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МЕМЛЕКЕТТІК  МІНДЕТТІ МОДУЛЬ 

KT1101 Қазақстан тарихы  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Мақсаты: білім алушыларды тарих негіздері мен тәуелсіз 

Қазақстан мемлекетінің қалыптасу кезеңдерімен нақты 

деректер мен тарихи айғақтарды оқыту арқылы жаңа теориялық 

және әдіснамалық кӛзқарастар тұрғысынан таныстыру.   

Қысқаша мазмұны. Тарих негіздері және Қазақстан 

мемлекетінің қалыптасу кезеңдері. Әртүрлі ӛткен тарихи 

кезеңдерімен қалыптасқан Қазақстан мемлекетінің қазіргі 

жетістіктеріне тарихи-салыстырмалы талдау жасау. 

- бүкіләлемдік және еуразиялық  тарихи үдеріс контексінде 

тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу кезеңдері мен 

тарихи негіздерін білу; 

- қазақстандық даму моделінің имманенттік 

басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңызын шынайы 

және жан-жақты білу; 

- күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстар мен қазіргі 

Қазақстанның тарихи тұлғаларын оқыту барысында 

аналитикалық және аксиологиялық талдау жасау дағдысын 

меңгеру; 

KBK(O)T1102 Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) тілі  

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+3+0 

Мақсаты: студенттерді қазақ тілінде (орыс тілінде) 

тұрмыстық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынаста диалогтық 

және монологтық сӛйлеуге үйрету. 

Қысқаша мазмұны. Қазақ тілінде (орыс тілінде) 

тұжырымдамалық негізделген филологиялық білім беру; 

Қазақстандағы және әлемдегі әлеуметтік-экономикалық, 

тарихи-мәдени, саяси жағдайлармен, ҚР конституциялық-

құқықтық негіздерімен   қазақ тілінің қызмет ету мен даму  

үдерістерінің қатынасы. 

– қазақ тілінің жүйесі, құрылымы және оның бірліктерінің 

қызмет етуі туралы іргелі білімдерді  кәсіби дүниетанымын 

қалыптастыру мақсатында мамандық бойынша мәтіндермен 

жұмыс жасау үшін қолдана  білу;  

- қосымша ғылыми мәтіндерді – аннотация мен рефераттық 

сипаттамаларды құрастыра білу; мәселелерді тезис 

түріндегі ғылыми ақпаратты қорытындылай  білу. 

- 

KBShT1103 Кәсіби  бағдарлы шетел тілі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+2+1 

Мақсаты: студенттерді шет тілінде кәсіби қарым-қатынас 

жасай білуге үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінінің сӛздік қорын 

толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе 

отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отрып байыту, 

студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби 

дереккӛздерінен берілген тақырыптар бойынша 

жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда 

серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын 

дамыту. Курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Interme-

diate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген 

студенттерге арналған. 

- шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; 

- шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең 

сӛздік қорының болуы; 

- оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу 

дағдысын меңгеру. 

 

GTF2104 Ғылыми таным философиясы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, 

философия ғылымы саласында  іргелі білімдерге сүйене 

отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді 

ӛзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық 

әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, 

инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық 

мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рӛліне, сонымен 

қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін 

шешуге барынша кӛңіл бӛлінеді. 

Қысқаша мазмұны. Қазіргі заманның түйінді идеялары мен 

категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен  

- дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде 

философияның рӛлін, әлемнің философиялық және жалпы 

ғылыми бейнесінің болмысы мен ӛзарабайланысын білу; 

 - танымдық қызметтің  негізгі қағидаларын, заңдарын және 

механизмдерін білу; 

- қазіргі заманның ӛзекті этикалық мәселелерін және оның 

кәсіби қызметтегі маңызын білу; 

- сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-

мәдени жағдаяттардың шынайылығын  дұрыс қабылдай 

білу; 

- кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның  



  заңдарын, механизмдерін  білу. Ғылым мен техника дамуының 

этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын 

қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және 

әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-

әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. 

Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның 

даму мен ӛмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның 

ӛмір сүру шарты ретіндегі  тӛзімділік қағидалары мен 

мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. 

Студенттерде сыни ойлау мәдениеті мен ӛзбетінше 

әдіснамалық мәселелерді шешуде ӛзіндік рефлексия 

дағдыларын қалыптастыру. 

қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; 

- шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни 

ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-

саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. 

