6М011700 – «Қазақ тілі мен әдебиет мамандығының білім бағдарламасы ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 бұйрығымен
бекітілген, ҚР БҒМ-нің 20.04.2011 жылғы № 152 жоғары білімінің жалпағы міндетті білім беру стандартына сай, «Оқу процесін кредиттік
оқыту технологиясы бойынша ұйымдастыру Ережесін бекіту туралы» (02.06.2014 жылғы өзгертулер мен толықтырулар негізінде) бұйрығымен
ҚР БҒМ-нің 16.08.2013 жылғы № 343 бұйрығы негізіндегі типтік оқу жоспары, типтік оқу бағдарламасына сәйкес жасалды.

1. Құрастырушылар:
2.
№
Аты-жөні

Жұмыс орны, қызметі

Байланыс
мәліметтері
8 775 864 39 18

1

Мұхаметкалиева Гүлнәр Өкісханқызы

2

Балтабаева Гаухар Саядыловна

Филология ғылымдарының кандидаты,профессор, кафедра
меңгерушісі
Филология ғылымдарының докторы, профессор

3

Мухтарова Әнипа Сагидоллаевна

Филология ғылымдарының кандидаты, профессор

8 701 391 12 79

4

Садақбаев Тәңірберген Тұрсынбайұлы

Филология ғылымдарының кандидаты, доцент

8707 561 59 37

3. ҚАРАЛДЫ
Кафедра отырысында
Төраға

Қолы

Отырыс өткізілген күні,
хаттама №

ОӘК қарауға ұсынылды

Мұхаметкалиева Г.О.

4. ТАЛҚЫЛАНДЫ
Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында
Хаттама «_____»_________________ 2019 ж. №______
ОӘК төрағасы, оқу ісі жөніндегі проректор______________ С.У. Әбдібеков

8 701 181 31 32

Қосымша 1

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ/ ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы / Общее описание образовательной программы
Қазақ тілі және әдебиеті (бакалавр)
Название поля

Примечание

Білім беру бағдарламасының
коды/ Код ОП /

6В01702

/Код и классификация области
образования /

6В01 - Педагогикалық ғылымдар/6В01 – Педагогические науки

Код и классификация
направлений подготовки /

6В017 – Подготовка учителей по языкам и литературе

Группа образовательных
программ /

В016 Қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімдерін дайындау/В016 Подготовка учителей по казахскому
языку и литературе/

Наименование ОП /

Қазақ тілі мен әдебиеті /Казахский язык и литература /

БББ түрі/Вид ОП /

Действующая

Білім беру бағдарламасының
мақсаты / Цель ОП /

«6В01702 – Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының негізгі
мақсаты:
-тіл және әдебиет саласында ғылыми-зерттеу білімін игерген, оқытудың жаңартылған білім
мазмұны бойынша заманауи технологиялары мен білім берудің инновациялық тәсілдерін қолдана
алатын бәсекеге қабілетті білікті мамандар дайындау.

Уровень по НРК /
Уровень по ОРК /
Білім беру бағдараламасының
ерекшеліктері/Отличительные
особенности ОП

Қазіргі таңда жаңартылған білім мазмұны аясында мектеп мұғалімдерінің әдістемелік кеңеске
сұранысы артуына байланысты, әзірленген білім беру бағдарламасына: Жаңартылған білім беру
мазмұнын меңгерген педагог-шебер Әдебиетші- сыншы. Қосымша бағдарламасы қосылған.
Мұнда бітіруші түлектеріміздің мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып қана
қоймай, қосымша мұғалімге әдістемелік тұрғыдан көмек ұсына білетін, педагогикалық үдерісті
кеңінен талдай алатын, ақпараттарды сараптап, қорытынды шығарып, оны жұмыс сапасын
жақсартуға дұрыс бағыттай алатын, мұғалімнің нағыз ұстаз болып қалыптасуына бағыт беруші
маман болып шығуы негізгі міндетіміз болып отыр.

Оқыту нәтижелері /
Результаты обучения /

1-ОN – еліміз бен әлемдегі әлеуметтік-саяси және экономикалық жағдайды түсінетінін көрсетеді;
2-ОN – қазақ тілінің салалары мен қазақ әдебиеті тарихының кезеңдері бойынша негізгі ұғымтүсініктерді, теориялық қағидаларды біледі және түсінеді;
3-ОN – қазақ тілінің салалары мен қазақ әдебиеті тарихының кезеңдері бойынша алған ғылымитеориялық білімін, бағалау жүйесін (критериалды, формативті, суммативті) өз тәжірибесінде тиімді
пайдаланады, жаңартылған білім беру бағдарламасын білім беру үдерісінде еркін қолданады, оқу
мақсаттарына қол жеткізу үшін критериалды бағалау жүйесін түсінеді және қолдана білед;

4-ОN – қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқу барысында кәсіби құзыреттілік модератор, педагогшебер деңгейіне дейін жету технологияларын қарастырады;
5-ОN – әртүрлі ақпарат түрлерімен жұмыс жүргізіп, оны өңдеп, интерпретация жасай алады;
6-ОN - қазіргі қазақ тілінің салалары бойынша (фонетика, лексика, морфология, сөзжасам,
синтаксис) тілдік талдаулар және көркем мәтінге филологиялық талдау жасайды;

7-ОN – қазақ тілі мен әдебиетінің өзекті мәселелері бойынша ғылыми ой-пікірлерге сыни баға беріп,
қорытынды тұжырым жасайды, сыни зерттеулер мен мақалалар жазуға дағдыланады;
8-ОN – Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша игерілген білім, іскерлік пен дағдыны
пайдаланып, кәсіби қызмет барысындағы міндеттерді шешеді;
9-ON - Әдебиеттің теориясы мен тарихы негізінде, қазіргі кездегі әдеби шығармаларды , әдеби процесті
талдайды; әдебиеттің жетістігі мен кемшіліктерін саралап, сыни көзқараспен қарайды;
10-ON Сыншылар пікірлеріне сүйене отырып сынның әдеби және ғылыми сипатына түсінік беруге үйренеді;

6В01702 – Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша
білім алушы бакалаврдың жалпы құзыреттіліктері әмбебап (жалпы білімділікке қойылатын
талаптар,

әлеуметтік-этикалық,

экономикалық

және

ұйымдастырушылық-басқарушылық

құзыреттіліктер) және кәсіби құзыреттіліктер негізінде қалыптасады.
Перечень
компетенций/Құзыреттілік
тізбесі

Кәсіби құзыреттіліктер
А – білу мен түсіну
А1 – тіл/әдебиет саласындағы негізгі ұғым-түсініктерді, заңдылық-құбылыстарды білу;
А2 – мамандыққа қатысты пәндердің негізгі тарау-бөлімдерін игеру;
А3 – тіл/әдебиет саласының дәуірлеу, даму кезеңдерін толық білу;
А4 – тіл/әдебиет салаларын жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша оқытудың
ғылыми теориялық негіздері мен технологиясын білу;
А5 – оқыту, тәрбиелеу мен дамытудың теориясын білу.
В – білім мен түсінікті қолдану
В1 – пәндік, педагогикалық-психологиялық, әдістемелік білімді кәсіби қызметте қолданудың
білік-дағдыларын меңгеру;
В2 – тіл-әдебиетті оқыту, қолдану дағдыларының болуы;
В3 – тіл/әдебиетті жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша оқыта алады ;
В4 – өздігінен ғылыми-тәжірибелік зерттеу жүргізіп, нәтижелерін жаңа технологияларды
қолдану арқылы талдау және бағалау;

В5 – әр жастағы білім алушылардың қызметіне, қарым-қатынасына, даму деңгейіне
психологиялық-педагогикалық зерттеудің түрлі әдістері арқылы болжам (диагностика) жасау;
В6 – білім берудің жаңаша идеяларын іске асыру, қалыптан тыс және баламалы шешім
қабылдауға қабілетті болу.
С – ой-пікір қалыптастыру
С1 – Сын нысанасы-әдебиет,сол арқылы өмірді зерттеуге қалыптасады;
С2 – өзіндік ойлау, сыни, аналитикалық, диагностикалық дағдылар қалыптастыру;
С3 – педагог мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби этика қағидаттарын
сақтау;
С4 – пәндік салада өзіндік ой-пікір қалыптастыру;
D – коммуникативтік қабілет
D1 – қарым-қатынас жасау ерекшеліктері мен педагогтік шешендік дағдыларын меңгеру;
D2 – педагогикалық ынтымақтастық жасауға қабілетті болу;
D3
–
интеллектуалдық,
адамгершілік-моральдық,
мәдени,
коммуникативтік,
ұйымдастырушылық-басқарушылық дағдыларды дамытуға тырысу;
D4 - ұжымдық, топтық жұмысты ұйымдастыруда байланысқа түсе алу, өзара пікірлесу
қабілетінің болуы
Е – жеке тұлғалық қабілет
Е1 –озық, заманауи педагогикалық тәжірибені зерттеп, өз іс-әрекетінде қолдана алады;
Е2 – өзін-өзі ұдайы жетілдіріп отырады;
Е3 – салауатты өмір салтын ұстанады және еңбек қорғау талаптарын сақтайды.
Направления
профессиональной
деятельности/Кәсіби қызметке
бағыттау

