«6В01703 – Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша таңдау пәндер каталогы ҚР БҒМ 31.10.2018 ж. № 604 "Білім
берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы" бұйрығына, сонымен қатар ҚР БҒМ 16.10.2018 ж.
№ 563 бұйрығымен бекітілген «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру» Ережелеріне сәйкес әзірленген.
Осы каталог таңдау пәндер тізбесін және «6В01703 – Қазақ тілі мен әдебиеті» бакалавриат білім беру бағдарламасын меңгеру үшін
академия ұсынатын кредиттердің тиісті көлемін қамтиды, оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқитын студенттерге арналған.
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Ежелгі
және
хандық
дәуірлердегі
шығарманың пайда болуын, әдеби өмірдің
кемелденуін, сан алуан әдеби бағыттар мен
көріктеу құралдарының даму кезеңдерін,

«Ежелгіжәнехандық дәуірдегі әдебиет»
пәні .Әдебиет тарихы- әдебиеттану
ғылымының құрамдас, негізгі бір бөлімі.
Қазақ елінің тарихы қазіргі түркі тілдес

әдеби үрдіске ықпал еткен қаламгерлердің
шығармашылығын танып-білу. Студент сыни
көзқарас тұрғысынан қазақ әдебиетінің
саласы ежелгі және хандық дәуір әдебиетін
ғылыми-теориялық негізде танып, алған
білімдерін толықтыра отырып, теориялық
білімдерін тәжірибеде қолданады.

Орта
әдебиеті

ғасыр

4

1

1

Сыбайлас
жемқорлық
мәдениеті негіздері

5

1

1

Экономика және
бизнес этикасы

5

1

1

«Орта ғасыр әдебиеті» пәнін оқу арқылы
студент төл әдебиетіміздің тарихын, яғни
оның қалыптасу процесін, әр түрлі даму
кезеңдерін және зерттелуі мен зерделенуін
жан-жақты қарастырады. Бұған қоса, осы
күнге шейін өзінің көркемдік мәнін,
эстетикалық сипатын жоймаған, айрықша
жаратылған кейіпкерлері бар тәрізді жазба
ескерткіштердің табылуы мен аударылуын,
олардың
мазмұн-мағынасын,
әдеби
ерекшеліктерін, көркемдік мұратын біліп,
меңгеріп
шығады.
Аталған
жазба
ескерткіштердің әдеби-көркемдік жағынан
өзінен
кейінгі
әдебиетті
дамытыпбайытудағы орны мен маңызын түсінеді.
Курс сыбайлас жемқорлық құбылыстарының
практикалық мазмұны, сыбайлас жемқорлық
құбылыстың формалары мен элементтері
туралы білім береді, құқықтық білім беру
саласындағы зияткерлік және практикалық
дағдыларды
дамытады,
сыбайлас
жемқорлықтың
көріністеріне
теріс
қатынасты
қалыптастырады.
Миға
шабуылдау және тренинг кезінде студент
демократиялық және құқықтық мемлекеттің
азаматының белсенді ұстанымын білдіріп,
өзінің көзқарасын қорғайды, сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес бойынша негізгі
стратегияларды талдайды.

халықтардың қоғамдық, әлеуметтік және
рухани өмірімен, тұрмыс-тіршілігімен
қадым замандардан бері өзара тығыз
байланысты болғандығы.
Ежелгі түркі тілді әдебиет- бертін келе
қазақ халқының этникалық құрамына
енген тайпалардың көне дәуірдегі
әдебиеті, олардың ежелгі түркі руұлыстармен бірге жасаған көркем сөз
өнері.
Түркі тілді халықтарға ортақ әдебиеттің
көп ғасырлық тарихын негізінен үш
кезеңге бөліп қарастыру қажеттігі.
«Орта ғасыр әдебиеті» өзінің қоғамдағы
өмірі, тұрмыс-тіршілігі, харекет-кәсібі,
дүниетанымы мен наным-сенімі, қуанышқайғысы, арман-үміті және т.б. жайында
сан алуан түрлі тасқа жазылған
ескерткіштер,
түркі
халықтарының
шежірелері, трактаттары, сөздіктер, т.б.
біздің заманымызға жеткен. Мазмұн-мәні
терең ежелгі дәуір әдебиет үлгілерін аса
бағалы байлық ретінде оқыта отырып,
оның
өзіндік
сипатын
танытып,
студенттерге тағылым беру көзделеді.

Қазақ халық ауыз
әдебиеті

4

1

2

Курс қазақ халқының дәстүрлі ауыз әдебиеті
үлгілерімен таныстырады.
Пән мазмұнында әлемдік фольклортану
ғылымы,
фольклордың
ауызша
өнер
ретіндегі табиғаты, ерекшеліктері, көркемдік
жүйесі, жанрлары, поэтикалық тәсілі
қарастырылады. Тұрмыс-салт жырларын,
эпостық,
лиро-зпостық,
лиро-эпикалық
жырларын,
ауыз
әдебиеті
үлгілері
меңгеріледі.Қазақ халық ауыз әдебиеті
үлгілерінің әлемдік рухани құндылық екенін
таныту ескеріледі.Фольклордың зерттелу
тарихынан білім беріледі.

Қазақ
фольклорының
тарихилығы

4

1

2

2
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Қазақ
фольклорының
тарихи
мәнін,
орындалу айырмашылығын және өмірлік
практикада қолданудың өзіндік ерекшелігін
таныту; Қазақ ауы зәдебиетінің халық
өміріндегі маңызы мен салт-дәстүр, жөнжоралғы, тұрмыс-салтындағы тәрбиелілік
рөлін көрсету. Қазақ фольклоры тарихын
зерттеу мәселесін, зерттеуші ғалымдар
еңбектерімен
таныстыру.
Қазақ
фольклорының әлемдік рухани мұрадағы
орны мен маңызы туралы мәлімет беру.
Халықтық поэзиядағы фольклор мен әдебиет
дәстүрі сабақтастығы, түркі өркениеті мен
қазақ мәдениеті ерекшеліктері жайында
түсінік алады. Ұлттық сөз өнері дамуының
ерекшеліктерін
танытады.
Әлемдік
фольклортану
ғылымындағы
методологиялық ортақ мәселені меңгерту.
Қазіргі қазақ тіліндегі сөздің тура, ауыспалы,
полисемиялық т.б мағыналарын оқытады.
-Пәннің сипаттамасына сөз мағынасының
кеңеюі мен тарылуы, мақал-мәтелдер,
тұрақты
тіркестер,
фразалық
және
идиомалық тіркестер,шешендік сөздер, түрлі
сөздіктер, олардың құрылымы мен жасалуы
кіреді.

ҚҚТ
диалектология
және
лексикологиясы

4

Ауыз әдебиеті үлгілері материалын
құрамдас бөлікке жіктеу, арадағы
байланысты анықтау тәсілдерін меңгеру;
Бағалау, салыстыру, дәлелдеу арқылы
эссе, мақала, рецензия дайындау;. Көркем
мәтінді талдауға дағдыландыру; ауыз
әдебиеті үлгілерін талдау принциптерін
және
поэзиялық,
фольклорлық
шығармаларды
теориялық
талдау
әдістерін
игеріп,
сыни
ғылыми
көзқарастарын қалыптастыру.Шешендік
өнердің
тілдік
талғамын,
сөйлеу
мәдениетін сезіне отырып топтық
жұмыста
коммуникативтік
қарымқатынасты дамыту, образды әдеби тілде
шебер сөйлеудің дағды-машықтарын
игеру.
Фольклорлық шығарманы оқи, талдай
отырып, ауыз әдебиеті үлгілерінің
мазмұнын, образдар жүйесін, авторхалықтың ішкі ойы мен идеясын ғылыми
тұрғыда саралау. Фольклордағы халық
қиялының бүгінгі өнер тапқыштықтехника мен ақпараттық технологиядағы
байланысы бойынша жоба құрастыру.
Қазақ
ауызекі
тілінің
байлығын,
фольклордағы көркемдегіш стильдік
құралдарды іс жүзінде қолдана білуді
үйрену; ауыз әдебиеті үлгілерін туыпқалыптасқан кезең тарихымен, қоғамдықәлеуметтік оқиғалармен, құбылыстар мен
байланысын меңгеру.

Қазіргі қазақ тіліндегі сөздің тура,
ауыспалы,
полисемиялық
т.б
мағыналарын меңгереді .
-Пәннің мазмұнына сөз мағынасының
кеңеюі мен тарылуы, мақал-мәтелдер,
тұрақты тіркестер, фразалық және
идиомалық тіркестер, шешендік сөздер,
түрлі сөздіктер,олардың құрылымы мен
жасалуын студенттер игереді.

Қазақ тілінің
пунктуациясы

4

2

3

Көркем мәтінді
лингвистикалық
талдау

4

2

3

-Пәнді оқу барысында студенттер сөз
мағынасын тануды игереді, ауызекі тілде
қолдануды және жазба публицистикалық
стильде тиімді қолданудың әдіс-тәсілдерін
меңгереді.
-Студенттер негізгі ғылыми әдебиеттер
бойынша библиография жасауды меңгереді.
Пунктуацияның зерттеу нысаны, мақсаты,
міндеттері, маңызы
Пунктуация – тіл білімінің тыныс белгілері,
олардың қолдану ережесі туралы ілім екені.
Оның
жазуда
қолданылатын
тыныс
белгілерінің құрамын, атқаратын қызметтері
мен білдіретін мағыналарын және оларды
қолдану ережелерін зерттейтіні.
Жазудың жалпыға бірдей ортақ заңдарға,
ережелерге негізделіп, бір жүйеге келуін
талап ететіні; сөйлеген сөздің мазмұнын
жазуда дұрыс аңғарту үшін әртүрлі тьныс
белгілері пайдаланылатыны; тыныс белгілері
сөйлем арқылы берілген ойды жазуда дұрыс
түсіндіру үшін қызмет аткаратыны; тыныс
белгілерінің сөйлеммен тығыз байланыста
болатыны туралы ғылымды меңгереді.

Көркем мәтін көптеген ғылымдардың басын
біріктіреді, дегенмен, ол ең алдымен
лингвистиканың зерттеу нысанын құрайды.
Сол себепті ол тіл білімінің салаларының
барлық жетістіктерін пайдалануды талап
етеді.
Көркем мәтінді лингвистикалық
зерттеудің
негіздері
бойынша
мына
талдаулардың түрлері қарастырылады:
1. Функционалдық талдау.
2. Құрылымдық талдау.
3. Қатысымдық талдау.
4. Концептуалдық-семантикалықталдау.