 

ӘЛЕУМЕТТІК-КОММУНИКАТИВТІ МОДУЛЬ 

TKP2201 Тұлғааралық коммуникацияның 

психологиясы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: Қазіргі әлемде тұлғааралық коммуникация туралы 

психологиялық білімдердің орны мен рӛлін студенттерге 

түсіндіру, таңдаған мамандығы бойынша кәсіби қалыптасу 

үдерісінде олардың маңызын анықтау. 

Қысқаша мазмұны. Студенттердің  тұлғааралық 

коммуникацияның қазіргі психологиясының негізгі 

парадигмаларын, теориясы мен концепцияларын оқытуда  

білімдерін жүйелеу. Тұлғааралық коммуникацияның 

психологиялық мәселелерін танымдық үдерістерді, психикалық 

жағдайлар мен тұлғаның жеке-психологиялық ерекшеліктері 

негізінде теориялық және эмпирикалық зерттеу. Әлеуметтік 

психологияның негізгі категориялары мен ұғымдары, 

әдіснамалық негіздері, негізгі теориялары, тұжырымдамалары 

мен түрлері, даму заңдылықтары, әдістері мен тұлғааралық 

коммуникацияны зерттеу тәсілдері, жаңа психологиялық 

әдістер мен тұлғааралық коммуникацияны зерттеу 

технологиясы. 

- тұлғааралық коммуникацияның психикалық құбылыстар 

жүйесін танымдық үдерістер мен реттеуші жағдайлар 

бірлігінде білу;  

- тұлғааралық коммуникацияның қазіргі психологиясының 

теориялық-әдіснамалық  негіздерін білу; 

- тұлғааралық коммуникацияның қазіргі 

психологиясыныңнегізгі ұғымдары мен категорияларын 

білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында алынған 

психологиялық білімдерді нақты қолдана алу; 

-  тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында оның жеке 

тұлғалық қабілеттерін анықтау мен психологиялық 

мінездемесін қалыптастыруда адамның жеке ӛзіндік 

ерекшеліктерін зерттей алу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында және топтық 

ӛзараәрекеттесуде ӛзге адамдармен қарым-қатынас жасау 

жүйесін сауатты түрде орната білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынаста психологиялық зерттеу 

жүргізудің дағдыларын меңгеру, оны ӛткізу, алынған 

мәліметтерді ӛңдеу мен нәтижелерін сауатты түрде кӛрсете 

білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында тұлғаны 

жетілдіруге септігін тигізетін практикалық ұсыныстарды 

жасаудың дағдыларын меңгеру; 

-   тұлғаның үйлесімді дамуы мен сыртқы ортамен қарым-

қатынас мақсатында тұлғааралық қарым-қатынасты бағалау 

мен түзету дағдыларын меңгеру. 

TKS2202 Теориялық және қолданбалы саясаттану  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: қазіргі қоғам туралы жалпы түсінігін қалыптастыру; 

әлемде және Қазақстанда болып жатқан әлеуметтік 

(стратификация мәселелерін, әлеуметтік теңсіздік, кедейлік пен 

байлық, әлеуметтік, діни, экономикалық және саяси 

қақтығыстарды) үдерістерді білу;  

Қысқаша мазмұны. Адамдар арасындағы әлеуметтік 

ӛзараәрекеттер, олардың арасындағы әлеуметтік және топтық 

ӛзгешеліктер сипаттамасы. Қоғам дамуының заңдылықтары, 

- қоғамда болып жатқан үдерістер мен құбылыстарды 

ӛзбетінше талдай жасай алу;  

- кәсіби мәселелерді шешуде балама, жаңа немесе 

инновациялық тұғырларды тұрақты қолдана білу; 

- ӛз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және дәлелді түрде 

тұжырымдай білу; 

-  игерген білімдерін нақты жағдаяттарда қолдана білу; 

- әлеуметтік ӛзара қарым-қатынас дағдыларын меңгеру: 



негізгі социологиялық ұғымдар, социологиялық зерттеу 

әдістері, қазіргі социологиялық категориялар,  

Әлеуметтану саласындағы негізгі бағыттар мен қазіргі 

зерттеулер нәтижесі. 

серіктестік, тӛзімділік пен сыйласымдылық және т.б. 

- әлеуметтік болжау және жобалау, кӛпшілікке сӛйлеу, 

дәлелдеу, пікірталас жүргізу және пікірталас тудыру 

дағдыларын меңгеру. 

ZhAOE2203 Жеке және әлеуметтік ӛрлеу этикасы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі 

этика нормаларымен, адамгершілік қағидаларымен және 

құндылықтарымен таныстыру. 

Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында 

этика нормаларының қалыптасу  мен жетілдіру жолдары 

туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика 

нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика 

нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін 

қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен 

беталысымен таныстыру, тұлғаның адамгершілік кӛзқарасын 

қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын 

ашу. 

- негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; 

- этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы 

адамгершілік жағынан  ӛзбетінше бағдарлау дағдыларын 

меңгеру; 

- күнделікті ӛмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы 

этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін 

білу; 

- ӛз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының 

қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан 

бағалау. 

 

MD2204 Мәдениет және дін  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: Қазақстанның мәдениеті мен дінінің негізгі 

ерекшеліктерімен таныстыру, Қазақстан халықтарының мәдени 

және діни  эволюциясын қарастыру. 

Қысқаша мазмұны. Қазақстан аймағының мәдениет пен дін 

құбылыстарын зерттеу үшін мәдениеттану мен дінтану 

әдістерін, «диалог» ұғымын 20-21 ғасырдың гуманитарлық 

ғылымының басты категориясы ретінде түсіну, сонымен қатар 

теориялық тілдің ӛзіндік ерекшелігін оның  негізгі 

экзистенциалдық және әлеуметтік-мәдени параметрлерін, шегі 

мен кӛкжиегінің сипаттамасын білу. 

Диалогтың онтологиялық негізі ретіндегі адамның 

метафизикалық және діни тәжірибесінің арнайы сипаттамасы. 

- ғылыми дүниетанымды, этикалық және мәдени 

тӛзімділікті білу; 

- ӛткен және бүгінгі діни немесе діни емес дүниетанымның 

базалық құндылықтарының иерархиясына салыстырмалы 

талдау жасай алу; 

- негізгі дүниетанымдық мәселелерді шешуде философия, 

ғылым, дін және ӛнердің мүмкіншілік ӛзараәрекеттесу 

перспективасын болжай алу; 

- аймақтық  мәдени құбылыстардың синхрондық және 

диахрондық байланысын анықтай алу, олардың себептері 

мен салдарын кӛрсете білу; 

 - этномәдени және кәсіби ерекшеліктерін ескере отырып 

тӛзімділік мінез-құлық, әлеуметтік және кәсіби 

ӛзараәрекеттестік дағдыларын меңгеру. 

ZhKA2205 Жалпы және қолданбалы әлеуметтану  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: қазіргі қоғам туралы жалпы түсінігін қалыптастыру; 

әлемде және Қазақстанда болып жатқан әлеуметтік 

(стратификация мәселелерін, әлеуметтік теңсіздік, кедейлік пен 

байлық, әлеуметтік, діни, экономикалық және саяси 

қақтығыстарды) үдерістерді білу;  

Қысқаша мазмұны. Адамдар арасындағы әлеуметтік 

ӛзараәрекеттер, олардың арасындағы әлеуметтік және топтық 

ӛзгешеліктер сипаттамасы. Қоғам дамуының заңдылықтары, 

негізгі социологиялық ұғымдар, социологиялық зерттеу 

әдістері, қазіргі социологиялық категориялар,  

Әлеуметтану саласындағы негізгі бағыттар мен қазіргі 

зерттеулер нәтижесі. 

- қоғамда болып жатқан үдерістер мен құбылыстарды 

ӛзбетінше талдай жасай алу;  

- кәсіби мәселелерді шешуде балама, жаңа немесе 

инновациялық тұғырларды тұрақты қолдана білу; 

- ӛз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және дәлелді түрде 

тұжырымдай білу; 

-  игерген білімдерін нақты жағдаяттарда қолдана білу; 

- әлеуметтік ӛзара қарым-қатынас дағдыларын меңгеру: 

серіктестік, тӛзімділік пен сыйласымдылық және т.б. 

- әлеуметтік болжау және жобалау, кӛпшілікке сӛйлеу, 

дәлелдеу, пікірталас жүргізу және пікірталас тудыру 

дағдыларын меңгеру. 

ATK2206 Адам тіршілігінің қауіпсіздігі  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: адамның еңбек ету аймағында жайлы жағдай жасау 

үшін қажетті практикалық дағдылар мен теориялық білімдерді 

меңгеру, тіршілік ету ортасының жағымсыз әсерін 

сәйкестендіру және адамның,  ӛмір сүру ортасының жағымсыз 

әсерлерден қауіпсіздік шараларын жасау және жүзеге асыру. 

