

 

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 Н12 

ШҚ1   +   +      + 

ШҚ2 +           + 

ШҚ3  +           

ШҚ4   +      + +   

ШҚ5 +     +     +  

ШҚ6  +       + +   

ШҚ7   +   +       

ШҚ8  +       + +   

КҚ1    + +  +    +  

КҚ2    + + + + + +    

КҚ3     +      +  

КҚ4    + + + + + + +  + 

КҚ5     +   +  + + + 

 

4. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕР КЕСКІНІНДЕ 

МЕҢГЕРІЛГЕН КРЕДИТТЕР КӨЛЕМІМЕН КӨРСЕТІЛГЕН ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ 
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 емтихан диф. 

сынақ 

1 

1 5 4 1 2 28 2     300 30 6 1 

2 6 4 1 3 27 2 1    300 30 5 3 

2 

3 5 2 3 3 28 2     300 30 6 2 

4 7 3 1 3 24 2  4   300 30 5 2 

3 

5 5 - - 7 30      300 30 6 1 

6 4 - 1 4 24   6   300 30 4 1 

4 

7 3 - 1 3 20      600 20 4 0 

8 3 - 1 3 20      600 20 4 0 
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9 1 - 1 - -    8 12 600 20  1 

Жал-

пы 
39 13 10 28 201 6 1 10 8 12 3600 240 40 11 
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5. ПӘНДЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

Модуль атауы  ЦИКЛ ЖОО

К/ТК 

Компонент атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Барлық 

сағат 

саны 

Қалыптасаты

н ОН 

(кодтары) 

Қоғамдық-

ғылымдар  

модулі 

ЖБП МК 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

 

Бұл ұлттық тарихтың тұжырымдамалық негіздерін 

жіктеуге, шығу тегіне, қазақ мемлекеттілігінің 

сабақтастығына және қазіргі Қазақстан тарихының 

өзекті мәселелеріне түсінік қалыптастыру. Азаттық 

қозғалысы идеологиясын қалыптастыруда ұлттық 

интеллигенцияның қызметін және Қазақстанның 

әлеуметтік-экономикалық жаңғырту кезеңдерің талдау. 

Демократиялық мемлекеттің қалыптасуын сипаттау. 

Тұңғыш Президенттің мемлекеттік басқару теориясы 

мен тәжірибесіне қосқан үлесін бағалау. 

5 

ОН2, ОН6,  

ОН8, ОН10,  

ОН12 

ЖБП МК Философия 

Философияның пайда болуының негіздері және ойлау 

мәдениетінің пайда болу ерекшеліктерін ашу. 

«Философия», «дүниетаным» туралы түсініктер, 

«болу», «сана» ұғымдарының мәні мен мазмұнын 

анықтау. «Білім» және «шығармашылық» 

ұғымдарының арасындағы қарым-қатынас қарастырып, 

бостандық философиясы санатының мәні мен мазмұны 

анықтау. Философиялық мәселелердің мәнін анықтап, 

сын тұрғысынан ойлауын, философиялық аспектілерді 

меңгеру дағдыларын, тәжірибе мен білімнің мәселелері 

дамыту. 

5 
ОН1, ОН2,  

ОН8, ОН10 

Әлеуметтік-

саяси білімдер 

модулі 

ЖБП МК 
Әлеуметтану және 

саясаттану  

Әлеуметтану теориясы, әлеуметтік құрылым және 

қоғамның болмысы зерттеліп қоғамдағы саясаттың рөлі 

мен орнын түсіндіру, саяси ғылымның қалыптасуы мен 

дамуының негізгі кезеңдері, оның ішінде жастар 

саясаты, қоғамдық өмірдегі саясаттың рөлін қарастыру. 

Мемлекеттің мәні анықталып, мемлекет пен азаматтық 

қоғам арасындағы қарым-қатынасын анықтау. Қазіргі 

4 
ОН1, ОН2,  

ОН8, ОН10 



13 
 

таңдағы әлеуметтік-саяси ақпараттарды талдауын, 

әлеуметтанулық зерттеу дағдыларын дамыту. 

ЖБП МК 

 

Мәдениеттану және 

психология 

 

Мәдениеттiң морфологиясының негiздерiн зерттеу. 

Мәдениеттiң анатомиясын сипаттау және оның 

семиотикалық сипатын, ежелгi Қазақстан аумағындағы 

архаикалық мәдениет туралы ойларын қалыптастыру, 

қазақ мәдениетiнiң негiзгi кезеңдерiн талқылап, қазақ 

мәдениетiнiң қазiргi заманғы әлемдiк процесстердiң 

мәнi мен Қазақстанның мәдени құндылықтарына талдау 

жасау. 

4 

ОН1, ОН2,  

ОН4, ОН8,  

ОН9, ОН11 

Әлеуметтік-

этникалық даму 

модулі                       

 

 

 

ЖБП ЖК 
Экожүйе және құқық 

 

Тіршілік негіздерінің  ішкі және сыртқы ортамен 

біртұтастығын және  өзара тәуелділігін анықтап, адам 

денсаулығы мен қауіпсіздігіне экологиялық қауіп-

қатерлердің  зияндығын түсіндіру және бағалау. Өз 

денсаулығының резервтерін зерттеу бойынша 

жағдайлық есептерді қарастырып, оның экологиялық 

қауіпсіз және қауіпсіз өмір салтын жобалау. Құқық 

бойынша білім қалыптастыру. Оқиғалардың 

заңдылығын талдау, нормативтік актілерге сілтеме 

жасау дағдыларын үйрету. Құқықтық сананың, 

құқықтық мәдениеттің деңгейін көтеру. 

5 
ОН1, ОН2,  

ОН8, ОН10 

БП ТК Мұхтартану 

М.О. Әуезовтің өмірі мен қызметі зерттеу; жазушының 

шығармашылық лабораториясын, оның өмірбаянын 

шығармашылық тұрғыдан талдау; Абайтану 

ғылымының, «Манас» жырының құрушысы ретінде  

тану. М.Әуезовті көрнекті қоғам қайраткері ретінде 

таныстыру. Әуезовтің әдеби мұрасын әлемдік деңгейге 

көтерілгенінен мағлұмат беру. Отансүйгіштік пен елге 

деген сүйіспеншілік сезімдерін дамыту. 

3 
ОН6, ОН7, 

ОН8 



14 
 

БП ТК Абайтану 

Студенттерді  қазақ әдебиетінің классигі – Абай 

шығармашылығымен таныстыру. Абай қазақ 

поэзиясының реформаторы екендігін таныту. Абай 

және қазақ лирикасын талдау. Абайдың философ, 

ойшыл, ақын екенін тану. Абай дәстүрін қолдану және 

оның ұлттық әдебиетті дамытуға әсерін білу. Абайдың 

өмірі мен шығармашылығының тарихы сипаттау. 