Кәсіби қызмет саласы
Білім алушы бакалавр игерген кәсіби қызметін білім беру саласында 6В01702 – Қазақ тілі мен
әдебиеті мамандығы бойынша жүзеге асырады.
«6В01702 – Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша білім бакалаврының кәсіби
қызметіне:
− оқыту;
− тәрбие беру;
− кәсіби бағдар беру;
− ғылыми-зерттеу;
2.2.2 Кәсіптікәрекетінің нысаны. «6В01702 – Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша
білім бакалаврының кәсіби қызмет нысаны: − жекеменшік және ведомостволық тәуелділік

формаларына қарамастан, орта білім берудің барлық типтері мен түрлерін ұйымдастыру; −
техникалық және кәсіби білім беруді ұйымдастыру
2.2.3 Кәсіптік қызметтің мәні. 6В01702 – Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша білім
бакалаврының кәсіби қызметінің мәні:
- жаңартылған білім беру технологиясын, ондағы әдіс-тәсілдерді игеру арқылы Қазақ тілі мен
әдебиетін оқыту жүйесі мен пән мазмұны бағытымен рухани, саналы, білікті сауатты қоғам мүшесін
тәрбиелеу.
2.2.4 Кәсіптік қызмет түрлері. 6В01702 – Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша білім
бакалаврының кәсіби қызмет түрлері:
«6В01702 – Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша білім беру бакалавры төмендегідей
кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:
− пән бойынша нақты білім беру;
– оқу-тәрбие;
– оқу-технологиялық;
– әлеуметтік-педагогикалық;
– эксперименттік-зерттеушілік;
− ұйымдастыру-басқарушылық.
- ақпараттық-коммуникациялық қызмет атқару.
2.2.5 Кәсіптік қызмет әрекеттері. 6В01702 – Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша
білім бакалаврының кәсіби қызмет әрекеттері:
- үйретушілік;
- тәрбиелеушілік;
- зерттеушілік;
- әдіскерлік;
2.2.6 Кәсіптік қызметтің типтік міндеттері. 6В01702– Қазақ тілі мен әдебиеті
мамандығы бойынша білім бакалаврының кәсіби қызметінің типтік міндеттері кәсіби
қызметтің түрлеріне сай шешім табады:
1. Білім беру қызметі саласында:
- оқушыларға білім беру мен дамыту; тәрбие үдерісін ұйымдастыру, педагогтік үдерісті
жоспарлап, басқару, педагогтік қызмет нәтижесін болжай алу, түзету, анықтап, нақтылау;
- жалпы білім беру, техникалық/кәсіптік оқу орындарында сабақ беру; әдістемелік білім мен
тәжірибелік іскерлікті кез келген жағдайда жүзеге асыру;

Оқудың түрі/Форма обучения

Күндізгі/дневная

Оқу тілі/Язык обучения

Қазақ/Казахский

Кредиттер саны/Объем кредитов

240

Присуждаемая академическая
степень

Бакалавр образования по ОП 6В01702- Казахский язык и литература

Сведения о дисциплинах

Данные по дисциплинам КВ, ООД, БД, ПД

Базы практик:
Номер приложения к лицензии
на направление подготовки
кадров

022 от 28.03.2019 г.

Аккредитация ОП

бар/есть

Наименование
аккредитационного органа

НААР

Срок действия аккредитации

10.05.2021 г.

БББ-сы бойынша қалыптастырылатын жалпы құзіреттіліктеріне оқыту нәтижелерінің сәйкестендірілу матрицасы
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ON3

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

ON4
+

+
+
+
+
+
+

+

ON5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ON6

+
+

+

ON7

ON8

ON9

ON10

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

Білім беру бағдарламасының құрылымы
6В010700 – Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бакалавриаттың 4 жылға негізделген білім беру бағдарламасы келесі
білім беру траекториясын ұсынады: Жаңартылған білім беру мазмұнын меңгерген педагог-шебер. Әдебиетші- сыншы.
Білім бағдарламасының мазмұны

Пәндер туралы мәлімет

№

Пән атауы

Пән туралы қысқаша сипат
(30-50 сөз)

1

Қазақстанның
қазіргі заман
тарихы
/Современная
история
Казахстана /
The modern
history of
Kazakhstan

Курс изучает исторические события, явления, факты,
процессы,
выявляющие
исторические
закономерности, имевшие место на территории
Великой степи в ХХ веке и научную периодизацию
истории Казахстана до наших дней. Методы
обучения:
публичное
выступления,
ведение
дискуссии и полемики. В процессе обучения студент:
анализирует и оценивает значительные исторические
события; объясняет их причинно-следственные
связи; работает с источниками, историографией и с
материалами периодических изданий и Интернета.

Кре
дит

5

ОN-1 ОN-2 ОN-3 ОN-4 ОN-5 ОН-6 ОН-7 ОН-8 ОН-9 ОН10
+

+

+

Қазақ (орыс)
тілі / Казахский
(русский) язык
/Kazakh
(Russian)
language

Курс совершенствует языковые и коммуникативные
способности, расширяет лексический минимум
общеупотребительных слов и словосочетаний;
обучает применению грамматических форм и
конструкций на уровне их употребления в речи;
построению различных типов речевой деятельности:
беседе, описанию, информированию. Методы
изучения: практические, словесные и наглядные. В
процессе
обучения
студент:
решает
интеллектуальные
и
социальные
задачи
в
профессиональной
деятельности
с
учетом
межкультурного фактора.

10

Қазақ тілі мен
әдебиетін
интербелсенді
әдіспен оқыту
технологиясы /
Интерактивные
методы
обучения
казахскому
языку и
литературе /

ИнтербелсендІ әдісті пайдалану сабактың мазмұнын
тереңдетуге, ұстаздың кәсіптік шеберлігін
арттыруға, оқу ісін дамытуға бағытталған, ол
студенттің өздігінен жұмыс істеуіне, өздігінен
ізденіп білім алуына итермелейді.Бұл
технологияның қазақ тілі пәнін оқытуда да қолдану
мүмкіндіктері мол. Сабақта қолдану кезінде оның
мынандай мүмкіндіктерін пайдалануға
болады:сабақтың, тақырыптың моделін құру;
материалды толығымен жинақтау; қосымша
мәліметтермен толықтыру; сабақты компьютер
арқылы өткізу; уақыт үнемдеуге болады; керек
кезінде материалға қайта оралу; еске түсіру;
қайталап жаңғырту; Студенттің ауызша, жазбаша,

2

+

+

+

+

+

сөйлеу тілдері дамиды; лексикалық сөздік қоры
байиды; тілді үйренуге деген қызығушылығы өз
күшіне деген сенімі артады; Использование
интерактивного метода направлено на углубление
содержания урока, повышение профессиональных
навыков учителя, развитие учебного процесса,
способствующего самостоятельному обучению и
самостоятельному обучению студентов, и эта
технология потенциально может быть использована
при обучении казахскому языку. При использовании
урока можно использовать следующие возможности:
создать урок, предметную модель; полный сборник
материалов; дополнительные детали; компьютерные
классы; сэкономить время; вернуться к материалу,
когда это необходимо; Вспомнить, повторное
воспроизведение; Студенты развивают устную,
письменную и устную речь; Лексический словарь
обогащен; интерес к изучению языка повышает его
уверенность в собственных силах;

Шет
тілі/Иностранн
ый
язык/Kazakh
(Russian)
language

Курс изучает иностранного языка (произношение,
орфография, грамматика, стилистика), лексикограмматического
материала.
При
изучении
дисциплины используются практические, словесные
(говорение и аудирование) и наглядные методы
обучения. В процессе обучения студент: понимает на
слух иноязычные тексты, вести диалог и полилог,
использовать основные стратегии работы с
аутентичными
текстами
прагматического,
публицистического,
художественного
и
академического характер.

10

Ақпараттықкоммуникация
лық
технологиялар
/
Информационн
окоммуникацио
нные
технологии (на
английском
языке)/Informat
ion-technology
komunikativnye

Курс разъясняет роли и функции информационных
технологий, обучает использованию прикладного
программного обеспечения для обработки текстовой,
числовой и графической информации, освоению
методов гипертекстового и мультимедийного
представления информации, системе обработки
текстов,
графики,
электронных
таблиц,
автоматизированных
информационных
систем.
Методы обучения: компьютерно-информационные
практикумы. В процессе обучения студент применяет
язык
и
методы
программирования
в
профессиональной деятельности.

5

Саясаттану,әле
уметтану,
мәдениеттану,
психология /
Психология,

Курс включает блок вопросов, связанных с
культурологией, психологией народа, социологией и
политикой современного Казахстана, которые будут
рассмотрены в различных социо-гуманитарных
контекстах. В процессе обучения самостоятельно и в

8

+

+

+

+

+

+

+

+

культурология,
Социология,
политология
/Pscychology,
Culturology
Sociology,
Politology

составе группы формирует устно и письменно
высказывать
и
аргументированно отстаивать
собственное мнение по поводу различных событий и
текстов
на
основе
критического
анализа
оригинальных авторских на родном и изучаемых
языках текстов и работа в командах над кейсами и
заданиями.