-Пәнді оқу барысында студенттер сөз
мағынасын тануды меңгеріп, ауызекі тілде
қолдануды және жазба публицистикалық
стильде
тиімді
қолданудың
әдістәсілдерін игереді.
Жазу мәдениетінің өркендеген, жетілген
заманында айтылмақ ойды жазба түрде
дәл, айқын жеткізе білу әрбір адамнан
сауаттылықты талап етеді. Ал филология
факультетін
бітірген
мамандардың
сауатты жазып, мәдениетті сөйлеулеріне
койылар талап өте жоғары. Сондықтан
орфография және пунктуация теориясы
бакалавриат үшін жеке пән ретінде
ұсынылып отыр және студенттерге
теориялық білім, тәжірибелік дағды,
іскерлік беретін негізгі пәндердің бірі
болып есептеледі.
Тыныс белгілерінің негіздері курсы
мынадай міндеттерді қамтиды:
—
болашақ
мұғалімдердің
тіл
ғылымының салаларымен байланысты
сауатты
жазу
ережелерінің
бағдарламалық
материалдарын
оқушыларға тиянақты да жүйелі түрде
үйрететіндей іскерліктерін шыңдайды.
— студенттерді әдістемелік еңбектерге
ғылыми талдау жасай білуге үйрету, өз
білімдерін үнемі жетілдіріп отыруға
дағдыландырады.
Курсты оқытуда
балалар әдебиетінің
классик жазушысы Б. Соқпақбаев
шығармалары негізінде сөз болады.
Жазушы шығармашылығы жөнінде сөз
қозғаулар балалар прозасына арналған
шығармалар
негізінде
әдебиетші
ғалымдар тарапынан ғана көрініс табуда.
Жазушының
шеберлігі,
балалар
әдебиетіндегі орны туралы әдебиетші
Ә. Кекілбаев, С. Қирабаев, Қ. Ергөбек, Т.
Ахтанов, С. Шаймерденов, А.Нұрқатов, Р.
Нұрғалиев сынды ғалымдың еңбектерімен

Күні бүгінге дейін бұл бағытта жинақталған
білім-тәжірибелер көркем мәтінді
талдау түрлерін нақтылап, оның негізгі
ұстанымдарын белгілеуге мүмкіндік береді.
І. Бұл талдаулар және оның әдістемесі.
Мәтінді кешенді лингвистикалық талдауда
тірек болған: -дыбыстардың; -сөздердің; морфологиялық тұлғалардың; -синтаксистік
бірліктердің функционалдық қызметі мен
стильдік сапақасиеттері талданып үйретіледі.

Әлемдік
лингвистика
тарихы

4

2

3

Тілдің қоғамдық табиғаты, әлеуметтік мәні,
тілдің әлеуметтік қызметі, тілдік болмыстың
формалары (әдеби тіл, ауыз екі сөйлеу тілі,
қарапайым тіл, территориалдық диалектілер,
койне,
пиджин),
тілдің
әлеуметтік.
саралануы (жаргон, арго, кәсіби тіл), тілдік
қалып, тілдік жағдай, тіл саясаты, диглоссия,
мультилингвизм,
билингвизм,
пиджинизация
және
креолизация
процестерін меңгереді.

Әдеби
шығармашылық
жұмыс

5

2

3

Пән мәтін синтаксисі, стилистика, әдеби
редакциялау,
жазу
мәдениеті,
әдеби
жұмыстардың
түрлерін
оқытады.Пән
мазмұнында
әдеби-шығармашылық
жұмыстың ерекшелігі, жазба жұмыстар
жүйесі, қайта жөндеу, шығарма жазу әдістері
қамтылған. Білімгердің
дара
тұлғасын
дамытудың
ғылыми
шығармашылық
аспектілері, шығаршылық жұмыстардың
күрделі және ұсақ жанрлы түрлерітуралы
білім беріледі. Жазба жұмыстардың: эссе,
шығарма, ой толғау мен жазба жұмыс
түрлерін жазудың әдеби жаттығу, диалогертегі, лирикалық жаттығулардың жазылу
методикалық амал-тәсілдерін меңгертеді..

танысады.. Қаламгер шығармашылығына
тілші зерттеушілер тарапынан Саткенова
Ж. «Кейіпкер тілінің когнитивтік аспектісі
(Б.
Соқпақбаев
шығармалары
барысында)»
атты
диссертациялық
жұмыстармен танысады.
Жазушы
шығармаларының
тілдік,
стильдік
ерекшеліктерін,
көркемдеу
тәсілдерін қолдану шеберлігін талдап
үйренеді, ғылыми мақала жазады. Б.
Соқпақбаев
шығармаларының
тілін:
көркемдеу тәсілдері мен баяндау стиліне,
кейіпкерлер тіліне талдау жасай отырып,
олардың
жазушы
қолданысындағы
ерекшеліктерін анықтайды.
Тілдің қоғамдық табиғаты, әлеуметтік
мәні, тілдің әлеуметтік қызметі, тілдік
болмыстың формалары (әдеби тіл, ауыз ек
сөйлеу
тілі,
қарапайым
тіл,
территориалдық диалектілер, койне,
пиджин), тілдің әлеуметтік. саралануы
(жаргон, арго, кәсібитіл), тілдік қалып,
тілдік жағдай, тіл саясаты, диглоссия,
мультилингвизм,
билингвизм,
пиджинизация
және
креолизация
процестерін игереді
сыни
тұрғыда
ойлай
білуге
дағдыландыру; эссе, шығарма, ой толғау
мен жазба жұмыс түрлерін жазудың
машықтарын игеру; әдеби жаттығу,
диалог-ертегі, лирикалық жаттығудың
орындаудың әдіс-тәсілін меңгеру; жоспар
құрып, рецензия, мақала жаза білу; өз
пікір-тұжырымын креактивті, сыни түрде
талдап, салыстырып көрсете алу.Жоспар
құрып, рецензия, мақала жаза білу және өз
пікір-тұжырымын креактивті, сыни түрде
талдап, салыстырып көрсету;оқыған білім
материалы бойынша өзіндік пікірін сыни
тұрғыда еркін айта алу, материалға
психологиялық талдау жасай алу,
образдарды
ашуда
жаңа
рөлдік
ойындарды пайдаланып, салыстырмалы
анализ жасай алу.

Әдеби үрдіс және
сын мәселелері
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Қазақ тілі мен
әдебиетін
интербелсенді
әдіспен оқыту
технологиясы

5

2

3

20-30 жылдардағы
әдебиет

5

2

3

Әдеби үрдістегі сын мәселесінің даму
барысын,
әлем
әдебиетінің
диалогы
мәселелері туралы ақпарат береді. Жеке
тұлға
мәселесін
ашудың
тәсілдерін,
адамдардың өзара түсінбеушіліктері мен
жатсыну атмосферасындағы
кейіпкерді
суреттеудегі сын жанрының айрықша рөлі
қарастырылады. Үздік сөз зергерлерінің,
сыншы
ғалымдардың
көркемдік
жаңашылдығын, сыншылық
қабілеттерін
еңбектері мен монографиялары арқылы
таныстыру. .Қазіргі қазақ әдебиетіндегі
сынның өзекті мәселелері қарастырылады
Интербелсенді амал-тәсілдердің қолдану
ерекшелігін практикалық тұрғыда танытады.
Ақпараттқ технологиялардың түрлерін дәріс
беру барысында оңтайлы қолдану жолдарын
көрсетіп, нәтижеге жетудің мүмкіндіктерін
ашып береді.
Кәсіби құзыреттілік – «Қазақ тілі мен
әдебиеті» пәнінің терминдері мен ұғымдарын
терең меңгеруі, психологиялық және
педагогикалық
қағидаларды
ұстануы,
оқытудағы дәстүрлі және инновациялық
технологияларды меңгере алуы, қазақ тілін
оқытудың ерекшелігін түсінуі, кәсіби
этикетті меңгеруі;Проблемалардың шешімін
табу құзыреттілігі ретінде – Ақпараттық
құзыреттілдік – қатысымдық және танымдық
мақсатқа байланысты қажетті ақпаратты
табу, талдау, сақтау, оның мазмұның жеткізу,
ақпаратты өзінің қажетіне пайдалануы және
жаңа
ақпараттық,
педагогикалық
технологияларды игере алуы;Қатысымдық
құзыреттілік – әлеуметтік-қоғамдық ортада
сөз мәдениетінің талпатарына сай ауызша
және жазбаша қатысымға түсу Танымдық
құзыреттілік
–Әлеуметтік-тұлғалық
құзыреттілік туралы ақпарат беріледі.

Өзін-өзі таныта білу; бақылау іскерлігін
дамыту; ЖАДА қалыптастыру; Көпірше
метафорасын қолдана білу және күрделі
тапсырманы
өз
бетінше
орындау
мүмкіндігін тудыратын құзіреттілікке қол
жеткізу; Сыни тұрғыда ойлана білу; Сыни
мақала, рецензия жазу дағдысына қол
жеткізу.

«20-30-жылдар
әдебиеті»пәні
аталмыш
кезеңдегі қазақ әдебиетінің жай-күйі, тарихи
жағдайы, баспа мен баспасөздің дамуы, әдеби

-«20-30-жылдар
әдебиеті»курсынан
берілген тапсырмаларды
орындау
барысында міндеттерді шешу, игерілген
білімін өмірлік тәжірибеде қолдану,

Кәсіби және өмір жағдаяттарында
кездесетін проблемаларды шешуде тілдікқатысымдық дағдыларды өз мақсатына
қарай
қолдана
алуы;қатысымдық
міндеттерді
шеше
адуы,
тілдік
құралдарды дискурс пен пікір білдіруде
шығармашылықпен
қолдану,
өзінің
көзқарасын жүйелі білдіре алу және
пікірлесушініңкөзқарасын тыңдап, түсіне
алу біліктілігі; өз бетінше жаңа білімді
игеріп, білім деңгейін, педагогикалық
шеберлігін үнемі жетілдіруі, жағдаятты
түсінуі, өз қабілеті мен білімін бағалауы,
өзіне қажетті білімді екшелеп, сұрыптап
ала білуі, оны қолданудың жолын
меңгеруі, өздігінен ізденіс жасай алуы,
білімді қажетті жағдайда қолдануы, жеке,
қоғамдық, кәсіби-танымдық қызметін
ұйымдастыра алуы;өз интеллектуалдық
әдеуетін жетілдіріп, кәсіби деңгейін
үйлесімде таныта алуы, өзгермелі дүние
жағдайына бейімделе білуі, өмір бойы
білім алу парадигмасына сай өз білімін
үздксіз жетілдіруі,.