 
ОН6, ОН7, 

ОН8 

БП ТК 

Қоғамдық сананы 

жаңғырту және оның 

өзекті мәселелері 

Жаңғырту жетістігінің маңызды шарты ретінде үздік 

дәстүрлер мен алғышарттарды, ХХІ ғасырдағы ұлттық 

сана қалыптасуының негізгі теориялық қағидаларын 

білу. Елдегі жағдайды талдап, ойды айқын түзе білу, 

рухани-ғұрыптық әлеуетті пайдалан отырып, қортынды 

жасау. Қоғамдық және саяси таразыланған әрекетті 

және өзіндік саяси көзқарастар мен әрекеттерді түзету  

дағдыларын меңгеру. 

 
ОН2, ОН4, 

ОН8, ОН10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖБП МК Қазақ (орыс) тілі                                                                                                                                  

Адамдар арасындағы қарым-қатынас, әлеуметтік және 

мәдениетаралық қарым-қатынас саласында орыс 

тіліндегі когнитивті және коммуникативтік қызметті 

дамыту. Этикалық, мәдени, әлеуметтік маңызды 

нормаларды пікірталастарда қолдану дағдыларын 

қалыптастыру, ұжымда жұмыс, қарым-қатынас жасай 

алу, икемді, креативті болуы. Ақпараттық мәтіндерді 

қабылдау бойынша практикалық дағдыларды дамыту, 

олардың әртүрлі салаларында стилистикалық, жанрлық 

ерекшеліктерін түсіндіру. 

10 

ОН1, ОН2, 

ОН7, ОН8, 

ОН10 

ЖБП МК Шетел тілі                                                                                                                                

Шетел тілінің фонетикалық, орфографлық, лексикалық 

грамматикалық нормаларын түсіну. Фонетика: шет 

тілінің айтылуы, лексика-интонациялық ерекшеліктері, 

сөйлеудің дыбыстық жүйесін қабылдау және көбейту. 

Емле: дыбыс-әріптік тіл жүйесі. Лексика: сөзжасамдық 

модельдер: лексикалық минимум, Грамматика: 

сөйлеудің негізгі бөліктері, зат есімі, сын есім, етістік, 

10 
ОН1,  ОН2, 

ОН7, ОН8, 
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Коммуникация 

және дене 

мәдениеті 

модулі 

 

 

 

үстеу, қосымша, есімдік, сөзжасамның негізгі 

модельдерін меңгеру. 

ЖБП МК Дене шынықтыру  

Дене шынықтырудың әлеуметтік маңыздылығы және 

оның жеке тұлғаның дамуы мен кәсіби қызметтегі 

даярлықтағы рөлін білу, түсіну; дене дамуы мен 

даярлығын бақылау, бағалау әдістерін білу. 

Денсаулықты сақтау мен нығайту, салауатты өмір 

салтын қалыптастыру бойынша кәсіби және 

шығармашылық қызметке дайындау үшін практикалық 

қызметте алған білім мен іскерлікті қолдану. 

8 ОН10, ОН12 

БП ЖК 
Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі 

Мәтіннен қажетті ақпаратты алу дағдыларын дамыту, 

оны оқу және кәсіби қарым-қатынаста түсіндіру. Кәсіби 

деңгейде байланыстар орнату қабілетінің дамуы, 

байланыстың мақсаттары мен жағдайына негізделген 

коммуникацияларды сауатты түрде қалыптастыру. 

Кәсіби қарым-қатынас саласында орыс тілінде 

шығармашылыққа, жаңалыққа, ұжымшылдыққа 

құрылған үдерісте сөйлеу бағдарламасын жасау 

қабілеттіктерін дамыту. 

3 
ОН1, ОН3,  

ОН6  

БП ЖК 
Кәсіби бағытталған 

шетел тілі  

Кәсіби бағытталған мәтіндердің, оның ішінде,  ғылыми-

техникалық мазмұндағы мәтіндердің ауызша және 

жазбаша функционалдық ерекшеліктерін білу.  Кәсіби 

тақырыптар бойынша ауызша сөйлеуді түсіну және 

кәсіби тақырыптар бойынша дәйекті хабарлама жасау.   

Мультимедиялық технологияларды қолданып ауызша 

хабарламалар жасай алу. Кәсіби терминологияны 

меңгеру. Болашақ мамандықтар бойынша мәтіндерді 

түсіну. 

3 
ОН1,  ОН3,  

ОН6 

ЖБП МК 

Ақпараттық- 

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағыл.тілінде) 

 

Компьютерлік жүйелерді, бағдарламалық қамтамасыз 

етуді білу. Ақпаратты іздеу және сақтау, электрондық 

кестелермен жұмыс істеу, дерекқорлармен жұмыс істеу 

үшін ақпараттық ресурстарды пайдалану дағдыларын 

дамыту. Ақпаратты қорғау әдістерін және құралдарын 

5 
ОН2, ОН3,  

ОН5, ОН9  
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пайдалану; веб-сайттарды жобалау және жасау, 

мультимедиялық презентациялар. Электрондық 

басқармалар мен  электронды кітаптарды, түрлі 

мобильді технологтарды, SMART технологиясын 

басқару дағдыларын қалыптастыру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шешендік өнер 

және  

ономастика 

теориясы  

КП ТК 

 

Ономастика 

теориясы мен 

практикасы 

Ономастиканың қазіргі заманғы теориялық 

мәселелеріне, атаулардың нақты жазылуына 

байланысты ономастикалық зерттеулердің 

бірегейлігімен танысу.  Ономастика адамның 

тағдырына және елдің болашақ дамуына әсер ететін 

фактор екенін түсіндіру. Саяси және әлеуметтік 

жағдайлардан туындаған колониалдық, тоталитарлық 

топонимдер адам тағдырына әсер ететін теріс 

идеологияның нәтижесі болып табылатындығынан 

хабар беру. Ғылыми пәндер мен қатынастарда 

ономастиканың  рөлін анықтау. 

4 ОН4, ОН7 

КП ТК 
Ономастика 

мәселелері 

Ономастиканы ғылым ретінде қалыптастыру және 

дамыту тарихын сипаттау. Тілдік жүйеде тиісті 

атаулардың және онимикалық лексиканың орнын 

анықтау. Тиісті атауларды ономастика әдістері мен 

тәсілдері арқылы талдау. Тиісті атауларды түрлі 

ерекшеліктермен  жіктеу. Заманауи ономастиканың 

түрлі концепциялары мен теорияларына сыни көзқарас 

қалыптастыру. 

 ОН4, ОН7 

КП ТК 

Шешендік өнер және 

мәнерлеп оқу 

 

Шешендік өнер негіздері:   дұрыс сөйлеудің және оны 

көпшілікке жеткізе білудің  негізгі  дағдыларын 

қалыптастыру. Шешендік өнер  дамуының тарихи 

кезеңдерін біліп, пәннің ерекшеліктерін ғылымның 

әртүрлі салаларындағы білімнің бірыңғай кешенді 

екендігін анықтап, көпшілік алдында сөз сөйлегенде 

оны қабылдату үшін  ауызша және ауызша емес 

компоненттердің маңыздылығы туралы  түсініктерді 

қалыптастыру. 