Дене
шынықтыру /
Физическая
культура /
Physical culture

Дисциплина помогает студентам сохранить и
улучшить здоровье, сформировать устойчивые
навыки здорового образа жизни, настойчивости,
достижения цели, работы в команде. Занятия
нацелены на развитие ценностного отношения
учащихся к своему здоровью, высокого уровня
профессиональной
активности,
необходимости
регулярного физического воспитания и занятий
спортом. Учебные группы формируются с учетом
предпочтений студентов и уровня их физического
здоровья.
Пән студенттерге денсаулықты сақтауға және
жақсартуға, салауатты өмір салты үшін тұрақты
дағдыларды қалыптастыруға, табандылыққа, мақсат қа жетуге, командада жұмыс істеуге көмектеседі.
Сабақтар студенттердің өз денсаулығына деген
құндылықты, кәсіби белсендіктің жоғары деңгейін,
дене шынықтыру мен спортты тұрақты дамыту
қажеттілігіне бағытталған. Оқу топтары студенттер

8

+

дің артықшылықтары мен олардың денсаулығының
деңгейін ескере отырып қалыптастырылады.

Философия
/Философия /
Philosophy

Курс изучает основные теоретические разделы
философского знания: онтологию, гносеологию,
социальную
философию,
философскую
антропологию и аксиологию. При изучении
дисциплины используются бинарные методы
обучения или лекции-дискуссии. В процессе
обучения, на основе различных познавательных
стратегий студент будет способен разрабатывать
самостоятельную творческую методологическую и
мировоззренческую позицию.
Курс философиялық білімнің негізгі теориялық
бөлімдері: онтология, гнеосология, әлеуметтік
философия, философиялық антропология және
аксиологияны оқытады. Пәнді оқып үйрену
барысында бинарлық оқыту әдістері немесе
лекциялар,
пікірталастар
қолданылады.
Оқу
процесінде әртүрлі танымдық стратегия негізінде
студент өзіндік шығармашылық әдістемелік және
дүниетанымдық ұстанымын дамытады.

5

+

+

+

+

Сыбайлас
жемқорлық
мәдениеті
негіздері/Основ
ы
антикоррупцио
нной культуры
/ Fundamentals
of anticorruption
culture

БД
ВК

Бағалаудың
өлшемдік
технологиялар
ы /Технологии
измерения
оценок
Technologies of

Курс дает знания о понятии коррупции, о практическом
содержании коррупционных явлений, формах и элементах
коррупционных явлений, развивает интеллектуальные и
практические навыки в области правогого образования,
вырабатывает негативное отношение к любым проявлений
коррупции. При мозговом штурме и тренинге студент
выражает
активную
позицию
гражданина
демократического и правового государства, защищает
свою точку зрения, анализирует основные стратегии
борьбы с коррупцией.

3

+

+

+

Курс сыбайлас жемқорлық құбылыстарының практика лық 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.
Пән білім берудің жаңаша мазмұнын балдық жүйе
бойынша бағалаудың технологиясына үйретеді.
- Бағалаудың өлшемдік технологиялары
студенттерге білімдерін (аралық) жаңаша бағалаудың
түрлерін меңгертеді.
- Студенттер түрлі стратегиялар мен
технологияларды,түрлі әдістерді қолдануды және
жұмыстың жеке, топтық, жұптық әдіс-тәсілдерінің
көмегімен өздерінің қабілеттерін арттырады.

3
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assessment
measurement

- Пән бойынша терең білім алады, түсінеді,оны өмірде
қолданады, топта кез-келген жағдайға жан-жақты анализ
және синтез жасауды меңгереді.
- Курс обучает технологии оценки по новой бальной
системе образования.
- Рейтенговая технология оценки обучает новым видам
оценки знаний (промежуточных...).
- Студенты смогут использовать разные стратегии и
технологии, применять разные методы и развивать свои
способности с помощью индивидуальных, групповых и
парных методов работы.
-Углубленно знает предмет, понимает, использует его в
своей жизни, способен анализировать и синтезировать
любую ситуацию в группе.

БД
ВК

Кәсіби
бағытталған
шетел тілі /
Профессиональ
ноориентированн
ый
иностранный
язык /
Professionaloriented foreign
language

Шет тілін кәсіби бағытта оқыту қосымша кәсіби
білімді алу және кәсіптік маңызды жеке қасиеттерді
қалыптастыру үшін арнайы пәндермен біріктіру
болып табылады. Оқу процесінде студент
лингвистикалық,әлеуметтік-лингвистикалық,
ақпараттық-аналитикалық және коммуникативті
аспектілерді, жобалық тапсырмаларды қолдана
отырып, кәсіби қызметте қолданады.
Профессионально-ориентированное обучение
иностранного языка заключается в его интеграции со
специальными дисциплинами с целью получения
дополнительных профессиональных знаний и
формирование профессионально значимых качеств
личности. В процессе обучения студент практикует

3

БД
ВК

Педагогика
/Pedagogics

БД
КВ

ҚҚТ
стилистика
/Стилистика
современного
казахского
языка / The
Stylistics of the

профессиональную деятельность в
лингвистическом,
социолингвистическом, информационноаналитическом и коммуникативных
аспектах применяя проектные задания.
Бұл пән педагогикалық үдерісті (білім беруді) адам
дамуының факторы мен құралдары ретінде
қалыптастырудың негізін, даму үрдістері мен
болашағын
зерттейді,
оны
ұйымдастырудың
теориясы мен технологиясын, мұғалімнің қызметін
жетілдірудің формалары мен әдістерін және
студенттердің әр түрлі іс-әрекетін, сондай-ақ
стратегиялар мен олардың өзара әрекеттесу
жолдарын саралайды.
Данный предмет представляет собой науку,
изучающую сущность, закономерности, тенденции и
перспективы развития педагогического процесса
(образования) как фактора и средства развития
человека, разрабатывает теорию и технологию его
организации, формы и методы совершенствования
деятельности педагога и различных видов
деятельности учащихся, а также стратегий и способов
их взаимодействия.

Пән стиль ұғымын, стиль түрлерін, кітаби-жазба стиль
тармақтарын,олардың ерекшеліктерін оқытатын пән.
Мәтін, мәнмәтін стилистикасын талдау барысында
студенттер ғылыми мәтінді стилистикалық талдау, көркем
мәтінді анализ және синтездеу әдістері арқылы оқып
үйренеді. Стильді меңгеруде студент сөздің, қарымқатынастың міндеттерінен туындайтын және ол міндетті
табысты орындау үшін жұмылдырылған сипатты белгісі
екенін меңгереді.Курсты оқыту нәтижесінде студенттер
қазақ тілінің бар байлығын, әр алуан стильдік құралдарды
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modern Kazakh
language

БД
ВК

Орфография
және
пунктуация
Орфография и
пунктуация
Spelling and
punctuation

іс жүзінде қолдана білуді үйренеді және студенттік тілдік
талғамы, сөйлеу мәдениеті артады.
Дисциплина
определяет
концепцию
стиля,виды
стилей,ветви
книжно-писменного
стиля
и
его
особенности. С помощью стилистического анализа
научного текста, анализа и методов синтеза
художественного
текста
студенты
изучают
стилистический анализ текста и контекста. При изучении
стилей студент узнает, что речь выполняет значимую
функцию во взаимоотношениях и является характерным
знаком,направленным на успешное выполнение этой
фукции. В результате изучения курса студенты узнают о
богатстве казахского языка, умеют применять различные
стили на практике, а также повышают языковую
интуицию и культуру речи.
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, тарихидәстүрлі, айырым принциптерін талқылап меңгереді.
Орфография - очень важный предмет, который помогает
молодому специалисту грамотно писать, системно и
упорядочно выражать свои мысли и знать растановку
знаков препинания. В ходе изучения дисциплины изучают
правила слитного,раздельного
написания слов и
проводятся контрольные диктанты на закрепление
растановки знаков препинания. Во время изучения
дисциплины обсудили научные работы по орфографии и
пунктуации А. Байтурсынова, К. Жубанова, Р.
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БД
ВК

Экономика
және бизнес
негіздері
/Основы
экономики и
бизнеса / Basics
of Economics
and Business