бағыттаржәне әдебиеттің табиғаты туралы
жалпы түсінік береді.Әсіресе
Қазақ
әдебиетінің қоғам өзгеріне тигізген ықпалы
мен әсері және қазақ әдебиетінің даму
бағыттары туралы қамтылады. Көсемсөз
саласында заман тақырыбына жазған
мақалалар, әдеби туындылар, әдебиеттің
барлық
жанрындағы
туындылардың
табиғаты туралы түсінік, ұғым беріліп, үздік
туындылар
талданып
көрсетіледі.А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов,
Мағжан, Дулатов, С.Сейфулин, Б.Майлин,
І.Жансүгіров
т.б.әдеби
туындылары
іріктеліп,
олардың
шығарамашылығы
талданады.Бұрын
жарияланбаған
туындылары , олардың шығармашылығын,
өмір
деректерін
зерттеген
сыншы
әдебиетшілер еңбектері сөз болады.

ҚҚТ
морфологиясы
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ҚҚТ сөзжасамы
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Пән қазіргі қазақ тілінің сөзжасам
жүйесін,сөзжасамдық
ұя,сөзжасамдық
қатар,сөзжасамдық тізбек түрлерін және
түбір,
туынды
түбір,
қос,біріккен,
қысқарған,тіркескен сөздердің шығу,даму
тарихын оқытады.
-Пәннің мазмұнына сөзжасам мәселелері,сөз
таптарының
шығу,даму,таптастырылу
тарихы және ғалымдардың аталған мәселеге
байланысты еңбектері таладанды.
-Пәнді
оқыту
барысында
студенттер
грамматиканың
негіздерін
оқиды,түсінеді,салыстыру,сипаттау
мысалдар арқылы дәлелдеу,картотека жинау
т.б әдіс-тәсілдерді игереді.
Сөзжасам, тек қазақ тіл білімінде ғана емес,
әлемдік лингвистика тілдің өзге қабаттарына
қарағанда анағұрлым кеш қалыптасқан,
лексика мен грамматикадан бөлініп, өз
алдына отау тіккен дербес, жеке сала болып
танылатынын оқиды. Тіл тарихында, жалпы,
туынды сөздердің пайда болуы, жасалу

іскерлік
дағдыларын
жұмылдыру,
басқалармен өзін салыстыру арқылы өзінөзі реттей білуге машықтану;
-сыни тұрғыда ойлана отырып даму;
-«халық жауы» тізіміне ілінген ақынжазушылардың әдеби мұрасын іріктеу,
жүйелеу,салыстыру, талдау, синтездеу
құзіреттілігінің қалыптасуы;
-алған білімді өмірде қолдану білігін
қалыптастыру;
-материалдарды
іздеуде
ақпараттық
көздерді пайдалана білу,
АКТ-ны
қолдану;
-ұжымдық пікір талас негізінде топтық
шешім
қабылдау,
шығармашылық
міндеттерді шешу, жобалауы тиіс 20-30жылдар
әдебиеті
бойынша
бақылау,бағалау
құзіреттігінің
қалыптасуы; материалға психологиялық
талдау жасай алу, образдарды ашуда жаңа
рөлдік
ойындарды
пайдаланып,
салыстырмалы анализ жасай алу.
Пән қазіргі қазақ тілінің сөзжасам
жүйесін,сөзжасамдық
ұя,сөзжасамдық
қатар,сөзжасамдық тізбек түрлерін және
түбір, туынды түбір, қос,біріккен,
қысқарған,тіркескен сөздердің шығу,даму
тарихын меңгереді.
-Пәннің
мазмұнына
сөзжасам
мәселелері,сөз
таптарының
шығу,даму,таптастырылуын игереді.
-Пәнді оқыту барысында студенттер
грамматиканың
негіздерін
меңгеріп,түсінеді,салыстыру,
әдістәсілдерді игереді.
Сөзжасамның тіл білімінің дербес саласы
болып танылуы оның өзіндік зерттеу
нысаны болумен байланысты екенін
түсінеді. Сөзжасам тілдің сөзжасам
жүйесін,
сөзжасамдық
бірліктерді,
сөзжасам заңдылықтарын, сөзжасамның
амал-тәсілдерін,
сөзжасам
арқылы

Тіл мәдениеті
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Жалпы тіл білімі
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тәсілдері, тілдің байлығы болып саналатын
сөздік құрамды қалыптастырудағы алатын
орны, жаңадан пайда болған мағынаның
бұрынғы мағынамен байланысы және т.б.
сықылды сөзжасамның өзекті мәселелерін
конспектілеп үйренеді. Мысалы, белгілі дат
ғалымы
О.Есперсен
лингвистикада
алғашқылардың
бірі
болып,
өзінің
«Философия грамматики» деп аталатын
еңбегінде сөзжасамды тілдің жаңа саласы
ретінде қарастырып, оны грамматиканың
морфология және синтаксис салаларымен бір
қатарға қойғанын іздену барысында оқып
үйренеді.
Тіл мәдениеті – әдеби тілдің нормасы мен
оның дамуын, сөйлеу тілімен қарымқатынасын зерттейтін тіл білімінің саласы.
Курсты оқыту барысында тіл мәдениетінің
тіл
білімінің
басқа
салаларынан
айырмашылығы – оның күнделікті өмірде
тілді қолдану, жазу, сөйлеу мәдениетімен
тығыз
байланыста
болатындығын
түсінеді.Тіл
мәдениеті
дегеніміз
–
коммуникативтік қарым-қатынас кезінде
тілдік тәсілдерді дұрыс ұйымдастырып,
белгілі бір тәртіппен жүйелі қолдану
керектігін үйренеді.
Тіл мәдениеті тілдік норманың 3 түрін
қамтиды:
тілдік норма (лексикалық, сөзжасамдық,
грамматикалық, дыбысталу нормасы);
этика – сөз нормалары (сөйлеу этикасының
ережелері);
коммуникативті норма (сөйлеу қарымқатынасының тиімділік қағидалары) екенін
күнделікті өмірде қолдана біледі.
Жалпы тіл білімі Lingua(-латынша тіл)
тілдерді зерттеуші ғылым.Жалпы адамзат
тілін зерттейді.Тілдің табиғаты –тіл білімінің
негіззгі мәселесі.Жеке адамның тілі қоғамда
жасалады.Тіл
мен
қоғам
тығыз
байланыста.Тіл жоқ жерде адамдар бірлесіп
еңбек ете алмайды.Тіл-қатынас құралы, пікір
алысу құралы.Аталмыш пәнде тілдің тарихи

жасалған туынды сөздерді, әр сөз
табының сөзжасамын т.б мәселерді
зерттеп, яғни тілдің сөзжасам жүйесін
зерттейтінін зерделп үйренеді.

Тіл мәдениетіне тілдің құрылымдық
жүйесіндегі
орфоэпикалық,
пунктуациялық,
лексикалықграмматикалық, синтаксистік нормалар
қамтылып, олардың коммуникативтік
эстетикалық қызметі толық айқындалған
жағдайда стилистикалық норма жүзеге
асатындығын ұғынады. Стилистикалық
норма сөйлеушінің тілдік сөйлеу тәртібін
қалыптастырады. Сөз мәдениеті көркем
сөйлеуде, ғылыми-көпшілік немесе ресми
ортада, тіпті ауызекі сөйлеу стилінде
тілдің барлық салаларымен тамырлас
келеді. Сөйлеу мәдениеті топ алдында
мәдениетті сөйлеу, оның алғышарттарын,
әдіс-тәсілін танып білу, озық үлгілерін
меңгерудің жолдарын, нақты қасиеттерін
ұғыну сияқты мәселелермен тығыз
байланыстылығын
қарастырып,
күнделікті өмірде қолданып үйренеді.
Тілдің табиғаты –тіл білімінің негіззгі
мәселесін игере отырып,студент тілдік
таңба:белгі таңба, сигнал таңба, символ
таңба, тілдік таңбаның шығу, қалыптасу
тарихын талдап жүйелей алады, нәтижесін
өз ғылыми жұмыстары мен мақалаларын
талдауды игереді.

Әдебиетті
жаңартылған білім
мазмұнында оқыту
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ҚҚТ синтаксисі
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дамуы,
оның таңбалық, құрылымдық,
жүйелік сипаты қарастырылады.
Студент тілдік таңба:белгі таңба, сигнал
таңба, символ таңба, тілдік таңбаның шығу,
қалыптасу тарихын талдап жүйелей алады,
нәтижесін өз ғылыми жұмыстары мен
мақалаларында қолдана алады.
Жалпы тіл білімі Lingua(-латынша тіл)
тілдерді зерттеуші ғылым.Жалпы адамзат
тілін зерттейді.Тілдің табиғаты –тіл білімінің
негіззгі мәселесі. Жеке адамның тілі қоғамда
жасалады. Тіл мен қоғам тығыз байланыста.
Тіл жоқ жерде адамдар бірлесіп еңбек ете
алмайды. Тіл-қатынас құралы, пікір алысу
құралы. Аталмыш пәнде тілдің тарихи
дамуы,
оның таңбалық, құрылымдық,
жүйелік сипаты қарастырылады.
Студент тілдік таңба: белгі таңба, сигнал
таңба, символ таңба, тілдік таңбаның шығу,
қалыптасу тарихын талдап жүйелей алады,
нәтижесін өз ғылыми жұмыстары мен
мақалаларында қолдана алады.
Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі сөйлем
түрлерін, хабарлы, сұраулы, лепті, бұйрықты
түрлерін үйретеді.
Қазіргі қазақ тілінің сөйлем құрылысын
оқытады.
-Пәннің
мазмұнына
жай
сөйлемнің
құрылысы:жалаң-жайылма,жақтыжақсыз,толымды-толымсыз және атаулы
болып бөлінетіні кіреді.
-Пәнді оқу барысында студенттер алдымен
жай
сөйлемдерге
сатылай-кешенді
синтаксистік талдау жасауды үйренеді.
-Пәнде оқытудың жаңа әдістері,түрлі
технологиялар,модульдік оқытулар,кешенді
талдау,топтық
жұмыс,жоба
қорғау,стратегиялар қолданылады.

Тілдің табиғаты –тіл білімінің негіззгі
мәселесін игере отырып,студент тілдік
таңба:белгі таңба, сигнал таңба, символ
таңба, тілдік таңбаның шығу, қалыптасу
тарихын талдап жүйелей алады, нәтижесін
өз ғылыми жұмыстары мен мақалаларын
талдауды игереді.