4 
ОН4, ОН8,  

ОН9 
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КП ТК 

Сөйлеу мәдениетінің 

теориясы мен 

практикасы 

Сөйлеу мәдениеті: әдеби тіл нормаларын, түрлерін, 

қарым-қатынасын, оның принциптері мен қағидаларын, 

әдеп нормаларын, функционалдық стильдер негіздерін 

игеруді көздейді. Сөйлеу мәдениеті қамтиды үш 

аспектіні: нормативтік, коммуникативтік, этикалық 

толық меңгереді. Сөйлеу нормаларында кездесетін  

қиындықтар мен мәселелерді және қазіргі жай-күйін 

таниды. 

 
ОН4, ОН8 

ОН10 

БП ТК 

Практикалық қазақ 

тілі 

 

Тіл саласындағы негізгі тақырыптарды терең меңгеру, 

тілдік талдаудың әртүрлі түрлерін орындау 

дағдыларын, емле және пунктуация ережелерін 

қолдандыра білу, өздігінен және өзара тексеруден өткен 

диктанттарды жазу дағдыларын қалыптастыру. Емле 

мен пунктуацияның негізгі ережелерін іс жүзінде 

қолдана отырып, әдеби тілде жазбаша және ауызша 

еркін сөйлеу дағдылары дамыту. 

4 
ОН1, ОН5,  

ОН6, ОН7  

БП ТК 

 

Тілдік деңгейлер 

бойынша талдау 

 

Тілдік талдау немесе лингвистикалық талдау – тіл 

бірліктерінің сипаттамаларын, заңдылықтарын, 

ерекшеліктерін, бөліну жолдарын, бір-бірімен 

байланысу амалдарын ажыратып саралауға үйрену. 

Тілдік талдаудың маңызды шарттарын, оның негізгі 

заңдылықтары мен ерекшеліктерімен таныса келе, 

келесі сатыда тілдік фактілер негізінде өз бетімен 

ойлауға, сол құбылыстың белгілеріне сүйене отырып 

өзіндік ереже шығаруға дағдылану. 

 
ОН1, ОН5,  

ОН6, ОН7 
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Тіл білімінің 

ғылыми-

теориялық 

мәселелері мен 

тарихы 

 

 

 

БП ЖК 

Оқытылатын тіл 

теориясының 

негіздері 

Тіл белгі жүйесі ретінде сипатталады. Әлемнің 

лингвистикалық картасын, тілдің типологиялық,  

генеалогиялық жіктелуін жасау, салыстыру 

қабілеттерін дамыту. Жаңа білімдер мен дағдылар, 

оның ішінде кәсіпқой емес салаларда қолдану, кәсіби 

саладағы мәселелердің ғылыми мәнін сақтау, 

бағдарламалық талдаулар және басқа лингвистикалық, 

әдістемелік, аударма және басқа кәсіби профильдерді 

сынақтан өткізу жүзеге асыра алу. 

5 
ОН6, ОН7,  

ОН8 

КП ТК Жалпы тіл білімі 

Жалпы тіл білімі мәселесі: құрылымы мен тілі, тілдің  

белгілік  табиғаты, тілдердің өзара әрекеттестігі мен  

дамуының негізгі заңдылықтары, тілдерді жіктеу 

принциптері және т.б. толық меңгерту. Терминология 

туралы білім, ғылыми түсінік, лингвистикалық талдау 

және тілдік құбылыстарды зерттеу дағдылары 

қалыптастыру. 

4 
ОН5, ОН6, 

ОН11 

КП ТК 
Тіл біліміндегі жаңа 

бағыттар 

Мемлекеттік ауқымда зерттеу жүргізудің дайындығы, 

зерттеу жұмыстарын жүргізудің міндеттері, құралдары, 

процедуралары мен технологиялары бойынша жүйелі 

білім қалыптастыру. Ақпараттық-коммуникациялық 

кеңістікті қамтамасыз етудегі талдамалық қызметтің 

рөлін, үкімет пен азаматтық қоғам арасындағы өзара іс-

қимыл механизмінің тиімді жұмыс істеуін анықтау. 

Мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру және 

коммуникативтік тапсырмаларды шешу бойынша 

ақпараттық-аналитикалық іс-шараларды іске асыруда 

пайдаланылатын тұжырымдамалық және категериялық 

құрылымның  қалыптасуына үлес қосу. 

 

 

ОН5, ОН6, 

ОН11 

БП ТК Түркітануға кіріспе 

Түркі тілдерін және олардың тарихын сипаттау. Жалпы 

лингвистиканың және түркі тілдерінің негіздері туралы 

білімдерін қалыптастыру.  Қазақстанның заманауи 

мәдениетінің бастауларына деген  қызығушылығын 

4 
ОН6, ОН7,  

ОН8 
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артыру, керекті түсініктер қалыптастыру. Түркі 

тілдерінің негізгі даму этаптары мен оның фонетика-

морфологиялық ерекшеліктері туралы түсініктер базасы 

қалаптастыру. 

БП ТК 
Қазақ жазуының 

тарихы 

Жазу және жазба тілінің теориялық негіздері, жазба тіл 

мен ауызекі сөйлеу тілінің ерекшеліктері мен 

ұқасастықтарын анықтау. Жазудың түрлері: 

идеографиялық жазу мен идеограммаларға анықтама 

беру. Табылған аймақтары мен жазудың сипаты, Түркі 

туыстас тілдердің, қазақ тілі графикасының 

дамуындағы кезеңдердің зерттелуі мен көзқарастар 

жайында мағлұмат беру. Графикалық лингвистика, 

оның палеография, эпиграфика, орфография 

тарауларын меңгерту. 

 
ОН6, ОН7,  

ОН8 

Әдебиеттану-

дың ғылыми-

теориялық 

мәселелері 

 

БП ТК 
Әдебиеттануға 

кіріспе 

Көркемдік әдістерді сипаттау.  Әдебиеттанудың 

мәселелерін талқылауда ойын толық жеткізіп, өз 

көзқарасын қорғау. Эксперимент жасап және көрсете 

білуге  шығармашылықпен жол табу білу. Әр түрлі 

кезеңдегі ақын-жазушылардың шығармаларын түсіну, 

әдеби еңбектерді  сыни бағалай білу, зерттелген 

материалды қорытындылау. 

5 
ОН6, ОН8, 

ОН10 

БП ТК 

Әдебиеттану 

ғылымындағы 

зерттеулер 

Шығармашылық үдерістің теориясы мен практикасы 

туралы негізгі ережелерді қарастыру,  өнерді бейнелі 

ойлау мен дұрыс қабылдаудың жалпы принциптерін 

сипаттау, адам өміріндегі көркем шығармашылықтың 

маңыздылығын бағалау. Өнер шығармаларын бағалауда 

эстетикалық талғам мен қабілет қалыптастыру, кәсіби 

білім мен дағдыларды дамыту және нығайту. Көркем 

шығармашылық идеясын саналы процесс ретінде 

бағалуды үйрету. 