Сыздыковой, И. Кенесбаева. Усваивают орфографические
принципы,анализируя
фонетические,
историкотрадиционные, отличительные принципы правописания.
Нарықтық экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің
теориялық негіздерін игеру, студенттердің жаңа
экономикалық ойлау мен тиімді экономикалық мінезқұлықтарын қалыптастыру. Экономикалық қызметтің әр
түрлі түрлерін жүзеге асырудың нақты дағдыларын,
экономикалық жүйелерді талдауды, басқаруды дамытады
Курстың негізгі үлгілері, бизнестің және кәсіпкерліктің
нысандары, бизнесті дамыту және қолдау үшін заңнамалар
қарастырылады.
- Қазақстан Республикасында шағын және орта
бизнесті ұйымдастыру мен құруда- құзыретті болу.
Усвоение теоретических основ функционирования
рыночной системы хозяйствования, формирования у
студентов нового экономического мышления и
эффективного экономического поведения. Вырабатывает
конкретные навыки осуществления различных видов
экономической деятельности, анализ экономических
систем, управления
Усвоение теоретических основ функционирования
рыночной системы хозяйствования, формирования у
студентов нового экономического мышления и
эффективного экономического поведения. Вырабатывает
конкретные навыки осуществления различных видов
экономической деятельности, анализ экономических
систем, управления
Дисциплина сфокусирована на основных теоретических и
прикладных
аспектах
развития
бизнеса
и
предпринимательства. В рамках курса изучаются
основные модели, формы бизнеса и предпринимательской
деятельности, законодательства по развитию и поддержке
бизнеса.
Быть компетентным:
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- в организации и создании малого и среднего бизнеса в
Республике Казахстан.
БД
ВК

Тілдік
қатынастар
және
инклюзивті
білім беру

Пән тілдік және әдеби таныммен мүмкіндігі шектеулі
балаларға білім беру үрдісін сипаттайды.Инклюзивті
білім беру жүйесімен тілдік ерекшеліктерді, тілдегі
дыбыстардың дыбысталу ерекшеліктері, лексикалық мәні
фонетикалық, лексикалық педагог кадрларды даярлау,
олардың біліктілігін арттыру. Студенттер адам құқығы
туралы білім алуға мүмкіншілік алады, өйткені олар бір бірімен қарым - қатынас жасауға, танып білуге,
қабылдауға үйренеді.
Бұл жүйе студентті әлеуметтік бейімделуге, жынысына,
шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамастан, барлығына
тең мүмкіндіктер береді.
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Дисциплина описывает учебный процесс языкового и
литературного познания для детей с ограниченными
возможностями. С помощью системы инклюзивного
образования познакомить с особенностями звуков речи в
языке, лексического значения, фонетики, подготовка
педагогических кадров,повышение их квалификации.
Студенты узнают о правах человека, потому что они
учатся взаимодействовать, познавать и воспринимать.
Эта система дает каждому возможность социальной
адаптации, независимо от пола, происхождения,
вероисповедания или статуса.
БД
КВ

Орта білім
мазмұнын
жаңарту
жағдайында
гуманитарлық

Білім берудің негізгі мақсаты-білім мазмұнының
жаңаруымен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі
құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап
етеді. Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы білім
берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен және
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пәндерді оқыту
әдістемесі

Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру
кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда
мемлекеттік тілді оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта
жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді
жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану-заман
талабы.Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде
қалыптасуы орта білім беру жүйесінің дамуымен тығыз
байланысты. Жаңартылған оқу бағдарламасының
құрылымын, мақсат-міндеттерін меңгерту. Курста
жаңартылған оқу бағдарламасы, оқу жоспарлары, тілдік
дағдылар, педагогикалық әдіс-тәсілдер және белсенді
оқыту техникалары қарастырылды.
Основной целью обучения является обновление
содержания образования и повышение эффективности
использования различных методов и средств обучения.
Стратегическая программа «Казахстан 2030»
характеризуется формированием национальной модели
образования и интеграцией системы образования
Казахстана в мировое образовательное пространство. В
настоящее время использование современных подходов к
обучению государственному языку является одним из
требований систематического использования новых идей
на каждом занятии и поиска эффективных способов
нового обучения. Становление Казахстана как
независимого государства тесно связано с развитием
системы среднего образования. Изучение структуры,
целей и задач обновленной учебной программы. Курс
рассматривает обновленную учебную программу,
учебный план, языковые навыки, педагогические методы
и технику активного обучения.

БД
КВ

БД
/В
К

Көркем мәтінді
лингвистикалы
қ талдау /
Лингвистическ
ий анализ
литературных
текстов /
Linguistic
analysis of
literary texts

Ежелгі және
хандық
дәуірдегі
әдебиет /
Литература
древней эпохи
и периода
ханства /
Literature of the
ancient era and
the period of the
khanate

Көркем шығарманы оқи, талдай отырып, шығарманың
мазмұнын, образдар жүйесін, автордың ішкі ойы мен
идеясын ғылыми тұрғыда саралау. Студенттерді көркем
мәтінді талдауға дағдыландыру, әдеби шығарманы талдау
принциптерін және поэзиялық, прозалық, драмалық
шығармаларды теориялық талдау әдістерін игеріп, сыни
көзқарастарын қалыптастыру.
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Через чтение, анализ художественных произведений
,изучение содержания, системы образов, внутренних
мыслей и идей автора с научной точки зрения. Научить
студентов анализу художественного текста , овладение
принципами литературного анализа и теоретического
анализа поэтических, прозаических и драматических
произведений, формирование критического мышления.

Ежелгі және хандық дәуірлердегі шығарманың пайда
болуын, әдеби өмірдің кемелденуін, сан
алуан әдеби бағыттар мен көріктеу құралдарының
даму кезеңдерін, 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.

Изучение возникновения произведении древних и
ханских эпох, развитие литературной жизни, этапов
развития различных литературных течений и
изобразительных средств , творчество писателей,
оказавших влияние на литературный процесс. Студент
познаёт с критической точки зрения литературу древних
и ханских эпох на научно-теоретической основе,

+

+

+

+

+

дополняя полученныезнания ,применяет теоретические
знания на практике.

БД
/В
К

Қазақ халық
ауыз әдебиеті
Казахское
устное
народное
творчество
Kazakh oral folk
art

Курс қазақ халқының
дәстүрлі ауыз әдебиеті
үлгілерімен таныстырады.
-Пән мазмұнында әлемдік фольклортану ғылымы,
фольклордың ауызша өнер ретіндегі табиғаты,
ерекшеліктері,
көркемдік
жүйесі,
жанрлары,
поэтикалық тәсілі қарастырылған.-Студент тұрмыссалт жырларын, эпостық, лиро-зпостық, лироэпикалық жырларын, ауыз әдебиеті үлгілерін
меңгеруде оқу материалын құрамдас бөлікке жіктеу,
арадағы
байланысты
анықтау
тәсілдерін
меңгереді.Студент бағалау, салыстыру, дәлелдеу
арқылы эссе,мақала, рецензия дайындады.
Курс знакомит с многовековыми традициями
народной культурой казахского народа, видами
национального искусства . Содержание дисциплины
охватывает усвоение единой методологии в мировой
фольклорной науке; знакомить с природой и
особенностями фольклора как жанра устного
искусства; познание художественной системы,
жанров, поэтических методов и средст; знание
истории фольклористики; Студент пишет эссе,
статью, рецензию, через оценку, сравнение,
доказательство
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БД
ВК

Тіл біліміне
кіріспе /

Пән- тіл білімнің негізгі ұғымдары мен
категорияларын,тілдің шығуын,ойлау мен сөйлеудің
әдістерін оқытады.
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БД
ВК

Введение в
языкознание/
Introduction to
linguistics

-Тілдің табиғаты және қоғамдық қызметі,тілдің тарихи
дамуы,тілдің шығуы туралы түрлі теорияларды қамтиды.
-Пәнді оқу барысында студенттер тіл тарихына
байланысты түрлі әдебиеттерді оқиды,конспектілейді,
тілдік талдаулар жасайды.
-Тәжірибелік сабақтарда ізденіс,жеке жұмыс,топтық
жұмыс,жұптық жұмыс,жобаларды қорғау әдістері
қолданылды.
-Пән жазудың шығу және даму тарихын,жазудың түрлері
туралы мағлұмат береді.
Дисциплина изучает основные понятия и категории
языкознания, развитие языка, методы мышления и речи .
Включает в себя различные теории о природе и
социальной функции, историческом развитии и
происхождении языка.
- В ходе изучения дисциплины студенты читают, пишут,
анализируют различную литературу, связанную с
историей языка .
- Практические занятия включают исследования,
индивидуальную, групповую работу, работу в паре,
защиту проекта.
- Курс предоставляет информацию об истории
возникновения, развития и типах письма.

Лексикология
и
диалектология
современного
казахского
языка

- Қазіргі қазақ тіліндегі сөздің тура, ауыспалы,
полисемиялық т.б мағыналарын оқытады.
-Пәннің мазмұнына сөз мағынасының кеңеюі мен
тарылуы,мақал-мәтелдер,тұрақты тіркестер,фразалық
және идиомалық тіркестер,шешендік сөздер,түрлі
сөздіктер,олардың құрылымы мен жасалуы кіреді.
-Пәнді оқу барысында студенттер сөз мағынасын тануды
игереді,ауызекі тілде қолдануды және жазба
публицистикалық стильде тиімді қолданудың әдістәсілдерін меңгереді.
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-Студенттер негізгі ғылыми әдебиеттер
библиография жасауды меңгереді.