Синтаксис ( гр. σύνταξις - құру, тәртіп,
амал-тәсіл ) - сөз тіркесі туралы, сөйлем
туралы ғылым. Сөйлеу дағдысы бойынша
сөздер өзара белгілі бір жүйемен
тіркеседі.
Сол
тіркестердің
де,
сөйлемдердің де өз жүйелері, өз заңдары
болатындығын
біледі.
Синтаксис
сөйлеудің
калыптасу
ережелерін
зерттейді. Қазақ тілінің синтаксисі
грамматикалық ілім ретінде екі салада
зерттеліп келеді: сөз тіркесінің синтаксисі,
сөйлемнің синтаксисі. Соңғысы өз ішінен
жай сөйлем синтаксисі, құрмалас сөйлем
синтаксисі болып жіктелін үйренеді.
Синтаксистік байланыс — сөздерді
түрліше грамматикалық тәсілдер арқылы
мағыналық, формалық жақтарынан өзара
байланысқа түсіретін, сөз тіркесін, сөйлем
жүйесін кұрастыратын формалардың
көрінісін саралап, үйренеді. Сөздер
негізінен бір-біріне бағынынқылық және
тен дәрежеде қатынас жасау арқылы

Синтаксистік байланысқа түсетіндігін
біледі. Синтаксистік байланыстың екі түрі
қалыптаскан. Олар синтетикалық және
аналитикалық деп бөлінетіндігін ұғып,
санасына сіңіреді.

Нормативті қазақ
тілі
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Нормативті қазақ тілі пәнінде студенттердің
қазақ тілінен меңгерілген білім, білік
дәрежелерін жүйелі түрде тиянақтап,
сатылай комплексті талдауды терең игерту,
студенттердің жазу сауаттылығын, ауызша
сөйлеу мәдениетін жетілдіріп, жоғары
курстарда оқылатын қазіргі қазақ тілінің
теориялық
курсын
жоғары
деңгейде
меңгерту. Негізгі ғылыми жєне оқу
әдебиеттерін білу.

Нормативті
қазақ
тілі
пәнінде
студенттердің қазақ тілінен меңгерілген
білім, білік дәрежелерін жүйелі түрде ,
сатылай комплексті талдауды терең игере
отырып,
студенттердің
жазу
сауаттылығымен қатар ауызша сөйлеу
мәдениетін жетілдіріп, жоғары курстарда
оқылатын қазіргі қазақ тілінің теориялық
курсын жоғары деңгейде игереді.

XIX ғасыр қазақ
әдебиеті
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ХІХ ғасыр әдебиетін кезең тарихымен,
қоғамдық-әлеуметтік
оқиғалармен,
құбылыстар мен байланысын меңгертеді.
.ХІХ ғасырдағы ұлттық сөз өнері дамуының
ерекшеліктері,
ақындық
поэзиядағы
фольклор мен әдебиет дәстүрі сабақтастығы
мұрасындағы түркі өркениеті мен ислам
мәдениеті ерекшеліктері жайында түсінік
алады.
Студент ХІХ ғасыр әдебиетін кезең
тарихымен,
қоғамдық-әлеуметтік
оқиғалармен, құбылыстар мен байланыстыра
білуі, ХІХ ғасырдағы ұлттық сөз өнері
дамуының
ерекшеліктері,
ақындық
поэзиядағы фольклор мен әдебиет дәстүрі
сабақтастығы мұрасындағы түркі өркениеті
мен ислам мәдениеті ерекшеліктерін игеруі
керек.
Студент оқыған білім материалы бойынша
өзіндік пікірін сыни тұрғыда еркін айта
алады, материалға психологиялық талдау
жасай алады, образдарды ашуда жаңа рөлдік
ойындарды пайдаланып, салыстырмалы
анализ жасай алады.

Ағартушылық
бағыттағы ақындар
шығармашылығы
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Пән бойынша студенттерге жан-жақты
тарихи-әдеби, теориялық толық мәліметтер
мен практикалық дағдылар туралы түсінік
беріледі. «ХІХ-ХХ ғасыр басындағы қазақ
әдебиеті тарихы» жоғары оқу орындарына
қойылатын талаптар тұрғысынан ғылыми
негізде және жылдар бойғы жинақталған бай
іс-тәжірибелік нәтижелер мен әдістемелік
тұжырымдар ескеріле отырып оқытылады.
Сонымен қатар, көркем әдебиеттің оқытылу
тарихының жүйесі, ерекшелік сипаттары
көрсетіледі. Әр жылдарда құнды-құнды
пікірлер айтқан ағартушылық-демократттық

ХІХ ғасырдағы әдебиеттің өзіне шейінгі
жасап келген әдебиетпен сабақтасығы,
ерекшелік, айырмашылығы. Алғашқы
жазба әдебиет үлгілерінің мұсылманша
оқыған сауатты ақындардың діни,
ғибараттық өлеңдері арқылы көрінуі. ХІХ
ғасырдың соңына қарай шыққан қазақ
тіліндегі
баспасөз.
“Түркістан
уәлаятының газетің, “Дала уәлаятының
газеті” бетінде әдебиет материалдары,
оларға қатысты алғашқы пікір, сыни
ойлардың жариялануы. ХІХ ғасырдың
соңын ала Қазан, Петерборда өлең кітап,
жеке жинақтардың басылып шығуы.
Дулаттың
“Өсиетнамасы”,
Шортанбайдың “Бала зары”, түрлі
қиссалар.
Әдебиеттің
ішкі
ісінде,
көркемдік
шеңберлерінде
байқалған
жаңару, өзгеріс, даму тенденциялары.
Қазақ өлеңінің жаңа түрлері. Дулат
әкелген өлеңдегі өзгерістің Абаймен
жалғасуы. Жаңа жанрлардың тууы.
Европалық
мәндегі
жаңа
жазба
әдебиеттің қалыптасуы. Мысал, сықақ,
сатираның жандануы. Поэманың тууы.
Лириканың
толысуы.
Сал-серілер
өнерінің шарықтауы. Айтыс мәнінің,
мазмұнының
тереңдеуі. Прозаның
алғашқы
нысандары.
Әдеби
сын.
Публицистика. Көркем аударма. Тарихи
жырдың тууы.
Бұл пән ХХғ басындағы қазақ әдебиетіұлттық сөз өнері тарихының елеулі бір
кезеңін қамтитын пән. Студенттерге кезең
әдебиетінің
қоғамдық-әлеуметтік
оқиғалары жайында,ауызша дәстүрлі
жыраулық және ақындық поэзияның
табиғи сабақтастығы,көркемдік,стильдік
жалғастығы,әлемдік озық үлгілерімен
үндестігінен
түсінік
беру.
Жаңашылдықпен
түлеген
реалистік
әдебиетіміздің
алыптары
шығармаларындағы көркемдік шеберлік
сырлары да тереңдетіле оқытылады.Бұл

бағыттағы
көрнекті
әдебиетшілердің
еңбектеріне де назар аударылады.
Сондықтан,
бағдарламаның
тақырыптарының
бір-бірінің
заңды
жалғасындай болып шығуына жете көңіл
бөлінді. Мазмұн сабақтастығы, мәселелердің
туындау рет-реттілігі сақталды.

Кембридж
технологиясы
бойынша оқыту
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Пән:
Кембрижд
университеті
технологиясының ерекшелігі мен оның
модульдерін, Сыни тұрғыда ойландыра
дамыту стратегиясын, оның түрлерін, өзіндік
ерекшелігін,
оларды
оқу
процесінде
қолданудың жолдарын, оқуды бағалау, білім
беруде
ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды
пайдалану
әдістері,
талантты және дарынды балаларды оқыту
бағытымен,кері байланыс пен рефлексияның
ара-жігін таныстырады.-Пән мазмұнында
«Білім беру мен алудағы әдістер», «Оқытуда
кездесетін кедергілер, оны жою жолдары»,
«Мұғалім мен оқушы қарым-қатынасы»,
«Білім беру үшін бағалау және оқуды
бағалау», «Сыныптағы оқушылар үшін оқу
үдерісін жақсарту жолдары», «Сыни тұрғыдан
ойлау стратегиялары», «Көшбасшылық»
модульдары қарастырылған. -мұғалімдерге
көптеген
оқыту
стратегиялары,
түрлі
педагогикалық
тәсілдерді
араластырып
қолдану мүмкіндіктерін, нақты әдістер мен
стратегияларды қалай және қай жағдайда
қолдану қажеттігі туралы білім береді.
Мұғалімдер пайдаланатын стратегиялар бүкіл
сыныпты оқыту мәселелеріне, сонымен қатар
жүргізілетін зерттеулердің бағытына, топтық

мақсаттың аясында қазақ сөз өнерінің
философиялық, гуманистік-ағартушылық,
эстетикалық мазмұнын жан-жақты қамту
басты бағдар болмақ. Пәнді жоғары
мектепте оқытудың негізгі мақсатыстуденттерге халқымыздың бай да
мазмұнды, әдеби мұрасын таныту.
Маман әдебиетші дайындау, оның жалпы
қазақ әдебиеті туралы ғылымды жүйелі
түрде меңгеру,игеру міндетімен сабақтас.
Кәсіби білікті маман, шығармашыл тұлға
дайындау, студент бойына қажетті
кәсіптік теориялық білім мен тиісті
практикалық
машық-дағдыларды
қалыптастыру. Студенттерге осы кезең
әдебиетінің
ерекшеліктерін теориялық
және практикалық тұрғыдан меңгерту.
Білім алу барысында топтық, жұптық,
сыныптық жұмыс ретінде өткізілген
тақырыптарға ассоциация құру; сызбалар
сызу; Венн диаграммасын жүргізу;
семантикалық карта, эссе жазу сияқты
тапсырмаларды
орындау дағдыларын
қалыптастыру; тапсырмаларды орындау
барысында міндеттерді шешуге, игерілген
білімін, іскерлік дағдыларын жұмылдыру,
басқалармен өзін салыстыру арқылы өзінөзі реттей білуге машықтану;сыни
тұрғыда
ойлана отырып даму;
материалды талдау, синтездеу; алған
білімді
өмірде
қолдану
білігін
қалыптастыру.әдістемелік
материалдарды
іздеуде
ақпараттық
көздерді пайдалана білу;-кәсіби қызметке
қатысты тапсырмаларды әзірлеу әдісін
меңгеруі,
кейс
технологияларын
пайдалануы; әдістемелік тақырыптағы
топтық пікір талас кезінде топтық шешім
қабылдау, шығармашылық міндеттерді
шешу, жобалауы тиіс.