 
ОН6, ОН8, 

ОН10 

КП ТК Әдебиет теориясы 

Әдеби түсініктер жүйесін қарастыру. Өнердің түрі және 

оның тарихи даму заңдылығы ретінде әдебиеттің жалпы 

ерекшеліктерін тереңірек және жан-жақты оқып үйрену 

4 
ОН6, ОН7,  

ОН8, ОН10 
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дағдыларын қалыптастыру. Поэтика категориясы 

(автордың бейнесі, көркем уақыт және кеңістік, 

композиция), курстың терминологиясы, негізгі 

түсініктерді қалыптастыру  үдерісі  мен дамуын   

сипаттау. 

КП ТК 

Қазіргі қазақ әдебиет 

теориясындағы 

жаңашылдық  

Дәстүрлер мен инновациялар – диалектикалық бірлік, 

ескі және жаңа жалғасы, тарихты дамыту, өндірістің 

негізі ретінде өзгеретіндігін үйрету. Инновация 

әрдайым әдебиет пен өнер саласын кеңейтетін үлкен 

шеберлік пен таланттың нәтижесі болып табылады. 

Мұнда дәстүрлер мен инновациялардың заманауи әлем 

талаптарына сай болуы, әдебиет пен өнердегі ұлттық 

сәйкестікті сақтау қағидалары меңгертіледі. 

 
ОН6, ОН7,  

ОН8, ОН10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БП ТК 

Қазіргі қазақ тілінің 

фонетикасы 

 

Қазіргі қазақ тілі  саласында фонетиканың тілдік 

жүйенің бір қыры және  жүйелі құбылыстың  ғылыми 

саласы  ретінде өзіндік ерекшеліктерін  ашу; тілдің 

фонетикалық құбылыстарын талдау, мәтінді 

транскрипциялауды (фонетикалық және фонемалық 

транскрипция) үйрену, тілдің интонация 

құрылымдарына жататын, зерттелетін мәселелер 

бойынша қазіргі лингвистикалық әдебиеттермен жұмыс 

жасау мүмкіндігін қалыптастыру. 

4 
ОН6, ОН7,  

ОН8 

БП ТК 

Графика және 

орфография 

 

Қазақ жазу таңбасының негіздерін сипаттау. Емлемен 

пунктуация ережелерін қолдану, алынған ақпараттарды 

бағалау, ғылыми мәтіндерді өңдеу және талдау, негізгі 

білім-ғылым жанрындағы мәтіндерді құрастыру, емле 

дағдыларын, айтылуы мен тыныс белгілерді дұрыс қою, 

жазбаша және ауызша тілдік формалар т.б. игерту. Өзін-

өзі және өзара тексеру әдістерін қолдану дағдыларын 

қалыптастыру. 

 
ОН6, ОН7,  

ОН8 

БП ТК 

Қазіргі қазақ тілінің 

лексикологиясы мен 

лексикографиясы 

Лексикология мен фразеологияның негізгі 

категорияларын қарастыру. Мәтiннiң түпнұсқа 

мәтiндерiнде ақпараттық базаның кеңеюiн көрсету. 

5 
ОН6, ОН7,  

ОН8 
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Лексика мен фразеологиядағы парадигматикалық және 

синтагматикалық қарым-қатынастарын салыстыру. 

Лексикалық бірліктердің қарым-қатынасы мен өзара 

тәуелділігін талдау. Фразеологиялық бірліктердің 

түрлерін сипаттау. Қазақ тілінің нақты лексикалық және 

фразеологиялық құбылыстарын сипаттау. Кез келген 

жанрдың толық лексикологиялық мәтіндік талдау жасау 

дағдыларын қалыптастыру. 

БП ТК 

Қазақ лексикогра-

фиясының 

қалыптасуы мен 

дамуы 

 

Лексикологияны және оның жетістіктерін зерттеу 

негізінде   әртүрлі сөздік қорларын,  лексикография 

туралы теориялық білімдерінің  кең ауқымын ғылыми 

тұрғыда жинақтау. Лексикография және лексикология – 

ғылымның екі тармағы, бір-бірімен тығыз байланысты 

қарастыру. Сөздіктердің сапасы осы ғылымдардың 

қалай және қандай дәрежеде зерттелетініне байланысты 

екендігін түсіндіру.  

 
ОН6, ОН7,  

ОН8 

КП ТК 

Қазіргі қазақ тілінің 

сөзжасамы және 

морфологиясы 

 

Тілдің морфологиялық жүйесін, сөздердің 

грамматикалық кластарын (сөз таптарын) жіктеуіш 

бірліктер ретінде ажырату қағидаларын сипаттау. Қазақ 

тіліндегі әр сөз таптары туралы білімдері қалыптастыру, 

қазақ тіліндегі сөздерді  грамматикалық мәнін ескере 

отырып, дұрыс және нақты пайдалануға үйрету. 

6 
ОН6, ОН7,  

ОН8 

КП ТК 

Қазіргі қазақ 

тіліндегі сөзжасам 

мәселелері мен 

сөзжасамдық 

тәсілдер 

 

Қазақ тіліндегі сөзжасамдық және морфологиялық 

жүйелердің ерекшеліктерін, қазіргі кезеңдегі осы 

жүйелердің даму тенденциясын қарастыру; қазақ тілінің 

сөздік-морфологиялық құбылыстарын талдаудың 

практикалық дағдыларын қалыптастыру. Морфология 

деңгейдегі лингвистикалық бірліктердің кіші 

жүйелерін, негізгі сөзжасам ұғымдарын морфологилық 

талдау дағдыларын қалыптастыру. Лингвистикалық 

әдебиеттермен жұмыс істеу алуын қабілеттіктерін 

дамыту. 

 
ОН6, ОН7,  

ОН8 
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Қазіргі қазақ 

тілінің негіздері 

БП ЖК 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 

 

Қолданбалы тіл аумағы кең және әртүрлі екенін танып 

білу. Әлемдегі ежелгі саланы түсіну: жазу, ана тілі мен 

шетел тілдерін үйрену, тілдің лексикологиясын білу, 

содан соң оның аударма әдістері арқылы типография, 

емле, транслитерация және терминология салаларын 

меңгеру.  

5 
ОН4, ОН6,  

ОН7, ОН8 

БП ТК 

Қазіргі қазақ тілінің 

синтаксисі 

 

Тілдің синтаксистік жүйесін сипаттау. Қазіргі 

синтаксистік теорияның негізгі ережелерін, даму 

кезеңдерін және тұтастай алғанда тарихтағы рөлін 

бағалау; қазіргі заманғы оқулықтардағы қазақ тіліндегі 

синтаксис теориясының негізгі қиын мәселелерін 

қарастыру; тілдің синтаксистік деңгейінің негізгі 

ұғымдарын, жай және құрмалас сөйлемдерді саналы 

түрде білу дағдыларын дамыту. 

4 
ОН6, ОН7,  

ОН8,  ОН9 

БП ТК 

Қазіргі қазақ тілінің 

тыныс белгілер 

жүйесі 

Қазақ тыныс белгілері жөніндегі ережелердің 

жиынтығымен танысу.  Тыныс белгілерінің түрлері 

және олардың әрқайсысының қызметін  таныстыру. 

Тыныс белгілер мағынаға және интонацияға негізделіп, 

сөйлемнің грамматикалық құрылысына, мағынасына, 

интонациясына қарай қойылатындығын меңгерту. 