бойынша

- Изучает прямое, переносное, полисемическое и
д.р.значения слов современного казахского языка.
- Содержание курса включает в себя расширение и
сужение значения слов, пословицы, устойчивые
словосочетания, идиомные фразы, красноречия,
различные словари, понятие о лексикографии.
-В ходе изучения дисциплины студенты приобретают
навык распознавания значения слова, учатся приёмам их
эффективного использования в разговорной речи и
письменном публицистическом стиле.
- Студенты усваивают составление библиографии по
основной научной литературе.
БД
ВК

Қазіргі қазақ
тілі
фонетикасы /
Фонетика
современного
казахского
языка / Modern
kazakh language
phonetikcs

Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесін,әріп пен таңбаны,
дауысты-дауыссыз дыбыстар жүйесін,үндестік
заңын,буын,екпін,дыбыстардың орын
ауысуы,ридукция,элизия,протеза құбылыстарын
оқытады.
-Пәннің мазмұны қазақ тілінің фонетикасындағы ХХ ғ.
және қазіргі кезеңдегі соңғы зерттеулерде ашылған
жаңалықтарды оқытып үйретеді.
-Студенттер сатылай кешенді фонетикалық талдау
технологиясын модульдік оқыту жүйесін оқып үйренеді.
-Пәнді оқытуда фонетикалық тест,дыбыстық
талдау,кешенді-сатылай талдау,РАФТ стратегиясы
қолданады.
- Изучает звуковую систему современного казахского
языка, буквы и графику, классификацию гласных и
согласных звуков, закон сингармонизма, слоги,
ударение, замену звуков, редукцию, элизию, явления
протеза.
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- Содержание дисциплины знакомит с новостями
последних исследований в фонетике казахского языка в
XX в. и сегодняшних дней.
- Студенты изучат модульную систему обучения
технологии комплексно-последовательного
фонетического анализа.
-При изучении дисциплины используются фонетический
тест, звуковой анализ, комплексно-последовательный
анализ, стратегия РАФТ.
БД
КВ

Қазіргі қазақ
тілі
морфологиясы
Mорфология
современного
казахского
языка
Morphology of
modern Kazakh
language

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.
Курс обучает системе словообразования, словообразовательных гнезд, видам словообразовательных цепочек
современного казахского языка, и историю
происхождения, развития корня, производных корней,
двойных, сложных, сокращенных, составных слов.
- Содержание дисциплины анализирует проблемы
словообразования, историю происхождения, развития,
классификации частей речи и исследования ученых по
этому вопросу.
- В ходе изучения дисциплины студенты усваивают
основы грамматики, через сопоставительные,
описательные примеры овладевают методами
доказательства,составлением картотеки и так далее.

3

+

+

+

+

+

БД
ВК

Латын
графикасы
және қазақ
жазуы
Казахская
писменность и
латинская
графика
The kazakh
writing and latin
graphics

Пән қазіргі қазақ тілінің жазуының шығу тарихын,осыған
байланысты ғылыми еңбектерге шолу
жасауды,ғалымдардың еңбектерін салыстыра отырып,
көзқарастарына талдау жасау сияқты күрделі мәселелерді
оқытады.
-Пәннің мазмұны көне түркі жазуынан бастау алатын
қазақ жазуының араб жазуына,кириллица және латын
графикасына қайта оралуының тарихын сипаттайды.
- Студенттер жеке жұмыс түрінде ізденіс әдістерін,жұптық
жұмыс түрінде жоба қорғау әдістерін,түркі халықтарының
тәжірибелерін,қателіктері мен кемшіліктерінен сараптама
жасайды.
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Дисциплина изучает сложные вопросы, такие как история
возникновения письма современного казахского языка,
обзор научных работ, сравнивая работы ученых ,анализ
их взглядов.
- Содержание дисциплины описывает историю казахской
письменности, которая начинается с древнетюркской
письменности, затем переходит на арабскую
письменность, кириллицу и возвращается на латинскую
графику.
- Студенты смогут анализировать методы поиска в форме
индивидуальной работы, методы защиты проекта в парах,
опыт, ошибки и недостатки тюркских народов.
БД
ВК

Оқу
практикасы/Уч
ебная
практика/Practi
cal training

Оқу тәжірибесі1 курс 2 семестрде -3 кр, 2 курс 4
семестрде -4 кредит бойынша ұйымдастырылады. Оқу
практикасы бастапқы ақпарат беруге және студенттерді
«Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша
ерекшеліктерімен таныстыруға арналған. Оқу
практикасының міндеті болашақ кəсіби қызметтің
негіздерімен таныстыру, алғашқы кәсіби дағдыларды
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үйрету болып табылады. Студенттердің оқушылар мен
оқытушының педагогикалық іс-әрекетін бақылауға
қабілеттілігін қалыптастыру, оны талдау және
практикалық кезеңдегі өзінің оқу- тәрбиелік жұмысына
талдауын жүргізу.
Учебная практика организуется на 1 курсе во 2 семестре 2 кр,2курс 4 семестре -4 кредита. Учебная практика
призвана дать первичные сведения и познакомить
студентов со спецификой деятельности по специальности
«Казахский язык и литература». Задачей учебной
практики является знакомство с основами будущей
профессиональной деятельности, привитие первичных
профессиональных умений и навыков. Практика
проводится в школах, выбранных в качестве баз Школа «
Бакалавриат « и школа №40. Студентов и формирование у
них на этой основе соответствующих педагогических
умений и навыков; формирование у студентов умения
наблюдать за учащимися и педагогической деятельностью
учителя, анализировать её и проводить самоанализ своей
учебно воспитательной работы в период практики.
БД
КВ

ХІХ ғасыр
қазақ әдебиеті
Казахская
литература
ХІХ века
Kazakh
literature XIX of
a century

ХІХ ғасыр әдебиетін кезең тарихымен, қоғамдықәлеуметтік 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, қоғамдықәлеуметтік 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.
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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.
Дисциплина изучает историю эпохи, социальнообщественные события, явления литературы XIX века.
Познание особенностей развития национального
искусства в XIX веке, наследия фольклорных и
литературных традиций в поэтической лирике,
особенностей тюркской цивилизации и исламской
культуры.
Студенты получат высокий уровень знаний по предмету,
будут способны проводить анализ различных ситуаций.
Студенты также смогут обсуждать, дебатировать и
повышать свои знания посредством углубленного
обучения.
БД
КВ

Қазіргі қазақ
әдебиетіндегі
ұлттық идея/
Национальная
идея в
современной
казахской
литературе

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.
Современная литература, которая была оценена только с
точки зрения советской идеологии,
рассматривая
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истинную историю казахской литературы, раскрывая её
этапы, изучает процесс развития нашей литературы на
данном этапе в контексте национальной идеи. Изучение
пути развития ,всестороннее толкование особенностей
развития современной казахской литературы, опираясь на
современные достижения,
историко-сравнительная
характеристика
исторического
процесса,
художественный, литературно-теоретический анализ и
классификация
с
использованием
историкосистематических подходов.
БД
КВ

Әлем
әдебиетінің
теориясы /
Теория
мировой
литературы

Курсты оқыту барысында қазақ әдебиеттануының әлемдік
әдебиет теориясының ғылым ретінде қалыптасу кезеңдері,
ғылыми мектептердің ерекшеліктері, өнер салалары мен
әдебиеттің дара сипаттары, танымдық, әлеуметтік,
көркемдік-эстетикалық қасиеттерімен байланыста жанжақты ашылады. Шығарма табиғаты, автор мен адресат,
кейіпкер және архетип, әдебиет және таңбалар жүйесі,
мәтін
құрылымы,
герменевтика
мәселелері
қарастырылады. Курста әдеби үдеріс, стиль, көркемдік
әдіс, жанрлар типологиясы толымды тұрғыда зерттеледі.
Изучение
курса раскрывает этапы формирования
казахского литературоведения как науки теории мировой
литературы,
особенности
научной
школы,
индивидуальную
характеристику
искусства
и
литературы,в связи с
познавательным, социальным,
художественно-эстетическим качествами.
Изучает
проблемы природы произведений , автора и адресата,
персонажа и архетипы, литературно-символическую
систему, структуры текста, герменевтики. Курс в полном

5

+

+

+

объеме исследует литературный
процесс, стиль,
художественную методологию, жанровую типологию.