Оқытудың жаңаша
технологиясы
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жұмыстарға, өзіндік жұмыстарға және жеке
жүргізілетін зерттеулерге қатысты болатыны
таныстырылады. Мұғалімдер ақпараттықкоммуникациялық технологиялар саласында
мықты дағдыларды игеріп, оқытудың тиімді
құралы ретінде оларды қалай пайдалану
әдістемелерін меңгертеді, оқу үдерісін
бақылауда ақпараттық-басқару жүйелерін
тиімді
қолдануды
таныстырады.
Мұғалімдерге
әріптестерімен
ынтымақтастықта оқу ортасын құру, жүргізу,
басқару және жоспарлауда өз мүмкіндіктерін
барынша жетілдіру жолдарын меңгертеді.
Пән әдебиет пен қазақ тілі пәнін оқытудағы
оқу-тәрбие
үрдісін
ізгілендіру,оқыту
негізі,
әдістемесінің
методологиялық
оқытуды саралау туралы білім береді.
Оқытудың жаңа технологиялары: Сыни
тұрғыда
ойландыра
отырып
дамыту,Деңгейлік оқыті, Дамыта оқыту мен
Модульдік оқыту технологияларының оқыту
мақсаты мен өзіндік ерекшеліктері, оқу
стратегияларының түрлері, олардың сапалы
білім беру мен жеке тұлғаны дамыту
қызметіндегі маңызы туралы ғылыми ақпарат
қарастырылады.Заманауи
интербелсенді
әдіс-тәсілдер таныстырылып, оларды дәріс
барысында ұтымды қолданудың методикасы
туралы тәжірибе туралы мағлұмат беріледі.
Студенттердің теориялық білім деңгейін
тереңдету; әдеби көркемдік ұғымдарға,
әлемдік әдебиеттану мәселелеріне ғылыми
сипаттама беруге дағдылану; бүгінгі жаңаша
көзқарастар мен пікірлерді танып, сараптама
жасай білу.
Қазақ әдебиеті тарихының өзекті мәселелерін
игертіп, орта ғасыр әдебиеті мен қазіргі дәуір
әдебиеті туындыларын талдауға бейімдеу.
Әдебиет туралы теориялық ой-пікірлердің
қалыптасу кезеңдерін қазіргі дәуірге дейінгі
аралықта мейлінше толымды жүйелеп,
саралап, әлемдік және ұлттық әдебиеттану,

Жаңаша креативті ойлану дағдысын меңгеру;
Өзіндік пікір-тұжырымын дерек көздерімен
дәлелдеу;- ақпараттық көздерді пайдалана

білуі;-оқытудың жаңа технологиялары
элементтерін сабақ беру барысында
ұтымды қолдану; кәсіби қызметке
қатысты тапсырмаларды әзірлеу әдісін
меңгеруі,
кейс
технологияларын
пайдалануы;-топтық пікір талас негізінде
топтық шешім қабылдау, шығармашылық
міндеттерді шешу, жобалауы тиіс.қазақ
әдебиетін оқыту әдістемесі бойынша
бақылау, фактілер мен құбылыстарды
талдау, себеп-салдарын анықтауы;- экспериментті –зерттеу жұмысының
позитивті
нәтижелерін
баяндама,
хабарлама, ғылыми мақала, әдістемелік
құрал түрінде рәсімдеуі тиіс.
-Әдебиет туралы ғылымның тарихын; -сөз
өнерінің қоғамдық функциясын; -өнер
түрлерінің
ерекшеліктері
мен
халықтығын;
-көркем
шығарманың
мазмұны
мен
пішінін;
-көркем
шығарманың тақырыбы мен идеясын; көркем туындының сюжеттік -көркем
шығармадағы
тип
және
типтілік
мәселесін; -көркем шығарманың тіл
көркемдігін; -әдебиеттің тектері мен
түрлерін; -көркемдік әдістер мен әдеби
бағытағымдарды оқып-үйретеді.

Әдебиетті жаңа
технология
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көркемдік өнер мысалдарымен өзара
ұштастырыла негізделмек.
Тұлғааралық, ұжымдық жұмыс істеу
қабілеттілігі; этикалық көзқарастары мен көз
жеткізуі, әлеуметтік әрекет ету қабілеті
болады; жеке топ орындаушыларының
жетекшісі дағдысын, сондай-ақ пәнаралық
жобаларды көрсете отырып жеке және топ
мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеуге
қабілеттілік, кәсіби әдеп пен кәсіби қызмет
атқару
нормаларында
жауапкершілік,
шынайылық таныта біледі.
-әдебиеттану
ғылымын
құрайтын
ұғымдармен, категориялармен танысып,
олардың сыншы ғалымдардың еңбектерінде
қолданылу ерекшелігін оқып, біледі. Қазақ
әдебиеті сынының әр кезеңіндегі дамуымен
танысады. Әдебиет жанрлар мен тарихи
проза, поэма, т.б. түрлерінің көркемдік өсу
жолын меңгереді.

Бүгінге дейінгі тек қана кеңестік идеология
тұрғысынан бағаланып келген қазіргі дәуір
әдебиеті қазақ
әдебиетінің
шынайы
тарихын, бел-белестерін
айқын ашып
көрсете отырып, осы кезеңдегі әдебиетіміздің
даму процесін ұлттық идея контексінде
қарастыру.
Қазіргі қазақ әдебиетінің өсу жолдарын,
даму ерекшеліктерін жан-жақты пайымдау,
жаңа көзқарас тұрғысынан, әдебиеттанудың
бүгінгі жетістіктеріне сүйене отырып,
тарихи салыстырмалы, тарихи
процесті
шола сипаттау, көркемдік, әдеби-теориялық
талдау
мен жинақтау, тарихи-жүйелеу
әдістерін қолдана отырып саралау.

білім деңгейін, педагогикалық шеберлігін
үнемі жетілдіру, жағдаятты түсіну, өз
қабілеті мен білімін бағалау, өзіне қажетті
білімді екшеп, сұрыптап ала білутүрлі
әдіс-тәсілдерді зерттеу;
--эссе, этюд, ғылыми мақала жазып,
сайысқа қатысу, шығармашылық сипатын
таныту;
-қаламгерлердің драмалық шығармалары
бойынша сахналық көрініс қоюда
мәнерлеп оқу, диалогтық тәсілмен
коммуникативтік
қарым-қатынас
мәдениетін
игеру
дағдыларын
қалыптастыру;
-өзін-өзі дамытуы (рефлекция);
-тілдік
материалды
фонетикалық,
грамматикалық , лексикалық-кешенді
талдау
тұрғысынанталдай
білу
құзіреттілігінің меңгеруі.
сөз мәдениетінің талаптарына сай ауызша
және
жазбаша
қатысымға
түсу,
қатысымдық міндеттерді шешу, тілдік
құралдарды дискурс пен пікір білдіруде
шығармашылықпен
қолдану,
өзінің
көзқарасын жүйелі білдіре алу.
- Қазіргі қазақ әдебиетінің қоғамдықэстетикалық, көркемдік-этетикалық мәні
мен қызметінің өсу, жетіле түсу
сатыларын, сан-қилы әдеби ағымдардың
пайда болу жолдарын, әдеби жанрлар мен
әдеби тәсілдердің даму кезеңдерін т.б.
тану; - Көркемдік дәстүр жалғастығын
(тақырып, идея, сюжет, композиция,
стиль, тіл) тереңдете оқу; - Қазіргі қазақ
әдебиетінің тарихын меңгертуге арналған
мультимедиалық,
электронды
оқу
кешендерін ұтымды қолдану; - Көркем
туындыда кездесетін тарихи
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Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы,
өнердің
қоғамдық
функциясы,
өнер
түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым
қалыптастыру.
Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы,
өнердің
қоғамдық
функциясы,
өнер
түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғымды
игереді.
Көркем туынды тақырыбының идеясын,
мазмұны мен пішініне, композициясы мен
сюжетіне, тип, типтендіру, көркем шығарма
тіліне, образдылық-бейнелілік сипатына,
өлең құрылысына әдеби талдау жасай алады.
Әдебиет теориясының түрлері бойынша
көркем шығармаға әдеби, психологиялық
талдау жасай алады.
Көркем
мәтінде
қолданылған
тілдік
құралдардың мәнін ашып түсіндіру, сол
арқылы түпкі нәтижеге – мәтінің (көркем
шығарманың) көркем бейнелі болмысын
түсінуге қол жеткізу.Көркем туындылар тілін
зерттеудегі ілім – тәжірибелерді басшылыққа
ала отырып, студенттерге лингвистикалық
талдаудың жолдарын, практикасын үйрету.
Орфография –болашақ жас маманды сауатты
жазуға, өз ойын жүйелі, ретті жеткізе білуге
және тыныс белгілерін дұрыс, қажетті орынға
қоюға дағдыландыратын аса қажетті пән.
Пәнді
оқыту
барысында
бақылау
диктанттары, тыныс белгілерін дұрыс
игеруді тексертіп бірге, бөлек, бас әріппен
жазылатын емле ережелерін оқып зерттеп
үйренеді. Пәнді оқу барысында А.
Байтұрсыновтың,
Қ.
Жұбановтың,
Р.Сыздықова, І.Кеңесбаевтың орфография
мен пунктуацияға қатысты ғылыми еңбектері
талқыланды. Орфографиялық принциптерді
фонетикалық, тарихи-дәстүрлі, айырым
принциптерін талқылап меңгереді.
Орфоэпия және сөйлеу мәдениеті курсында
бакалавриат студенттері тілдің құрылымдық
жүйесіндегі орфоэпикалық, пунктуациялық,

Пәнді оқу нәтижесінде студент: -әлемдік
әдебиеттану ғылымындағы теориялық
бағыттар мен мектептер, методологиялық
ортақтастық
мәселелері
жөнінде
жанжақты түсінік қалыптасады; -әдебиет
теориясының
философиялық,
әдебиеттанушылық,
педагогикалық,
психологиялық,
оқуәдістемелік
байланыстарын,
негіздерін
ажырата
біледі; -әдебиет теориясына қатысты
зерттеу еңбектеріне ғылыми тұрғыда
талдау жасай алады; -әдебиет теориясына
қатысты
ойтұжырымдарды,
аксиомаларды
өз
ойпікірлерімен
ұштастыра біледі; -көркем шығарманың
құрылысындағы
әдеби-теориялық
ұғымдарды тани білуге төселеді;көркем
шығарманы
талдауда
әдебиет
теориясынан
алған
білімдерін
шығармашылықпен
пайдалана
алу
дағдыларын меңгереді.