Пунктуация мәселелерінің шешілмей келе жатқан 

даулы тұстарын жан-жақты талдау. Тыныс  белгілерінің 

қойылатын орындарын меңгерту арқылы сауатты 

жазуға дағдыларын  қалыптастыру. 

 
ОН6, ОН7,  

ОН8,  ОН9 

БП ТК 
Стилистика және тіл 

мәдениеті 

Қазіргі қазақ әдеби тілінің стилистикалық нормалары 

қарастыру. Қазақ тілінің стилистикалық ресурстарын 

тіл жүйесінің барлық деңгейлерінде сипаттау. Мәтінді 

стилистикалық талдаудың негізгі принциптерін 

қолдануға үйрету. Мәдениетаралық қарым-қатынас 

мәтіндерін жасау және редакциялау, тілдік талдау 

жүргізу, түрлі функционалдық стильдердің мәтіндерін 

түсіндіру, сөйлеу түрлерін сыныптау, модель бойынша 

стилистикалық талдау жасау. 

4 
ОН4, ОН6,  

ОН9, ОН10 



23 
 

БП ТК 

Қазақ тілінің 

стилистикасы 

 

Мәтіннің стилистикалық ерекшелігін зерттеу, нақты 

стилистикалық құбылыстарды талдау. Тиісті түсіндірме 

және фразеологиялық сөздіктерді қолдануға, мәтінді 

тұтас стилистикалық талдауды жүргізуге, сөйлеу 

ахуалының сипатын ажырата білуге, әдеби тілдің тілдік 

және стилистикалық нормаларына және 

коммуникативтік параметрге сәйкес әртүрлі тілдік 

бірліктерді таңдауға үйрету. 

 
ОН4, ОН6,  

ОН9, ОН10 

БП ТК 

Қазақ 

диалектологиясы 

 

Жалпы қазақ тілінің диалектілерінің құрылымын 

сипаттау. Қазіргі қазақ говорларының фонетикалық, 

морфологиялық, синтаксистік, лексикалық 

деңгейлерінің  өзіндік ерекшеліктерін анықтау. Қазақ 

диалектілерінің диалектілік айырмашылықтарын 

бағалау.  Қазақ тілінің  белгілі бір кезеңінің дамуын тану 

үшін қазіргі говорлардың  фонетикалық, 

грамматикалық, лексикалық құрылымын сипаттау,  

қазақ говорларының  диалектілік айырмашылықтарын 

талдау дағдыларын дамыту. 

4 
ОН4, ОН7,  

ОН8 

БП ТК 

Қазақ тіліндегі 

жергілікті тіл 

ерекшеліктерін 

тексеру 

 

Қазақ тілінің тарихымен және оған кіретін  

диалектілермен танысу. Қазақ тілінің диалектілерінің 

пайда болуы және қалыптасуын білу. Қазіргі қазақ 

тілінің жалпы дамуын, тайпалардың тілінде және 

жергілікті тұрғындар мен көрші халықтар  тіліндегі 

қазіргі диалектикалық ерекшеліктердің қалыптасуы мен 

дамуын  түсіндіру. 

 
ОН4, ОН7,  

ОН8 

КП ЖК 

Салыстырмалы 

типология 

 

Салыстырмалы типологияның идеялары мен әдістерді 

танып білу. Басты үш салыстырмалы әдіс мазмұнын 

ұйымдастырады: салыстырмалы-тарихи әдіс, тілдер  

типологиясы,  контрастылық грамматика. Аймақтық 

типология лингвистикасы мен салыстырмалы тарихи 

лингвистика саласын қарастыру.  Зерттеу нысанына  

байланысты типология функционалды (әлеуметтік 

5 
ОН3, ОН4,  

ОН7, ОН11 
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лингвистика) және құрылымдық типология болып  

бөлінетіндігін меңгерту. 

БП ТК 

Іскерлік 

корреспонденция  

тілі  

Іскерлік қарым-қатынас тілі – бұл қызметтік саладағы 

адамдардың арасындағы байланыстарды дамытудың 

күрделі көпжоспарлы процесі екендігін таныстыру. 

Аталған процестің ерекшелігі регламенттелуін, ұлттық 

және мәдени дәстүрлермен, кәсіби этикалық 

принциптермен анықталатын белгіленген шектеулерге 

бағынуын осы пән барысында меңгерту. 

Корреспонденция журналистиканың зерттейтін 

әлеуметтік мәні бар мәселе жайлы туындысы, уақытпен 

шектелген публицистикаың жанры екендігі меңгерту. 

7  

БП ТК 
Эпистолярлық 

жанрдың тілі 

Қазақ тіліндегі эпистолярлық стильдің қалыптасу, даму 

тарихы, функционалдық стильдер жүйесіндегі орны, 

өзіндік ерекшелік, белгілері мен қолданылуын жан-

жақты қарастыру. Қазақ халқының біртуар азаматтары 

мен қоғам қайраткерлері, ақын жазушылардың 

хаттарын, қолжазбалары дереккөз ретінде алып, 

хаттардың стилін, мәтін құрылымын, грамматикалық, 

лексикалық, стилистикалық ерекшеліктеріне қарай 

талдау. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БП ТК 

Жаңартылған білім 

бағдарламасы 

негізінде қазақ тілін 

оқытудың әдістемесі 

 

Білім алушылардың зияткерлік, коммуникативтік, 

лингвистикалық және шығармашылық қабілеттерін 

сипаттау.  Білім алушылардың  жеке қасиеттерін есепке 

алу дағдыларын қалыптастыру. Сапалы білім, дағдылар 

мен қабілеттерді қолдана алу, оқушылар  мен мұғалім 

арасындағы ынтымақтастық ортасын қалыптастыру, 

материалды мұқият іріктеп, тапсырма етіп бере алу, үй 

тапсырмасының дәстүрлі емес түрлерін жасай алу, 

жаңартылған білім мазмұнының   әдіснамасын түсіну. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

ОН5, ОН6,  

ОН7 

БП ТК 

Қазақ тілін 

оқытудағы жаңа 

технологиялар 

Заманауи оқыту технологияларын қарастыру. Әртүрлі 

оқыту әдістерін салыстыру және бағалау. Жаңартылған 

бағдарламалардың талаптарын ескере отырып, қазақ 

 
ОН5, ОН6, 

ОН7 
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тілінде қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді бағдарламаларды, 

қазақ тілін оқытудың заманауи технологиялары 

бойынша жаңа бағдарламаларды жасау мүмкіндігін 

қалыптастыру. Қазақ тілін оқытуда заманауи 

технологияларды жіктеу. Жаңа білім беру 

технологияларын қолдану арқылы сабақ құру 

мүмкіндігін дамыту. 