БД
КВ

ҚҚТ
синтаксисі /
Синтаксис
СКЯ

Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі сөйлем
түрлерін,хабарлы, сұраулы, лепті, бұйрықты түрлерін
үйретеді.
Қазіргі қазақ тілінің сөйлем құрылысын оқытады.
-Пәннің мазмұнына жай сөйлемнің құрылысы:жалаңжайылма,жақты-жақсыз,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.
- Синтаксис современного казахского языка обучает
типам предложений: повествовательным,
вопросительным, восклицательным, побудительным
,также обучает строению предложений в современном
казахском языке.
- Простое предложение по содержанию дисциплины
состоит из следующего: распространенноенераспространенное, личное-безличное, полноенеполное, именное.
- В ходе курса студенты научатся производить сложный
синтаксический анализ простых предложений.
- В дисциплине используются новые методы обучения,
различные
технологии,
модульное
обучение,
комплексный анализ, групповая работа, стратегии защиты
проектов.
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БД
КВ

Антикалық
кезеңдегі
шешендік өнер
/ Ораторское
искусство
античного
периода

Шешендік өнердің көне Грециядан бастау алатынын көне
грек шешендерін Аристотель, Цицерон, Квинтилиан,
Платон сияқты шешендік өнердің бастауында тұрған
ғалымдардың еңбектерін оқып үйренуден басталады.Көне
грек шешендері «Шешендік өнердің мазмұны шындықты айту, дәл және қысқа айту»
Пәнді оқу барысында студенттер Аристотельдің риторика
еңбегін Ломоносовтың риторикасын салыстырып
оқиды,талдайды, түсінуге ұмтылады.
Студенттер жеке,жұп болып, топ болып жоба
жұмыстарын қорғайды.
Ақындар мен жазушылардың шығармаларын-дағы
шешендік сөздерді іріктеп, жинатып, аудиторияда талдау;
Даулы-таластардан туындаған сөз ұтымдылығын талдату;
Сотта сөйлеу кезіндегі адвокаттардың ұтымды сөйлеуіне
үйрету;
Үлкендер мен жастардың өз арасында әдепті, сыпайы
сөйлеуіне үйрету.
Студенттер шешен, ұтқыр, образды , дерекпен сөйлеуді ,
қоғамдық орындарда дұрыс сөйлеу мәдениетіне үйренеді.
Ораторское искусство начинают с изучения трудов таких
древнегреческих ученых, как Аристотель, Цицерон,
Квинтилиан, Платон, стоявщих у истоков возрождения
ораторского искусства. Древнегреческие ораторы:
«Содержание ораторского искусства- говорить правду,
точно и кратко».
В ходе изучения дисциплины студенты читают риторику
Аристотеля, сравнивая с риторикой Ломоносова,
анализируют, пытаясь понять.
Студенты защищают свои проекты как индивидуально,
так и в паре,в группе.
Ознакомление с истоками
казахского ораторского
искусства. Выборка, обобщение и анализ риторических
слов в произведениях поэтов и писателей аудитории ;
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Студенты учатся говорить красноречиво,образно
культуре общения в общественных местах.
БД
КВ

Абайтану/
Абаеведение/А
bai studies

и

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.Студент Абайтану бойынша түсіндірме (инпретация),
негізгіні
ажырату,талдау,
синтездеу,астарлы
мағынаны
ажырату
тәсілдерін
меңгере
отырып,студент эссе,өлең,сценарий жазады.
Овладение художественно-эстетическим смыслом
произведений Абая путем анализа его жизни и
поэзии, назиданий,художественных переводов и
стихов;Научить художественным методам анализа
описательного портрета, стиля писателя; Анализ
исследований ученых-абаеведов, его роли в мировой
и казахской литературе.
Студенты обсудив, сравнили и проанализировали
работы Абая на научно-исследовательской основе,
сформулировали собственное мнение, создали
доказательную базу.
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БД
КВ

Әуезовтану /
Ауезоведение
/Auezov studies

Пән М.Әуезовтің өмірі мен шығармашылығын,
барлық жанрдағы туындыларын оқытады. –Пән
мазмұнында М.Әуезовтің ғылыми еңбектері,
әңгімелері,повестері, романдары, «Абай жолы»
роман-эпопеясы,
драмалық
шығармалары
қамтылады.-Студент қаламгер шығармаларын ойын
технологиясы, дискуссияны қолдану арқылы талдау,
салыстырып жүйелеу, шешім жасау,тұжырымдау
машықтарын игереді.-Студент баяндама, ой толғау,
сыр толғау, эссе жазып, проблемалық сұрақтар
тізбектерін,тест вариантын құрастырады.
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Изучение художественно-эстетического характера
произведений М.Ауэзова;
Студент овладеет навыками анализа сравнительной
систематизации произведений писателя с
использованием игровых технологий, дискуссии,
принятия решений и формулирования.
Составив список проблемных вопросов,учатся
думать над их решением.
БД
ВК

Әдебиетті
жаңартылған
білім беру
мазмұнында
оқыту

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 қарым-қатынасқа
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
әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау
жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) үйретеді. Пән мазмұнында 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 технологиясы, АКТ қамтылған
Курс раскрывая содержание обновленной учебной
программы,
учит
критическому
мышлению,
исследованиям, экспериментам, использованию ИКТ,
коммуникативному общению, индивидуальной и
командной работе, направленной на создание
гармоничной
образовательной
среды
для
обучающегося. Новая учебная программа учит
критическому
мышлению,
креативности
и
эффективным методам обучения (совместное
обучение,
моделирование,
системы
оценки,
эффективные
стратегии
оценки),
которые
необходимы для применения реализации творчества
БД
КВ

Қазақ
әдебиетінің
сын тарихы /
История
критики

Пән қазақ әдеби сынының дамып, қалыптасу тарихын
оқытады.-Пән мазмұнында әдебиет сыншыларының
шығармашылық лабораториясын ашу, сын мәселесін
ғылыми
тұрғыдан
саралау,әдеби
процестегі
құбылыстарды сараптау, қаламгерлердің суреткерлік
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казахской
литературы

стилін
көркемдік
әдіспен
талдауға
үйрету
қамтылған.-Студент білімді өз бетімен алуды көздеп,
модель, жоба құруларына, ой еркіндіктеріне жол
ашады;-Студент эссе жаза отырып, үйренгендерін
тұжырымдайды, жаңа білімді проблема шешуде
қолданады, талдау-синтездеу арқылы жаңа біліміне
баға береді.
Рассмотрение жанра и истории развития критики,
становления литературы;- Открытие творческой
лаборатории
литературоведов-критиков;-Разбор
вопросов литературной критики с научной точки
зрения;-Определение
явлений,
присущих
литературным тенденциям и обычаям;-Знакомство с
исследовательскими работами критиков;-Обучение
художественному подходу к анализу стиля письма
писателей.
Студенты
проанализировали
информацию, приняли решение и сделали вывод,
обозначив свою позицию в рецензии.

БД
КВ

Түркі
тілдерінің
салыстырмалы
грамматикасы /
Сравнительная
грамматика
тюркских
языков

Түркі тілдерінің грамматикасын,дыбыстық
ерекшеліктерін,сөзжасамдық жүйесін,синтаксистік
жүйесін салыстырып,зерделеуді оқытады.
-Пәннің мазмұнына түркі тілдерінің батыс-ғұн 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.
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-Пәнді оқытуда жеке ізденіс,ғылыми терминологиямен
жұмыс істеу, сөздік кешенді талдау,салыстырмалысипаттама әдісі қолданылады.
- Изучение дисциплины,сравнивая грамматику, звуковые
особенности,словообразовательную и синтаксическую
системы тюркских языков.
- Содержание курса состоит в том, чтобы доказать
родство языков, сравнив звучание, семантические
особенности и сходства языков кыпчакской группы,
принадлежащей к западно-гунской ветви тюркских
языков, с тем фактом, что народы и нации являются
«одним из тюркских народов».
- В процессе обучения применяются личные исследования
по дисциплине, работа с научной терминологией,
комплексный
словарный
анализ,
сравнительноописательный метод.
БД
КВ

Әдебиет
теориясы/
Теория
литературы

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, көркемдік
өнер мысалдарымен өзара ұштастырыла негізделмек.

Углубление теоретических знаний, научная
характеристика литерарурно- художественных
понятий ,проблем мирового литературоведения,
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анализ новых научных аспектов, предоставление
новых идей, выводов, дополнение содержания лекции
рациональными примерами и надежными
платформами.
Анализ произведений средневековой и современной
литературы, освоив актуальные вопросы истории
казахской литературы

ПД Кембридж
КВ технологиясы
бойынша
оқыту (қазақ
тілі бойынша)
/ Обучение по
кембриджской
технологии(по
казахскому
языку)

Пән Кембрижд университеті технологиясының
ерекшелігі мен оның модульдерін, Модульдік оқыту,
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 қарымқатынасы», «Білім беру үшін бағалау және оқуды
бағалау», «Сыныптағы оқушылар үшін оқу үдерісін
жақсарту жолдары», «Сыни тұрғыдан ойлау
стратегиялары»,
«Көшбасшылық»
модульдары
қарастырылған.-Студент білім алу барысында топтық,
жұптық, сыныптық жұмыс ретінде өткізілген
тақырыптарға ассоциация құру, сызбалар сызу, Венн
диаграммасын салу, семантикалық карта, эссе жазу
сияқты
тапсырмаларды
орындайды,орындау
барысында міндеттерді шешуге, игерілген білімін,
іскерлік дағдыларын жұмылдырады, басқалармен өзін
салыстыру
арқылы
өзін-өзі
реттей
білуге

5

+

+

+

+

+

машықтанады, ойланады, талдайды,
отырып,алған білімді өмірде қолданады.