Орфография және пунктуация курсын бітірген
бакалавриат студенті өз ойын сауатты
жазуды,ойды жүйелі жеткізуді меңгеріп
шығады. Тәжірибелік сабақтарда тыныс
белгілері(үтір,нүкте,сызықша,қос
нүкте,нүктелі үтір,дефис,сұрақ белгісі,леп
белгісі)қойылатын жерлерді толық үйреніп
шығады. Пәнді оқу барысында А.

Байтұрсыновтың,Қ.Жұбановтың,
Р.Сыздықованың,І.Кеңесбаевтың.Ф,Мұса
бекованың,Ж.Әлімхановтың орфография
мен пунктуацияға қатысты ғылыми
еңбектері
талқыланып,үйретіледі.
Сауатты
жазудың
орфографиялық
принциптерін, фонетикалық, тарихидәстүрлі, айырым принциптерін талқылап
меңгереді.
Орфоэпия және сөйлеу мәдениеті курсын
оқып бітірген бакалавриат студенттері
орфоэпия
ережелерін,
сөйлеудің

Тәуелсіздік
кезеңдегі
әдебиеттану және
сын мәселелері
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лексикалық-грамматикалық,
синтаксистік
нормаларды оқып үйренеді. Стилистикалық
норма сөйлеушінің тілдік сөйлеу тәртібін
қалыптастырады. Сөз мәдениеті көркем
сөйлеуде, ғылыми-көпшілік немесе ресми
ортада, тіпті ауызекі сөйлеу стилінде тілдің
барлық салаларымен тамырлас келетінін
практикалық
сабақтардың
барысында
меңгереді. Студенттер сабақ барысында
классик жазушылардың шығармаларының
тілін талдап сөйлеу мәдениетіне үйренеді.
Сөйлеу мәдениеті топ алдында мәдениетті
сөйлеу, оның алғышарттарын, әдіс-тәсілін
танып білу, озық үлгілерін меңгерудің
жолдарын, нақты қасиеттерін ұғыну сияқты
мәселелермен тығыз байланысты екендігін
нақты мысалдармен талдап, оны тәжірибеде
қолдануды үйренеді.
ХХІ көркем әдебиет сыны және оны
оқытудың заманауи мәселелерін қарастырып,
аталмыш кезеңдегі қазақ әдебиеттануы мен
әдеби сынға қатысты негізгі ғылымитеориялық еңбектерді кешенді түрде
қарастыру арқылы ғылымның осы күнгі
әдіснамалық жетістіктері тұрғысынан тиісті
ғылыми қорытындылар жасай отырып оқыту
.
Аталған кезеңдегі сын жанрының қалыптасу,
даму
үдерістеріне
қатысты ғылым
зерттеулердің жетістіктері мен кемшіліктерін
атапкөрсету. Сыни зерттеулер мен мақалалар
жазуға дағдыландыру.

фонетикалық заңдылықтарын, үндестік
заңының негізгі принцптеріне сәйкес
келетін сөйлеу және жазу мәдениетін
меңгеріп шығады.Қазақ тілінің сөз
мәдениетін көтеру – ұлттық мүдде
талаптарының
бірі.
Қазақ
Тіл
мәдениетінің үлкен бір саласы – сөйлеу
мәдениеті,
оны
жоғары
деңгейге
көтерудің басты заңдылығы – дұрыс айту
нормаларын меңгеріп оларды сөйлеуде
ғылыми мақала жазуда ғылыми жоба
жұмысын құрастыруда іс жүзінде қолдана
біледі.

кәсіби біліктілігін модернизациялау мен
үздіксіз
өзін-өзі жетілдіру
қабілеттілігін көрсете білуі керек;
- бағдарлама құруда қазіргі заманғы
ақпараттық
технологияларды
қолдана білуі тиіс;
- мәліметтер қорымен жұмыс істеуге
арналған бағдарламалар,
сайттар құрып жұмыс істей білуі
қажет;
- әртүрлі ақпарат көзімен жұмысты
ұйымдастыру, іздеу,
өңдеу, сақтау және іске қоса білуі
тиіс;
- жұмысты орындауда ең тиімді
жолдарды
таңдап,
шешім
қабылдауды ұжыммен бірлесе отырып
шешуі керек.
- өзінің кәсіби және этикалық
жауапкершілігін білуі тиіс.
- мемлекеттік тілде таратылатын мол
ақпараттар
толқынынан
өзіне,
өз
мамандығына қажеттісін таңдап алып,
оны өмірде қолдана білуі керек;
- кез келген жағдайда өз бетінше шешім
қабылдай білуі қажет;

Тәуелсіздік
тұсындағы қазақ
әдебиеті
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Қазақ әдебиетінің
сын тарихы
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Қазіргі дәуір әдебиеті қазақ әдебиетінің
алыптары атанған көрнекті ақын-жазушылар
шығармашылығы мен кеңес дәуірі кезіндегі
таңдаулы
қаламгерлер
өмірі
мен
творчествосын оқып меңгеруге арналған
үлгілі
туындыларды
ұсынады.Қазақ
әдебиетіндегі осы кезең әлемдік әдебиеттен
орын алған, өзінің ерекшелігін танытқан
таңдамалы
шығармалар
қорын
құрайтындығы және көркем әдебиеттегі
психологиялық
талдау
–жоғары
оқу
орындарында оқытылатын
әдебиеттің
теориялық мәселелерін қамтитын пәндермен
де тығыз байланыстылығы туралы мәлімет
береді.
Білімгерлер осы кезеңдегі шығармаларды
оқып, қазақ классикалық туындылары мен
оның авторларын жан-жақты меңгеруі, әдеби
шығармаларға талдама-синтез жасатуға
дағдылануы,
көркем
дүниелердің
эстетикалық табиғаты мен қуатын сезінуі
тиіс.
Студент көркем әдебиетке психологиялық
талдау жасай алады, кейіпкерлер характерін
өмірлік мәселеде тиімді қолданып, өздеріне
үлгі ете алады, әдебиеттің тәрбиелік қуатын
сезініп, оның өміршеңдік қасиетін өмірлік
жағдаяттарда, ғылыми мақала мен ғылыми
жұмыс барысында еркін пайдалана алады.
Пән қазақ әдеби сынының дамып, қалыптасу
тарихын оқыу. Пән мазмұнында әдебиет
сыншыларының
шығармашылық
лабораториясын ашу, сын мәселесін ғылыми
тұрғыдан саралау,Аталған кезеңдегі сын

- проблеманы танып, оны шешудің
жолдарын айқындап, мемлекеттік тілде
жеткізе білуі тиіс;
- мемлекеттік тілде өзіндік көзқарасын
жеткізіп, оны дәлелдеп, қорғай білуі тиіс;
- мемлекеттік тілде шешен сөйлеуге
дағдылануы тиіс;
- өзінің алған білімі мен білікдағдыларын, қазақ тіліндегі
сөздік
қорын үнемі дамытып отыруға тиіс.
- Білім алушылардың қазіргі әдеби үдеріс
жанрлары поэзиясын игеруі жүзеге
асырылады; - Поэзия, проза, драматургия
тындыларының поэтикалық сабақтастығы
меңгеріледі;
Көркем
мәтіндерге
поэтикалықсалыстырмалы
талдаулар
жасауға дағдыланады; - Пәнаралық
байланыстарға
арналған
ғылымитеориялық
методология
бойынша
зерттеулер жүргізуге машықтанады.

Білімді өз бетімен алуды көздеп, модель,
жоба құруларына, ой еркіндіктеріне жол
ашу;-эссе жаза отырып, үйренгендерін
тұжырымдау, жаңа білімді проблема
шешуде
қолдану,
талдау-синтездеу

Қазақ әдебиетін
жаңаша талдау
әдістемесі
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жанрының қалыптасу, даму үдерістеріне
қатысты ғылым зерттеулердің жетістіктері
мен кемшіліктерін атапкөрсету. Сыни
зерттеулер
мен
мақалалар
жазуға
дағдыландыру.әдеби
процестегі
құбылыстарды сараптау, әдеби сынның
мәселелерін ғылыми тұрғыдан саралау, әдеби
үрдісте болып жатқан әдеби құбылыстарды
қарастыру,
қаламгерлердің
суреткерлік
стилін көркемдік әдіспен талдауға үйрету
қамтылған.
Пән жаңартылған білім беру мазмұнын
түсіндіре келіп,оқушы тұлғасының үйлесімді
қолайлы білім беру ортасын құруға
бағытталған сын тұрғысынан ойлау, зерттеу
жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ –
ны
қолдану,
коммуникативті
қарымқатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс
жасай білуді меңгертеді. Жаңа білім беру
бағдарламасы сыни тұрғыдан ойлауға,
шығармашылықты қолдана білуді және оны
жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдістәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау
жүйесі,
бағалаудың
тиімді
стратегиялары) үйрету.Жаңартылған білім
беру
бағдарламасының
ерекшелігі,
критериялық бағалау жүйесі, пән бойынша
үлгерімнің қалыптастырушы бағалау және
жиынтық бағалаумен өлшенуі, бағалау
жүйесінің артықшылығы, оқушының төрт
тілдік дағдысын (тыңдалым, айтылым,
оқылым,
жазылым)
жетілдіруге
бағытталғаны туралы және саралап оқыту
технологиясының
теориялық
және
практикада
қолдану
тәжірибесін
қалыптастыру.

арқылы
жаңа
білімгеөзіндік
баға
беру;Білімді өз бетімен алуды көздеп,
модель,
жоба
құруларына,
ой
еркіндіктеріне
жол
ашу;
әдеби
шығармашылық жұмыстар мен эссе жаза
отырып, үйренгендерін тұжырымдайдау,
жаңа білімді проблема шешуде қолдану,
талдау-синтездеу арқылы жаңа біліміне
баға беру.
Жаңартылған
білім
беру
бағдарламасының критериялық бағалау
жүйесін қолданып,
пән бойынша
үлгерімнің
қалыптастырушы бағалау
және жиынтық бағалаумен білімдерін
өздері бағалай алу; -Төрт тілдік дағдысын
(тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым)
жетілдіре
білу;Саралап
оқыту
технологиясын, АКТ-ны тиімді қолдану;
Қазақ
әдебиеін
жаңашаоқыту
әдістемесімен үрдісін білу деңгейі,
зерттеу
бағыты,
қарым-қатынас
технологиясы, коммуникативті стратегия
саласындағы білімдерді меңгеру;әдебиет
бағытында осы саланың жетістігімен
білімдерінен хабардар болу; ақпараттық
қоғамда заманауи ІТ-технологиясының
үдерісін пайдалану.