 

 

 

БП 

 

 

 

ТК 

Жаңартылған білім 

бағдарламасы 

негізінде қазақ 

әдебиетін оқытудың 

әдістемесі 

 

Қазіргі заманғы білім беру технологиялары мен кәсіптік 

дағдылардың әртүрлілігін ашу. Онда білім беру 

үрдістерін ұйымдастыру мен дамытудың 

заңдылықтарын, мазмұнын, принциптерін, әдістері мен 

формаларын сипаттау; қазіргі заманғы педагогикалық 

технологиялары білім беру мен оқыту міндеттеріне, 

қазіргі заманғы мектептегі оқытудың интерактивті 

әдістерінің мақсаттарына және мазмұнына сәйкес 

келеді; негізгі педагогикалық ұғымдар, олардың бірлігі 

мен айырмашылығын меңгерту. 

 

4 

ОН5, ОН6,  

ОН7 

БП ТК 

Қазақ әдебиетін 

оқытудағы   жаңа 

технологиялар 

 

Білім беру жүйесінде ақпараттық технологиялардың, 

мультимедиалық және виртуалдық технологиялардың 

енгізілуі дәстүрлі когнитивті бағдарланған оқыту 

жүйесінің сипатын өзгертіп, оқушылардың 

интеллектуалдық қызмет аясын кеңейту.  Жаңартылған 

бағдарламалардың талаптарын ескере отырып, қазақ 

әдебиетінде  қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді 

бағдарламаларды, қазақ әдебиетін оқытудың заманауи 

технологиялары бойынша жаңа бағдарламаларды жасау 

мүмкіндігін қалыптастыру.  

 
ОН5, ОН6,  

ОН7 

БП ТК 

Бағалаудың 

өлшемдік 

технологиялары  

Критериалды бағалауды ұйымдастырудың 

педагогикалық принциптерін  сипаттау.  Оқушылардың 

оқу жетістіктерін бағалауды үйрету. Алынған білімді 

теориялық және практикалық мәселелерді шешу, 

диагностикалық бағдарламаларды құру және бағалау 

түрлерін әзірлеу үшін әдіснамалық мақсаттарға 

4 
ОН4, ОН5,  

ОН8 
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Оқытудың 

әдістемелік 

негіздері 

 

пайдалануды меңгерту. Бағалау жүйесі оқушыларға оқу 

туралы, жоспарланған нәтижелерге жету үшін жеке 

жетістіктер туралы толық және әр түрлі ақпаратты алуға 

мүмкіндік беру. 

БП ТК 

Білім алушылардың 

оқу-танымдық 

құзыреттілігін 

қалыптастыру 

технологиясы 

 

Білім беру және білім беру компетенциясының 

компоненттерін сипаттау. Келесі дағдылар 

қалыптастыру: мақсат қойып, оның жетістіктерін 

ұйымдастыруға, жоспарлауға, талдауға, көрсетуге, өзін-

өзі бағалауға және танымдық белсенділікті бағалау. 

Анықталған фактілерге сұрақтар қою, құбылыстың 

себептерін іздестіру, зерттелетін мәселеге қатысты өз 

түсінігін немесе түсінісбеушілікті белгілеу; өлшеу 

дағдыларына ие, нәтижелерді сипаттап, қорытынды 

жасау; проблемалық жағдайларды жасау. 

 
ОН4, ОН5,  

ОН8 

БП ЖК Оқу практикасы   

Фольклорлық практика – 1 курстардың оқу-тәрбиелік 

және өз бетінше ғылыми жұмыстары үшін ең маңызды 

түрі екендігін түсіндіру. Фольклор жинау арқылы халық 

ауыз әдебиетінен білімдерін тереңдету және кеңейту.  

Дәріс және практикалық сабақтарда алған білімдерін 

халықтық фольклормен танысуға жұмсау, жұмысты 

жинау  қабілеттілігін игеру, жарияланым үшін 

фольклорлық жазбаларды дайындауда практикалық 

дағдыларды меңгерту, фольклорлық жазбаларды 

мұрағаттық сақтау және оларды  алғашқы өңдеу туралы 

түсінік алу. 

1 
ОН4, ОН6,  

ОН8 

КП ЖК 
Өндірістік  

практика    1 

Редакция жұмысы жүйесімен, редакциядағы журналист 

қызметінің түрлерімен, редакция қызметкерлерінің 

шығармашылық жұмыстарымен таныстыру. 

Жаңалыққа арналған ақпараттарды құру дағдыларын 

қалыптастыру;  БАҚ түрлерін ажырата білу; Жаңалық 

ақпараттарын жасай білу, түрлі жанрдағы мәтіндерді 

дұрыстау және түзете алу; мақала жазуға керекті  

4 
ОН5, ОН7,  

ОН8, ОН9 
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ақпаратты жинауға үйрету; түрлі рубрикадағы 

мақалаларды  талдау.  

КП ЖК 
Өндірістік  

практика  2 

Білім алушылар мен мұғалімнің педагогикалық 

қызметінің негізгі функцияларын меңгерту, тәжірибелік 

дағдылар мен оқыту әдістемелерін қалыптастыру, оқу 

сабақтарын жоспарлау, сабақты түрлі интерактивті 

технология және әдістермен өткізу, ЖОО-да 

психологиялық-педагогикалық пәндер циклі, жеке 

әдістеме бойынша алған білімдерін жан-жақты 

пайдалану, педагогикалық құзыреттіліктің құрылуы 

және дамуы, мұғалімнің кәсіби қасиеттерін 

қалыптастыру. Педагогикалық ойлау икемділігін, 

шығармашылықты, қалыптастыру, педагогикалық 

құбылыстарды, фактілерді талдау. 

6 
ОН5, ОН7,  

ОН8, ОН9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БП ТК 

Қазақ халқының 

ауыз әдебиеті 

 

Фольклордің негізгі ерекшеліктері және олардың даму 

кезеңдерін сипаттау. Көне қазақ әдебиетінің пайда 

болуын оның қоғамдық өмірдегі орнымен қызметін 

анықтау. Фольклорлық шығармалардың мәтіндерін 

салыстыру, фольклордың жазба әдебиетінен 

айырмашылығын және олардың өзара байланысын 

түсіндіру.  

5 
ОН4, ОН7,  

ОН8, ОН12 

БП ТК 

Қазақ 

фолклористикасы 

 

Ауызша поэзияны құрудың негізгі заңдылықтары 

туралы идеялардың нақты жүйесін қалыптастыру. 

Халық поэзиясының табиғаты туралы түрлі теориялар 

мен көзқарастарды мысалдармен қамтамасыз ету. 

Фольклорлық және әдеби шығармаларды типологиялық 

жалпы және ерекше қасиеттермен сәйкестендіру; 

әдебиеттану және фольклорды зерттеудің жаңа 

тәсілдерін қолданудағы дағдыларды қалыптастыру. 

 
ОН4, ОН7,  

ОН8, ОН12 

БП ТК 

Ежелгі дәуір және 

Орта ғасырлардағы   

әдебиет тарихы 

Төл әдебиетіміздің тарихын, оның қалыптасу процесін, 

әр түрлі даму кезеңдерін және зерттелуі мен зерделенуін 

жан-жақты қарастыру. Бұған қоса, осы күнге шейін 

4 
ОН4, ОН7,  

ОН8, ОН10 
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Қазіргі қазақ 

әдебиетінің 

тарихы 

 

 өзінің көркемдік мәнін, эстетикалық сипатын жоймаған, 

айрықша жаратылған жазба ескерткіштердің табылуы 

мен аударылуын, олардың мазмұн-мағынасын, әдеби 

ерекшеліктерін, көркемдік мұратын біліп, меңгеру. 