синтездей

Курс базируется на особенностях технологии
Кембриджского университета и ее модулях,
модульном
обучении,
стратегии
развития
критического мышления, его типах, специфике,
способах их использования в учебном процессе,
оценке
обучения,
способах
использования
информационных и коммуникационных технологий в
образовании,на учебном направлении обучения
одарённых детей, представляет связь и отражение
отношений. Содержание дисциплин включает в себя
следующие
модули:
«Методы
обучения
и
воспитания», «Препятствия на пути обучения, пути их
преодоления», «Отношения учителя и ученика»,
«Оценка знаний и оценка для образования», «Пути
совершенствования процесса обучения школьников».
"Стратегии критического мышления" и "Лидерство".
ПД Әдеби
Пән
мәтін
синтаксисі,
стилистика,
әдеби
шығармашылы
КВ
редакциялау, жазу мәдениеті, әдеби жұмыстардың
қ жұмыс /
түрлерін
оқытады.-Пән
мазмұнында
әдебиЛитературное
шығармашылық жұмыстың ерекшелігі, жазба
творчество
жұмыстар жүйесі, қайта жөндеу, шығарма жазу
әдістері қамтылған.-Студент эссе, шығарма, ой
толғау мен жазба жұмыс түрлерін жазудың әдеби
жаттығу, диалог-ертегі, лирикалық жаттығдың әдістәсілін меңгерді.-Студент эссе,жоспар құрып,
рецензия, мақала жаза біледі және өз пікіртұжырымын креактивті, сыни түрде талдап,
салыстырып көрсете алады.
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Изучение курса взаимосвязано с такими
дисциплинами, как синтаксис текста, стилистика и
литературное редактирование,культура речи,
письма.
Знакомясь с произведениями всех жанров,
выявление особенностей литературного творчества;
Научить написанию типов литературных
произведений, выражать свои идеи в образной
форме;
Знакомство с системой письменных работ.
Освоили виды письменных литературных работ, в
которых свои мысли передали в четком критическом
образе.
ПД Ғылыми
КВ жұмысты жазу
әдістемесі
Методология
написания
научных работ
Methodology of
writing research
papers

Бұл пән студенттерге ғылыми жұмыстарды жазудың
заманауи әдістемелік қағидалары мен тәсілдерімен
танысуға мүмкіндік береді, сондай-ақ ғылыми
жұмыстарды дайындау, жазу, рәсімдеу және ұсыну
бойынша дағдыларын қалыптастырады. Ғылыми
білімдердің негізгі әдістерін көрсетіп, оларды
практикалық қолдану мүмкіндігін ғылыми
жұмыстарында пайдаланады.
Данная дисциплина позволяет студентам
ознакомиться с современными методологическими
принципами и подходами к написанию научной
работы, а также формирует у них навыки
подготовки, написания, оформления и
представления научных работ.
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демонстрируют основные методы научного познания
и применяют возможности их практического
применения в написании научной работы.
ПД Ш.Сарыбаевты
КВ ң рухани
мұрасы
Духовное
наследие
Шоры
Шамгалиевча
Сарыбаева /
Cultural heritage
of Shora
Sarybayev

Бүл пән академик Ш.Ш.Сарыбаевтың ғылыми,
педагогикалық және ағарту қызметіне арналған і және
Қазақстанның рухани мәдениетін дамытуға қосқан үлесін
анықтайды. Пәндерді оқу барысында жүйеленген
ғалымның мұрағаты ғылыми айналымға енгізіледі.
Проблемалы, эвристикалық және зерттеу әдістері
зияткерлік / шығармашылық / білім беру өнімін құруға
бағытталған.
Дисциплина изучает научную, педагогическую и
просветительскую деятельность академика Ш. Ш.
Сарыбаева и его вклад в развитие духовной культуры
Казахстана. В ходе изучения дисциплины архив ученого
систематизируется и вводится в научный оборот.
Использование проблемного, эвристического и
исследовательского методов нацелено на создание
интеллектуального/творческого/образовательного
продукта.
The discipline studies scientific, pedagogical and educational
activities of academician S. Sh. Sarybaev and his contribution
to the development of the spiritual culture of Kazakhstan. In
the course of studying the discipline, the archive of the
scientist is systematized and introduced into scientific
circulation. The use of a problem, heuristic and research
methods is aimed at creating an intellectual / creative /
educational product.
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ПД Өндірістік,дип
ВК ломалды
тәжірибе
/Практика
(производствен
ная
преддипломная
)

Жұмыс тәжірибесінің мақсаты - студенттердің
қоғамның нақты жағдайында кәсіби қызметті жүзеге
асыруға қабілеттілігін қалыптастыру. Диплом
алдындағы тәжірибенің мақсаты дипломдық жұмыс
үшін қажетті материалдарды жинау және тәжірибе
негізінде оны тестілеу болып табылады. Диплом
алдындағы тәжірибе студенттердің алған теориялық
білімдерді, практикалық тәжірибе, сондай-ақ өзіндік
жұмыстың дағдыларын бекіту, қорытынды біліктілік
жұмысының тақырыбын түпкілікті таңдау, оны жазу
үшін материалдар жинау болып табылады.
Тағылымдамадан өту барысында студент
жетекшімен бірге соңғы жұмыс тақырыбын
нақтылайды, техникалық тапсырмаларды әзірлейді,
қорытынды біліктілік жұмысының егжей-тегжейлі
жоспарын дайындайды және осы жоспарға және
мерзімге сәйкес теориялық және практикалық
материалдарды жинайды.
Цель производственной практики – сформировать
способность и готовность студентов осуществлять
профессиональную деятельность в реальных условиях
социума. Цель преддипломной практики – собрать
необходимый материал для дипломной работы и
апробировать его на базе практики. Преддипломной

практики является закреплением полученных
студентами теоретических знаний, приобретенного
практического опыта, а также навыков
самостоятельной работы, окончательный выбор
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темы выпускной квалификационной работы, сбор
материалов для её написания.
За время прохождения практики студент совместно с
руководителем уточняет тему выпускной работы,
составляет техническое задание, разрабатывает
детальный план выпускной квалификационной
работы и собирает теоретический и практический
материал в соответствии с этим планом и сроками
выполнения.
ПД Жаңартылған
КВ білім беру
модератры /
Модератор
обновлённой
формы
образования

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. Изучает критерии
оценки
профессиональной компетентности педагогов в контексте
модернизации образования. Содержание дисциплины учит
внедрению педагогических технологий Назарбаев
Интеллектуальных школ в содержание обновленного
контента
в
образовательном
процессе
общего
образования. При изучении дисциплины рассматривается
технология
повышения
до
профессиональной
компетентности модератора, педагога-исследователя,
учителя-мастера. В ходе дисциплины используются
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ситуационные игры, защита проекта, групповая работа,
методы мозговых атак.
ПД Сын жанрлары Пән қазақ әдеби сын жанры түрлерінің өсу, даму жайКВ / Жанры
күйімен таныстырады.-Пән мазмұнында қазақ
критики
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әдеби сын жанрының түрлері, сын жанрының өзіндік
ерекшелігі, әдебиеттің дамуы сын жанрындағы ойпікірлердің деңгейіне қатыстылығы, сын жанрын
зерттеуші ғалымдар туралы мәлімет қамтылған.Студент дәріс алу барысында ақпарат көздерімен
жұмыс жасайды, ұсынылған әдебиетті конспектілеп,
глоссарий әзірлейді, эссе жазады.-Студент ақпарат
көздерінің тізімін жасап, сабақ туралы эссе жазады,
глоссарий әзірлейді. Есеп береді.

Дисциплина знакомит с положением и развитием
жанра критики,знакомить с процессом
формирования, путями развития жанра казахской
литературной критики; Развивает понимание
причастности развития литературы к уровням
мнений в жанре критики;
- знакомство с видами жанров, их особенностями;
-Привитие навыков работы над типами критического
жанра,развитие личного мнения,написание тезиса,
антитезиса,
синтез,
эссе.
Проект
развития
критического мышления.
ПД Қазақ
КВ драматургиясы

Қазіргі
қазақ
әдебиеттануындағы
драма
теориясының мәселелері және оны оқыту. қазіргі қазақ
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+

+

ның
көркемдігі/

Художествен
ность
казахской
драматургии

драматургиясының көркемдік ерекшелігін, идеялықтақырыптық негізін анықтап, поэтикасын, стиль мәселесін
көрсетіп, жаңашылдығын, дәстүр сабақтастығын саралау,
жанрлық-поэтикалық үрдістерді ғылыми тұрғыдан
зерделеу арқылы драмалық шығармалардағы авторлық
таным, стильдік даралық және ортақ тақырыптық
сипаттарды айқындау. Қазіргі қазақ драматургиясын
оқыту әдістемесін жүйелеуде индуктивті, дедуктивтіжәне
эксперименттік әдістер пайдаланылды. Қазіргі қазақ
драматургиясындағы кәсіби, көрнекті драматургтердің
драматургиялық шығармаларымен таныстыру, драмалық
шығармалардағы бейнелерді ашу, өмірлерін тарихи
деректермен зерттей отырып, пьесалардағы берілген
көркемдеуші
құралдардың қолданылу жолдарын
анықтау._ Ел тарихындағы батыр немесе көсемдердің ,
яғни танымал ірі тұлғалардың көркем әдебиеттегі
бейнелерінің жасалуын тарихи деректермен салыстыру
және анықтау, драмалық шығармаларындағы ұлттық
идеяны, ұлттық құндылықтар мен драматургтердің
шығармаларындағы
заман
шындығын
ашудағы
шеберліктерін зерделеу, саралау барысында кешенді
талдау, тарихи-салыстырмалы, қорыту, типологиялық
салыстырмалы сынды тәсілдер басшылыққа алынды.