Абайтану
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Курс Абайдың өмірі мен поэзиясын, қара
сөздерін,
поэмаларын
және
көркем
аудармаларын,классик ақынның әлемдік
феномен екендігін және абайтанушы
ғалымдардың зерттеу еңбектеріноқытады.Курс мазмұнында А.Құнанбаевтың өзіндік
стилі, шығармашылығының қазақ және әлем
әдебиетіндегі орны, Абайдың ақындық
мектебі, ақын жаңашылдығы қамтылған.

Студенттер Абайтану курсы бойынша
түсіндірме
(инпретация),
негізгіні
ажырату,талдау,
синтездеу,
астарлы
мағынаны ажырату тәсілдерін меңгере
отырып, эссе, өлең,сценарий жазу. Абай
шығармаларын жанрына, тақырыбына
қарай жіктей алу, көркем шығармаларына
әдеби талдау жасай білу (тақырыбы,
идеясы, бейнелері, көркемдігі); көркем
шығармалардың
ұқсастықтары
мен
айырмашылықтарын
саралай
білу;
берілген шығармалардан жатқа үзінді оқу.

Әлемдік
(шығыс
әдебиеті)
және
қазақстандық
рухани
құндылықтар
әдеміндегі
Абай
шығармашылығының
әдеби, философиялық, гуманистік және
теологиялық салалардағы бейнесін анықтап,
көркем өнердегі Абай шығармашылығының
рухани көрінісі туралы ұлттық және шығыс
көркем өнер туындыларындағы Абайтану
әлемін таныстырады.
Абайтану мұрасының ғылыми, әдеби
маңызын таныта отырып, классик ақынның
шығыс және қазақстандық әдебиеттегі орны
мен құдіретін білімгерлерге салыстырмалы
сипаттама әдісімен таныта отырып, әлемдік
білім кеңестігінде бәсекеге қабілетті жеке
тұлғаны
қалыптастырудың
оңтайлы
әдіснамасын меңгеру және Абай тұлғасы
арқылы шығыс пен қазақ әдебиетінің мәдени
байланысы туралы ұғым беріледі.
М.Әуезовтің өмірі мен шығармашылығын,
барлық жанрдағы туындылары бойынша
ақпарат
беріледі.
Пән
мазмұнында
М.Әуезовтің
ғылыми
еңбектері,
әңгімелері,повестері, романдары, «Абай
жолы»
роман-эпопеясы,
драмалық
шығармалары қамтылады. Қазақ әдебиетінің
классигі М.О.Әуезовтің барлық жанрдағы

-Абайтану пәнінде
ситуациялық
ойындар, жоба қорғау, топтық жұмыс,
миға шабуыл әдістерін қолдану; қарымқатынас технологиясы, коммуникативті
стратегия
саласындағы
білімдерді
меңгеру; әдебиет бағытында Абайтану
саласының
жетістігі
мен
ғылыми
жетістігінен хабардар болу.

«Абайтану» пәні классик ақынның суреткерлік
портретін, стилін көркемдік әдіспен
таныту
мақсатында жүргізіледі. «Абайтану» пәні қазақ
әдебиетінің бір саласы ретінде оқытылуда. Бұл пән
студенттерге адамгершілік, адами болмыс,
тіршіліктің қыр – сырын, т.б таныстырады.

Абай және шығыс
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Әуезовтану
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Қаламгер
шығармаларын
ойын
технологиясы, дискуссияны қолдану
арқылы талдау, салыстырып жүйелеу,
шешім жасау,тұжырымдау машықтарын
игеру;
Баяндама, ой толғау, сыр толғау, эссе
жазып, проблемалық сұрақтар тізбектерін,

Шәкәрімтану
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Түркі тілдерінің
салыстырмалы
грамматикасы
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туындыларын қарастыра келіп, Әуезовтің
шығармашылық лабораториясын ашады.
Қаламгердің жазушылық творчествосын
жан-жақты көрсете отырып, оның әлемдік
және қазақ әдебиетіндегі орнын, сыншы
ғалымдығын, педагогтық қызметін толықтай
таныстырады.
Пәнді
оқытуда
жеке
ізденіс,ғылыми терминологиямен жұмыс
істеу, көркем туындыны
талдау, әдеби
салыстырмалы-сипаттама
әдісі
қолданылады. Әуезов
шығармаларының
көркемдік-эстетикалық табиғаты ашылады.
Шәкәрім Құдайбердіұлының әдеби мұрасын
түге танып, тәлімдік мәні бар шығармаларын
терең оқытуға арналған.
Шәкәрімнің ақындығы, зерделі тарихшы,
аудармашылдығына көңіл бөлініп, зерттеу
мақалалары мен сабақтаса берілген.
Шәкәрім мұра сының рухани көздері;
Шәкәрім және шығыс әдебиеті; Шәкәрім
жұмбақтары,
Шәкәрімнің
Пушкиннен,
Толстойдан, Физулиден аудармалары туралы
білім беріледі. Шәкәрім өлеңдеріне талдау
жасай білу, Абай мен Шәкәрімнің
шығармашылық байланысы, Шәкәрімнің
ойшылдығы, Шәкәрімнің сазгерлігі туралы
мәліметтер беріледі.
Түркі тілдерінің грамматикасын, дыбыстық
ерекшеліктерін,
сөзжасамдық
жүйесін,
синтаксистік
жүйесін
салыстырып,
зерделеуді оқытады.
-Пәннің мазмұнына түркі тілдерінің батысғұн бұтағына жататын қыпшақ тобының
тілдеріндегі
дыбыстық,
мағыналық
ерекшеліктер мен ұқсастықтарды салыстыру
арқылы тілдердің туыстастығын, халықтар
мен
ұлттардың
«Түбі
бір
түркі
халықтары»екенін
дәлелдеу
болып
табылады.
-Пәнді оқытуда жеке ізденіс,ғылыми
терминологиямен жұмыс істеу, сөздік
кешенді талдау, салыстырмалы-сипаттама
әдісі қолданылады.

тест вариантын құрастыру;ақпараттық
көздерді пайдалана білуі;
-кәсіби қызметке қатысты тапсырмаларды
әзірлеу
әдісін
меңгеруі,
кейс
технологияларын пайдалануы;
-топтық пікір талас негізінде топтық
шешім
қабылдау,
шығармашылық
міндеттерді шешу, жобалауы тиіс.

Білімді өз бетімен алуды көздеп, модель,
жоба құруларына, ой еркіндіктеріне жол
ашу; әдеби шығармашылық жұмыстар
мен эссе жаза отырып, үйренгендерін
тұжырымдайдау, жаңа білімді проблема
шешуде
қолдану,
талдау-синтездеу
арқылы жаңа біліміне баға беру.Қаламгер
шығармаларын
ойын
технологиясы,
дискуссияны қолдану арқылы талдау,
салыстырып
жүйелеу,
шешім
жасау,тұжырымдау машықтарын игеру;

Түркі
тілдерінің
салыстырмалы
грамматикасы
пәнін оқып бітірген
бакалавриат студенттері түркі тілдерінің
географиялық картасын, Н. Баскаковтың
жіктелімі бойынша бөлінуін, олардың бірбіріне жақындығын игеріп шығады. Түркі
тілдерінің
тарихына
қатысты
В
Радловтың, В Томсеннің,С Маловтың
қазақ түркі танушыларынан
Қ
М
Өмірәлиевтің, Н Керілбетовтың,
Томановтың еңбектерін оқып саралап
үйренеді.
Студенттер
түркі
тілдерінің
салыстырмалы
грамматикасы
пәні
бойынша
тәжірибелік
жаттығуларда
олардың дыбыстық
морфологиялық

синтаксистік
ерекшеліктерімен
айырмашықтарын талдап үйренеді.

Тарихи грамматика
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Студент
сөз
таптарының
түрлерін,
лексикалық-функциональдық
қызметін
практикада қолдана алуы, морфологиялық
талдау жасай алуы тиіс.
Студент алған білімін жан-жақты талдай
алады, жаңа ұғым бойынша шешім қабылдап,
осы сала бойынша күрделі мәселелерді шеше
алады, өмірмен байланыстыра алады,сыни
және аналитикалық ойлау дағдыларын
қалыптастыра алады.

Сын жанрлары
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Пән қазақ әдеби сын жанры түрлерінің өсу,
даму
жай-күйімен
таныстырады.Пән
мазмұнында
қазақ әдеби сын жанрының
түрлері, сын жанрының өзіндік ерекшелігі,
әдебиеттің дамуы сын жанрындағы ойпікірлердің деңгейіне қатыстылығы, сын
жанрын зерттеуші ғалымдар туралы мәлімет
қамтылған. Сын жанрының өсу, даму жайкүйімен таныстыру;.
- қазақ әдеби сын жанрының пайда болу,
қалыптасу жолдарынан хабардар ету;
- әдебиеттің дамуы сын жанрындағы ойпікірлердің
деңгейіне
қатыстылығын
аңғарту;
- сын жанрының түрлерімен таныстыру,
олардың ерекшелігін таныту;
- сын жанрының түрлері бойынша жұмыс
жасауға төселдіру.
Әдебиеттің дамып, қалыптасу тарихындағы
сын жанрыны маңыздылығын қарастыру;
әдеби сын жанрына студенттерге талдама
жасату,
жазушылардың
суреткерлік
портретін, стилін көркемдік әдіспен талдауға
үйрету,ақын-жазушылардың
суреткерлік
портретін, стилін көркемдік әдіспен талдауға
үйрету, қазақ әдеби процестің дамуын,
жетістіктері мен проблемаларының сын

Тарихи грамматика деп аталатын курсты
бітірген
бакалавриат
студенттері
ғылымизерттеулерді
оқып
үйренеді.
Тарихи
грамматика
саласыжәнесолардыңнегізіндеқалыптасқа
ноқупәнітілдіңбарлықсалаларының
(дыбыс,
фонемаларжүйесіменморфологиялыққұр
ылымын,
синтаксисіменлексикасын)
қалыптасуымендаму,
өзгеружолдарыменбағыттарын
зерттеп
түсіндіретінін игереді.
Дәріс алу барысында ақпарат көздерімен
жұмыс жасау; ұсынылған әдебиетті
конспектілеп, глоссарий әзірлеу; эссе жаза
білу; ақпарат көздерінің тізімін жасап,
сабақ туралы эссе жазу, жоба құрып
презентация жасау, пікір-тұжырымын
дәйектеп дәлелдеу; сын жанрларының
түрлері
бойынша
шығармашылық
жұмыстарын
жазуға
төселу;сын
жанрларын меңгеру арқылы ғылымизерттеушілік жұмысқа, әдеби жазба
жұмыстар
жазуға
төселу,
сыни,
шығармашылық
ойлау
қабілетін
қалыптастыру;пән бойынша зерттелген
материалдарды іздеа салыстыра алуы,
өзіндік шешім қабылдауы;
теориялық білімді практикалық және
өмірлік жағдаяттарда қолдана білуі тиіс;
-деби сынның көркемдік қуаты
мен
эстетикалық табиғатын анықтай отырып
ғылыми жобаларда қолдану.
- Сын жанрының негізгі өзегі ұлттық
әдебиетті өркендету екенін сезіне отырып,
оның өміршең қуатын өмірлік тәжірибеде
қолдану.