Болашақ мамандарға жекелеген жазба ескерткіштер мен 

көркем туындылардың мәтінін өз бетімен оқып-

талдауына және әдеби-ғылыми тұрғыдан терең зерттеп-

шұғылдануына мүмкіндік беру. 

БП ТК 

V-ХV  ғасырлардағы 

қазақ әдебиетінің 

тарихы 

 

Біздің заманымызға дейінгі сақтар мен ғұндардың жазу-

сызуларынан бастап, заманымыздың VI-XIV 

ғасырларында қалыптасып дамыған түркілік жазба 

әдебиетімізге байланысты біртұтас ұғым-түсінік 

қалыптастыру. Ежелгі дәуірдегі әдебиетті көне 

тарихпен, көшпенділер мәдениетімен сабақтастыру. 

«Күлтегін», «Тоныкөк», «Оғыз қаған», «Құтты білік» 

т.б. тәрізді жазба ескерткіштердің идеясы мен көркемдік 

ерекшеліктерін меңгерту. 

 
ОН4, ОН7,  

ОН8, ОН10 

БП ТК 

XV-XVIII 

ғасырлардағы қазақ 

әдебиетінің тарихы 

 

Қазақ әдебиетінің сан ғасырларға созылатын өткен 

жолымен, тағылымға толы тарихи тағдырымен 

барынша жете танысу. Қазақ халқының рухани өмірінің 

көрінісі болып саналатын әр кездердегі әр алуан 

дәрежедегі, әр түрлі жағдайда сөз ұстаған арқалы 

ақындары мен тереңнен толғайтын абыз-жырауларыны 

шығармашылық болмысы турасында белгілі бір жүйеге 

түскен сындарлы ұғым, білім қорын қалыптастыру. 

6 
ОН4, ОН6,  

ОН8 

БП ТК 

Қазақ хандығы 

дәуіріндегі әдебиет 

 

Қазақ хандығы негізінде Қазақ мемлекеттігінің пайда 

болуына негіз болған объективті себептерімен 

таныстыру. Халықтың ауыз әдебиеті мен авторлар 

шығармашылығының рухани үндестік табуы арқылы 

жасалған асыл қазына – ұлт әдебиетінің нәрлігі мен 

әрлілігіне тұщындыру арқылы, олардың туған ұлтына 

 
ОН4, ОН6,  

ОН8 
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деген мақтаныш сезіміне дем беру, сол арқылы  

білімдерін бекіту. 

БП ТК 

ХІХ ғасырдағы қазақ 

әдебиетінің тарихы 

 

ХІХ ғасыр әдебиетінің тарихын, қоғамдық-әлеуметтік 

жағдайлармен тығыз байланысын, әдебиеттің ұлт ой-

санасын оятудағы міндетін таныстыру. XIX ғасыр 

әдебиетінің көркемдік сипаты мен әлеуметтік негіздерін 

зерттеу. ХІХ ғасыр әдебиетімен байланысты қазақ 

әдебиетінің тарихы бойынша бұрын жасалған 

зерттеулер нәтижелерін меңгерту.  

4 
ОН4, ОН6,  

ОН8 

БП ТК 

 

ХІХ ғасырдағы  жаңа 

жазба әдебиет 
 

ХІХ ғасыр қазақ әдебиетін оқытудың негізгі 

мақсатымен студенттерді таныстыру. ХІХ ғасыр 

әдебиеті – үлгі, әртүрлі, әдебиет жанры. Бұл курстың 

негізгі мақсаты XIX ғасыр әдебиетінің көркемдік 

сипаты мен әлеуметтік негіздерін зерттеу, ХІХ ғасыр 

әдебиетімен байланысты қазақ әдебиетінің тарихы 

бойынша бұрын жасалған және зерттелген зерттеулер 

нәтижелерін зерттеу болып табылады. 

 
ОН4, ОН6,  

ОН8 

КП ТК 

ХХ ғасырдың 

басындағы қазақ 

әдебиеті (1900-1940) 

 

ХХ ғасырдағы әдебиеттің тарихи және әдеби 

процестерін сипаттау. Жазушылар мен ақындардың 

стилінің ең маңызды ерекшеліктерін қарастыру. Өнер 

туындысын оның тақырыптық және формальды 

аспектілерінің бірлігін талдау. Автордың 

шығармашылық өмірбаяны және жұмыс мәтіндері 

туралы деректерді пайдалану арқылы өздерінің 

көзқарастарын дәлелдеу. 

4 
ОН4, ОН6,  

ОН7 

КП ТК 
Алаш ұранды 

әдебиет 

Халықтың бостандығы мен азаттығы, болашағы үшін 

жан сала күрескен, сол жолда құрбан болған алаш 

әдебиетшілерінің сан салалы асыл идеяларының негізі 

бүгінгі тәуелсіз Қазақстан идеяларының жүзеге 

асқанымен түсіндіру. Алаш әдебиетшілерінің ұлт-

азаттыққа байланысты туған жырларының идеялық 

сипатын ашып,  ұлт-азаттық тақырыбының қазіргі 

 
ОН4, ОН7,  

ОН8, ОН10 
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таңдағы мәңгілік ел идеясымен сабақтастығын 

ұғындыру.  Тәуелсіз Қазақстан және алаш идеяларымен 

сабақтастығын меңгерту.  

БП ТК 

 

 

ҰОС және соғыстан 

кейінгі жылдардағы 

қазақ әдебиетінің 

тарихы  (1941-1960) 

 

Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы 

қазақ әдебиетінің тарихымен таныстыру. Ұлы Отан 

соғысының тақырыбын көркемдік дамыту. Соғыс 

кезеңінде әдебиеттер мен трагедияларды, достық пен 

араздықты көрсету. Тарихи деректер тұжырымдамасы 

және шығармашылық қиялды бейнелеу жүйесін талдау. 

4 
ОН4, ОН6,  

ОН8 

БП ТК 

1941-1956 

жылдардағы қазақ 

әдебиеті 

Екінші дүниежүзілік соғыс, оның әдебиеттегі гуманизм, 

көркем шығармадағы геройлық бейнелердің соғыс 

тақырыбы аясында сомдалуын меңгерту. Халық 

шаруашылығын қалпына келтіру кезеңіндегі еңбек 

тақырыбы, соғыстан соңғы жылдардағы қаулы-

қарарлары, олардың әдебиетке тигізген кесірі, осы 

жылдардағы әдеби дамудың көркемдік қырлары 

түсіндіріліп талдау. 