Проблемы теории драмы в современном
казахском литературоведении и его преподавании.
выявление художественных особенностей
современной казахской драмы, определение
идеологической и тематической основы, выявление
поэтики, проблемы стиля , новизны, традиции
преемственности, выявление авторской позиции ,

отдельных и общих тематических особенностей
стиля в драматических произведениях путем
научного исследования жанро-поэтических
процессов. Используются индуктивные,
дедуктивные и экспериментальные методы для
систематизации методов обучения современной
казахской драматургии . Знакомство с
драматическими произведениями выдающихся
драматургов-классиков современной казахской
драмы, раскрытие образов, изучение их жизни на
исторических данных, выявление способов
использования изобразительных средств в
пьесах.писателей.

ПД Тіл мәдениеті /
КВ Культура речи

Пән әдеби тілдің нормасын, образды сөйлеу
техникасын, тілдік бірлікті мәдениетті қолдана білуді
оқытады.-Пән мазмұнында тілдік, этика, коммуникативті
норма, грамматикалық конструкция қамтылған.-Пәнді
оқу барысында студент тіл мәдениетінің нормасын
тануды игереді, оларды ауызекі тілде қолдануды,
дисскурс, диалогтік қарым-қатынасты тиімді
пайдаланудың әдіс-тәсілін меңгереді.-Студент келіссөз
жасау, бітімге келу және зтикалық, қарым-қатынас жасау
мәдениетін меңгеріп, өмірлік жағдаяттан шығу жолын
үйренеді.
В курсе преподается норма литературного языка,
техника образной речи , использование языкового
единства , речевой этикет. Содержание дисциплин

включает лингвистические, этические,
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коммуникативные нормы, грамматические
структуры. Во время изучения дисциплины студент
учится распознавать нормы языковой культуры,
учиться использовать их в разговорной речи,
обсуждать и эффективно использовать диалог и
дисскурс. Студент учится вести переговоры,
развивать культуру этики, общения и выхода из
жизненной ситуации.
ПД Тәуелсіздік
КВ кезеңдегі
әдебиеттану
және сын
мәселелері /
Проблемы
литературоведе
ния и критики
в период
независимости

ХХІ көркем әдебиет сыны және оны
оқытудың заманауи мәселелерін қарастырып,
аталмыш кезеңдегі қазақ әдебиеттануы мен
әдеби сынға қатысты негізгі ғылыми-теориялық
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 атап көрсету.
Сыни зерттеулер мен мақалалар жазуға
дағдыландыру.
Рассматривает современные проблемы
критики художественной литературы XXI и ее
преподавания, изучает основные научнотеоретические труды казахского
литературоведения за этот период с помощью
соответствующих научных выводов в свете
современных методологических достижений
науки.
Показать достижения и недостатки научных
исследований в развитии жанров критики и
процесса его развития в этот период. Привитие
навыков ведения критических исследований и
написания статей.
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Оқытудың әдістері мен түрлі стратегиялары/Стратегия и методы обучения
Общие результаты обучения ОП «6В017 Подготовка учителей по языкам и литературе» могут быть достигнуты с помощью следующих
учебных мероприятий:
1. Аудиторные занятия: лекции, семинары, практические занятия-использование новейших достижений информационных
системинтерактивной формы науки, технологий в рамках инновационных образовательных технологий.
2. Внеаудиторные занятия: самостоятельная работа студента, в том числе личная консультация с преподавателем.
Содержание ОП позволяет студенту освоить предметные, междисциплинарные, психологические, педагогические, применить знания
и понимание на профессинальном уровне.
Студентам в программе казахского языка и литературы предлагаются лекции, семинары, практические занятия, различные виды практики
по распределению базовых и специальных компетенций в образовательной программе, в частности в социально-педагогической ситуации
теоретических знаний по казахскому языку и литературе, рациональное использование педагогических технологий и источников
информации (мультимедийные обучающие программы, электронные учебники, информационные технологии, интернет и интернет технологии) в образовательном процессе, и предлагает широкий спектр возможностей.
Оқытудың әдістері мен түрлі стратегиялары
«7М01702 тілдерге және әдебиетте мұғалімдерді оқыту» оқу бағдарламасының жалпы оқу нәтижесіне келесі тренингтер арқылы қол
жеткізуге болады:
1. Курстық дәрістер: лекциялар, семинарлар, практикалық сабақтар - инновациялық білім беру технологиялары шеңберіндегі ғылымның,
технологиялардың ақпараттық жүйелерінің соңғы жетістіктерін пайдалану;
2. Оқудан тыс іс-шаралар: студенттің өзіндік жұмысы, оның ішінде мұғалімнен жеке кеңес алу;
ББ мазмұны студентке пәнді меңгеруге, пәнаралық, психологиялық, педагогикалық, білімді және түсінікті кәсіби деңгейде қолдануына
мүмкіндік береді.
Қазақ тілі мен әдебиеті бағдарламасының студенттеріне дәріс, семинарлар, практикалық сабақтар, білім беру бағдарламасында негізгі және
арнайы құзыреттілікті бөлудің әртүрлі әдістері, әсіресе, қазақ тілі мен әдебиетінің теориялық білімдерінің әлеуметтік-педагогикалық

жағдайы, педагогикалық технологиялар мен ақпарат көздерін ұтымды пайдалану ұсынылады. (мультимедиялық оқу құралдары, электрондық
кітаптар, ақпараттық технологиялар, интернет және интернет технологиялары) оқу үрдісінде алу мүмкіндіктерін кең ауқымын ұсынады.
Оценка и мониторинг результатов обучения Оценка и мониторинг результатов обучения
Различные формы мониторинга и оценки ожидаемых результатов обучения в процессе обучения студентов широко рассматриваются
Образовательной программе (ОП) «6В017 Подготовка учителей по языкам и литературе» : текущий и промежуточный контроль (опросы на
уроках, тестирование по предметам, контрольные работы, защита творческих работ, дебаты, тренинги и т.д.), промежуточная аттестация
(защита работы по предмету тестирования, экзамена, практики, СРС,СРСП) комплексный экзамен (оформление и защита дипломной
работы).
Методы оценки развивают критическое мышление, интеллектуальное, письменное и устное общение, навыки презентации.
Планирование и организация учебно-педагогической деятельности студентов ОП, методика преподавания казахского языка и
литературы и применение инновационных технологий в учебном процессе, а также педагогическое взаимодействие студентов и
преподавателей и др. включает в себя учебные и педагогические практики на протяжении всего цикла обучения, которые позволят им
овладеть знаниями и навыками, приобретенными на практике.
Оқу нәтижелерін бағалау және мониторинг.
Студенттерді оқыту үдерісінде күтілетін оқу нәтижелерін мониторингілеу және бағалаудың әртүрлі формалары «6B017 Тіл және
әдебиет мұғалімдерін оқыту» атты білім беру бағдарламасында кеңінен қарастырылады: ағымдағы және аралық бақылау (пән сабақтары, пән
бойынша тестілеу, емтихандар, шығармашылық жұмыстарды қорғау, пікірталастар) , оқыту және т.б.), аралық аттестация (тестілеу, емтихан,
тәжірибе, СӨЖ, СОӨЖ) бойынша кешенді емтихан (тіркеуді және диссертацияны қорғауды).
Бағалау әдісі сыни ойлауды, интеллектуалды, жазбаша және ауызша қарым-қатынастарды және презентация дағдыларын дамытады.
ОП студенттерінің оқу-педагогикалық қызметін жоспарлау және ұйымдастыру, қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі, оқу үрдісінде
инновациялық технологияларды қолдану, сонымен қатар студенттер мен оқытушылардың педагогикалық өзара әрекеттестігі және т.б.
қамтиды. практикада алған білім мен дағдыларды игеру.

Традиционная оценочная шкала достижений студентов и бально-рейтинговая система ЕCTS:
Буквенная система оценивания

Цифровой эквивалент

Баллы (%-ное
соотношение )

А

4,0

95-100

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

FX

0,5

25-49

F

0

0-24

Оценка по традиционной системе

Очень хорошо

Хорошо

удовлетварительно

неудовлетворительно

Студенттердің жетістіктері мен ECTS балл-рейтингісінің дәстүрлі бағалау шкаласы:

Әріптік бағалау жүйесі

Ұпайлар (%)

Сандық эквивалент

А

4,0

95-100

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

FX

0,5

25-49

Дәстүрлі жүйе бойынша
бағалау

Өте жақсы

Жақсы

Қанағаттанарлық

Қанағаттанарлықсыз