Тіл білімінің
көкейкесті
мәселелері
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Жаңартылған білім
беру модераторы
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жанрында көрініс табуын байқап сараптау.Әдеби сын жанры мәселелерін ғылыми
тұрғыдан дәйектеу;-Әдеби үрдісте болып
жатқан сын жанрларын сыни тұрғыда
саралау;
-Сыншы ғалымдардың сын жанры туралы
зерттеу еңбектерімен таныстыру;
-тезис,
антитезис,
синтез,
рецензия,
эссе,шығармашылық портрет, сыни мақала
т.б жазуды меңгерту.
Тіл білімінің көкейкесті
мәселелері
филология мамандығында өтетін теориялық
пән. Пәннің негізгі мақсаты мен міндеті және
негізгі сипаттамасы тіл білімі
негізгі
ұғымдары мен терминдерін қарастырып,
оның басты- басты теориялық мәселелерін
жаңа бағыттарды оқытып үйрету. Сондай-ақ,
тіл білімі ғылымдарының бүгінгі даму
бағытын, ондағы түрлі жаңа салалар мен
ағымдардың пайда болу құбылысын және
оның тіл мен әдебиетке тигізетін әсерін
айқындау. Тіл туралы іргелі түсініктердің
өзгеруі және тіл қызметтерін, тіл біліміндегі
соңғы бағыттарды, қазіргі қазақ тілінің жайы
мен күйін, проблемаларын теориялық жақтан
қарастырылады.
Тіл
білімінің
жаңа
аспектілері, саясат, салыстырмалы-тарихи
типологиялық
тұрғыдағы
мәселелер
қамтылғанын меңгерту.
Білім беруді жаңарту
жағдайында
мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін бағалау
өлшемдерін оқытады.
-Пәннің мазмұны жаңартылған білім беру
мазмұны бойынша Назарбаев Зияткерлік
мектептерінің педагогикалық технологиялын
жалпы білім беретін мектептің оқу үрдісіне
еңгізу әдістерін оқытады.
Пәнді оқу барысында кәсіби құзыреттілік
модератор,педагог- зерттеуші,педагог- шебер
деңгейіне дейін көтеру технологияларын
қарастырады.
-Пәнді оқыту барысында ситуациялық
ойындар,жоба қорғау,топтық жұмыс,миға
шабуыл әдістері қолданылады.

Тіл білімінің көкейкесті мәселелері
курсын
тәмәмдаған
филология
мамандығының студенттері
курсты
аяқтағанда
тіл
білімінің
негізгі
тұжырымдары мен топшылауларын,
соңғы зерттеулердің нәтижелерін,
тіл
біліміндегі бағыттар және
тілдің
методологиясын толық игеріп шығады.
Пәнді
оқып
үйренген
студенттермамандарды
даярлаудың
талаптарына сәйкес, пәнді оқып бітіргенде
мынандай дағдыларды меңгереді:
-тіл теориясын меңгеру;
- тіл терминдерін білу;
- тіл философиясын білу.

•Бағдарламаның
негізгі
идеяларына
сәйкес рефлексивті ойлау;
•оқыту үдерісін жоспарлау;
•жеті
модуль
тақырыптары
ықпалдастырылған сабақтар топтамасын
жоспарлау және іс жүзінде жүзеге асыру;
•оқушыларды оқу үдерісіне тарту;
•оқушыларды тиімді түрде жүйелі
бағалау;
•өзінің білім алу үдерісі бойынша
рефлекция
және
оның
болашақ
педагогикалық
тәжірибеге
ықпалы;
•қазақстандық мұғалімдерді мектеп
мұғалімдерінің
кәсіби
кәсіби

Әдебиетті оқыту
әдістемесі
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Педагог қызметкерлердің қосымша білім мен
білімдік қажеттіліктерін қанағаттандыру,
қазақстандық мұғалімдерге қарқынды өзгеріп жатқан өмір жағдайында үздіксіз кәсіби
дамуға дайын болуға көмектесу.Білім беруді
жаңарту
жағдайында мұғалімнің кәсіби
құзыреттілігін бағалау өлшемдерін оқытады.
Пәннің мазмұны жаңартылған білім беру
мазмұны бойынша Назарбаев Зияткерлік
мектептерінің педагогикалық технологиялын
жалпы білім беретін мектептің оқу үрдісіне
еңгізу әдістерін оқытады.
Пәнді оқу барысында кәсіби құзыреттілік
модератор,педагог- зерттеуші,педагог- шебер
деңгейіне дейін көтеру технологияларын
қарастырады.
Шәкірттердің
әлеуметтік
тәжірибесін
арттыру,
«өмір
бойы
оқып-үйрену»
қағидасын қалыптастырады.Әдістемелік жұмыстың тиімділігін қамтамасыз ететін білім
берудегі инновациялық үдерістерге қолдау
көрсету,интербелсенді әдіс-тәсілдерді тиімді
пайдалану жолын көрсететеді.Мұғалімдерді
оқушылардың бойында өз бетімен білім алу,

қоғамдастығы аясында белсенді жұмыс
істеуге дайындау;
•Бадарламаның
негізін
құрайтын
жетімодуль
мәтінінде
мұғалімде
тұжырымдамалық түсіну негіздерінің
және
тәжірибелік
дағдылардың
қалыптасуы;
•мұғалімдер танымдық дамуға арналған
дәдеддемелерді анықтауға үйрену және
өзін-өзі реттеуге көмектесу үшін өздерінің
жағдайларында
инновацияларлы
зерделеу;
•Өзінөзі реттейтін оқудың мәні мен
сипатын түсінуі;
•Өзінөзі реттейтін оқуды көрсететін
мінез құлықты бақылау мен бағалауды
қамтамасыз ету;
•Өзінөзі
реттейтін оқуға ықпалын
тигізетін кәсіби тәжңрибе түрлерін
дамыту.
Берілетін ақпаратты меңгеру, салыстыру,
ойлау, шешім жасау, тұжырымдау; - пән
бойынша зерттелген материалдарды іздеу,
жүйелеу; жаңартылған білім беру
мамұнының
теориялық
білімін
практикалық тәжірибесінде қолдана білуі;
диалогты пайдаланып сабақ жүргізу адам
өмірінің мәні мен мақсаты екенін, білім
нәтижесін өмірлік жағдаяттарда қолдану;
жаңартылған
білім
бағдарламасына
негізделген
мәліметтермен
өзіндік
тұжырым жасауы;
пәннен алынған білімді
өмірлік
тәжірибеде қолдану;
- не нәрсеге үйрену, қалай үйрену, не үшін
үйрену керек деген қағидаға сай
талдау,синтездеу, ойлау, дербес шешім
жасау,
сараптау,тұжырымдау.
ойлау
мәдениетіне ие, ақпарат жинау, талдау,
қабылдау, мақсаттар қою және оған қол
жеткізу жолдарын таңдау; ауызша және
жазбаша сөйлеуді логикалық түрде дұрыс,
ақылға қонымды және анық түрде жасай
алатын;
кәсіби
біліктілігін

өзін-өзі реттеу дағдыларын қалыптастыруға;
түрлі адамдармен тиімді диалог жүргізе алатын, қазіргі заманда табысты өмір сүруге дайын, сандық технологияларда құзыреттілік танытатын белсенді азамат, болашақ маман ретінде қалыптасуға көмектесетін оқу үдерісін
ұйымдастыру үшін қажетті біліммен және
практикалық дайындықпен қамтамасыз
ету.Жеті модуль мәнмәтінінде Бағдарламаның теориялық негіздерінің тұжырымдамалық түсінігін қалыптастыру. Қазақстандық
білім беру жағдайында Бағдарламаның тұжырымдамалық негіздерінің іс жүзінде ойдағыдай жүзеге асырылуын және мұғалімнің өз
бойында төмендегідей дағдылардың қалыптасқандығын көрсетуін қамтамасыз ету: •
Бағдарламаның негізгі идеяларына сәйкес
рефлексивті ойлау; • оқыту үдерісін жоспарлау; • жеті модуль тақырыптары ықпалдастырылған сабақтар топтамасын жоспарлау және
іс жүзінде жүзеге асыру; • оқушыларды оқу
үдерісіне тарту; • оқушыларды тиімді түрде
жүйелі бағалау; • өзінің білім алу үдерісі бойынша рефлексия және оның болашақ педагогикалық тәжірибеге ықпалы; • өзінің оқыту
үдерісі бойынша рефлексия.
Қазақстандық мұғалімдерді мектеп мұғалімдерінің кәсіби қоғамдастығы аясында белсенді жұмыс істеуге дайындау.
.Білімгерлерді ойлай білуге үйрену/үйрету
және олардың дербес түрде пайымдау,
қорытындылау,
логикалық
талдау,
интуитивті ойлауын қалыптастыратын білімдағдыларын қалыптастыратын сыни түрде
ойлауға
жетелейтін
оқыту
процесін
ұйымдастыру.
Интербелсенлі әдістеме-өзара әрекеттесу,
әрекет
арқылы
үйрену,
үйретуәдістемесінмен жұмыс жасауды жандандыру
туралы білім беріледі.

модернизациялау мен үздіксіз өзін-өзі
жетілдіру қабілеттілігін көрсете білуі
керек; бағдарлама құруда қазіргі заманғы
ақпараттық
технологияларды қолдана
білуі тиіс; мәліметтер қорымен жұмыс
істеуге арналған бағдарламалар, сайттар
құрып жұмыс істей білуі қажет.