 
ОН4, ОН6,  

ОН8 

 

БП 

 

ТК 

ХХ ғасырдағы 60 

жылдардан кейінгі 

қазақ әдебиеті (1960-

2000) 

 

1960-2000 жылдардағы қазақ әдебиетінің кезеңдері: 

Х.Ерғалиев, А. Тәжібаев, А.Нұрпейісов, И.Есенберлин, 

З. Молдағалиев, З.Кабдолов, С.Мәуленов, Т.Ахтанов, 

М.Мақатаев. С. Жиенбаев, Ф., Наджимеденов, О.Бөкей 

сияқты ақындар мен жазушылардың шығармалары 

идеологиялық және көркемдік ерекшеліктерімен 

таныстырып, меңгерту. Ақындар мен жазушылар 

шығармаларының мәтіндерін талдау. Оқу жұмыстарын 

зерттеу, өнер туындысының тақырыптық идеясын 

анықтау. 

 

 

4 

 

 

ОН4, ОН7,  

ОН8, ОН10  

БП ТК 

Қазақ әдебиетіндегі 

тарихи тақырыпқа 

арналған 

шығармалар 

Тарихи тақырыпқа деген қызығушылықты артыру, 

халықтың өткен өмірін, бастан кешірген тағдырын 

суреттеуге арналған шығармалардың тарихымен 

танысу.  Тарихи тақырыпқа қалам тартқан 

жазушылардың өмірі мен шығармашылығын білу.  

 
ОН4, ОН6,  

ОН7 
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Тарихи шығармалардың өмір танытқыштық мәнін 

түсіну.  Қазақ халқының өткені мен бүгінгісін, 

адамшылық табиғаты мен азаматтық тағдырын 

танытудағы тарихи шығармалардың алатын орнын 

тану. 

КП ТК 

Қазіргі қазақ 

әдебиеті және сын 

тарихы  

Көркемдік қызметтің ерекшеліктері: әдеби мәтінді оқу 

және толыққанды қабылдау, жұмыстың сюжетін түсіну, 

онда бейнеленген оқиғалар, кейіпкерлер мен 

шындықтар түсініп, талдау. Өмір шындығы мен әдеби 

шығармадағы көркем шындық арақатынасын саралап, 

көркем шығарманы әдеби тұрғыдан бағалайтын 

шығармашылық түрі – әдеби сын екендігін түсіндіру. 

Оның негізгі зерттеу объектісі – көркем әдебиет, әдеби 

процесс екендігін меңгерту. 

7 
ОН4, ОН7,  

ОН8, ОН10 

КП ТК 

Тәуелсіз 

жылдардағы қазақ 

әдебиеті 

 

Әдеби процесті дамытудың әртүрлі мәселелерімен 

танысу. Ұлттық құндылықтардың әдеби процеспен 

байланысын білу. Шығармашылық психологияны 

талдай білу. Идеялар тұжырымдамасын түсіну. 

Пішіннің ерекшеліктерін дифференциациялау. Әдеби 

шығармаларды талдай білу. Тілдік троптар мен 

фигуралардың айыра білу. 

 
ОН4, ОН7,  

ОН8, ОН10 

КП ТК 
Шет елдер 

әдебиетінің тарихы  

 Шетел әдебиетінің классикалық үлгісін таныту;  шетел 

әдебиетіндегі көтерілген  тақырыптар мен  авторлардың 

бейнесін  ашқызу, 

шетел  туындыларын   тақырыбына   қарай   жіктей  от

ырып  әдеби талдау жасай  білуге үйрету.  Шет елдер 

әдебиетінің ролі мен мағынасы, тарихи әдеби 

процестердің негізгі ерекшеліктері, оның әдебиет пен 

мәдениеттің келешектегі дамуына дүние танымдық, 

көркемдік, ұлттық ерекшеліктерінің құрылуына әсер 

етуін анализ жасай  білу. 

4  

КП ТК Әлем әдебиеті  
Әлемдік  сөз  өнері мұраларын игерту және әлемдік 

сөз өнері дамуының  тарихына  әдеби  шолу жасауды 
  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BC_%D1%88%D1%8B%D2%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
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үйрету. Әлем әдебиетінің жауһарларымен танысып, 

қазіргі әдеби үдерістің бағыт- бағдарларын айқындау. 

Әлем классиктерінің шығармаларын оқып, талдау және 

олардың шығармашылық лабораторияларымен танысу. 

Пәнді оқу барысында студенттер әлемдік әдебиеттің 

өткені мен бүгіні туралы анализ жасап, өз 

тұжырымдарын айта білу. 

Minor бағдарламасының модулі 

Жаңа кәсіби 

құзыреттіліктер

ді алу  модулі 

   БП  ТК Қосымша білім беру 

бағдарламасы 

бойынша пәндері  

Қосымша білім беру бағдарламасы (minor) (минор) - 

қосымша біліктіліктерді қалыптастыру мақсатында 

білім алушыларммен  анықталған пәндер (немесе) 

модульдер және басқа да оқу жұмыстары түрлерінің  

жиынтығы 

12 ОН1, ОН 2, 

ОН 3,ОН 4,  

ОН 5,  ОН 7, 

ОН 9, ОН 11 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды 

аттестация  

модулі 

 

КП 

 

ЖК 

Диплом алды немесе 

өндірістік практика  

Лингвистиканың және әдебиеттің теориялық негіздерін 

білу. Диплом тақырыбының өзектілігін, теориялық 

және тәжірибелік маңыздылығын негіздеу мүмкіндігі; 

нақты орта жағдайларын ескере отырып, диплом 

тақырыбына байланысты эксперименталды-зерттеу 

жұмыстарын жүргізу; эксперименттің нәтижелерін 

өңдеу. Жоспар жасап, материалдарды жинап, сараптама 

жасай алу. Практика барысында алынған материалмен 

жұмыс істей алу: талдап, керегін алып қала алу. 

Ғылыми-зерттеу жұмысының зерттеу әдістерін нақты 

қоя біліп, практиканың мақсатына сай қорытындылар 

шығара білу.   

8 ОН2, ОН3, 

ОН11, ОН7,  

ОН10,ОН12, 

ОН9 

  Дипломдық  

жұмысты, 

дипломдық   жобаны 

жазу және қорғау 

немесе кешенді 

емтихан тапсыру  

Лингвистиканың және әдебиеттанудың теориялық 

негіздерін қолдану, алынған ақпаратты жүйелендіру; 

жаңартылған бағдарламаға сәйкес сабақтарды 

оқытудың құрылымы мен мазмұны; филологиялық 

сабақтарда қолданылатын инновациялық 

технологиялар; индикаторларды әзірлеу әдістері және 

зерттелетін құбылыстың бағалау критерийлерін білу. 

Теориялық білімі мен  практикалық  дағдыларын 

12 ОН 2,  ОН 3,  

ОН 11,  ОН 7,  

ОН 12,  ОН  9,  

ОН 10,  ОН 11, 

ОН  12 
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ұштастыра алу, диплом жұмысының өзектілігін, 

теориялық және практикалық маңыздылығын тану.  

Диплом жұмысын  орындау және мақсатқа жету үрдісін 

басқара алу, мақсат, нәтижелері мен қорытындыға қол  

жеткізу. Мазмұндау стилі (академиялық жазбаша тіл) 

анық. Диплом жұмысын  сауатты рәсімдей алу. 
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