Қысқаша мазмұны. Негізгі табиғи және техносфералық 

-  адамның еңбек ету аймағында  қолданылатын табиғи 

және техносфералық қауіптерден қорғану әдістерін білу; 

- тӛтенше жағдайлар (ТЖ) туындаған кезде ӛзінің 

ӛкілеттілігі щеңберінде шешім қабылдай алу; 

- адамның тіршілік ету аймағындағы негізгі қауіптерді 

теңестіре білу және оны жүзеге асыруда  қауіптілігін 



қауіптер, олардың қасиеттері мен сипаттамасы, адамға және 

табиғи ортаға, зиянды және қауіпті факторлардың әсер ету 

сипаты, олардан қорғану әдістері. Қауіпті құбылыстар мен 

үдерістердің негізгі теориялық талдауы мен болжамы.  

бағалай алу; 

- тӛтенше жағдайларда қорғану тәсілдері мен 

технологияларын меңгеру. 

ETD2207 Экология және тұрақты даму  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: экология мен тұрақты даму бойынша білім 

алушыларды  кең профильдегі білікті мамандарды дайындау 

үшін жүйелі теориялық және практикалық білімдермен 

қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты тиімді 

пайдалану. 

Қысқаша мазмұны. Тірі организмдердің қоршаған ортамен 

ӛзараәрекеттесудің негізгі заңдылықтары; экожүйе мен 

биосфераның тұрақтылығы мен қызмет ету механизмдері; 

қазіргі экономикалық, саяси және әлеуметтік мәселелерді 

шешуде экологияның орны мен рӛлі; қазіргі заманның 

жаһандық экологиялық мәселелері, себептері, қалыптасу 

кезеңдері мен салдары. Пәнде ең маңызды орынды табиғат пен 

қоғамның тұрақты дамуы  мен қоршаған ортаны қорғау 

бойынша халықаралық серіктестік туралы мәселелер алады..  

- табиғи және анторпогендік экологиялық үдерістерді және 

оны реттеудің мүмкіндік жолдарын анықтай алу мен талдау 

жасай алу ; 

- биосфераның тұрақтылығын сақтау мен социумды 

катастрофиялық тығырықсыз дамыту мақсатында 

шаруашылықтың және адамдардың ӛмір сүруінің дәстүрлі 

түрлерін жоспарлы ӛзгертуге бағытталған адамзаттың 

тұрақты дамуында қазіргі тұжырымдамада және 

стратегияда шешім таба білу; 

- тірі организмдер мен қоршаған ортаның ӛзараәрекеттесу 

заңдылықтары туралы білімдерін тұрақты дамуды сақтау 

үшін практикалық қызметте қолдана білу; 

- экологиялық үдерістерді талдау, нақты міндеттерді, 

табиғат пен қоғамның түрақты даму басымдылықтарын қоя 

білу дағдыларын меңгеру. 

KK2208 Қазақстандық құқық  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: Қазақстанның құқықтық жүйесінің ерекшеліктерін 

қарастыру, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 

актілер базасының негізігі ережелерін қарастыру. 

Қысқаша мазмұны. Қазақстанның құқықтық жүйесі, 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер 

базасының негізгі ережелері. Құқықтық мемлекет, 

демократиялық қоғам және әлеуметтік мемлекет құрудың 

теориялық негіздері. Қазақстанның 2010-2020 жж. арналған 

Тұжырымдамалық құқықтық саясатының негізгі бағыттары мен 

«Қазақстан – 2050 «Стратегиясы». 

- қазіргі жағдайларда тарихи-құқықтық контексте  отандық 

заңнамалардың құқықтың әлемдік жүйесіне кірігуінде 

қазақстандық құқықтық жүйе ерекшеліктерін білу.  

- ғылыми-теориялық білімдерді конституциялық құқық пен 

бостандықты қорғау және ӛміршеңдік жағдайында еркін 

қолдана білу.  

EN2209 Экономика негіздері  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: экономиканың қызметіндегі негізгі категориялар, 

ұғымдар мен заңдылықтар туралы ғылыми түсініктерін 

қалыптастыру.  

Қысқаша мазмұны. Әлеуметтік-экономикалық қарым-

қатынастар. Негізгі микро- және макроэкономикалық 

кӛрсеткіштер, оны есептеу әдістері.  Нарықтық бағалау-білім 

беру, бәсекеге қабілеттілік механизмі; экономикалық даму 

беталысы. Халықаралық экономикалық қарым-қатынастың 

қазіргі жүйесінің және әлемдік нарықтың даму беталысының 

экономикалық негіздері.  

- қоғамдағы экономикалық қайтақұрылымдардың, логика 

мен қоғам ӛміріндегі құбылыстар мен үдерістердің 

ӛзарабайланысын білу; 

- кәсіби қызметте жүйелі экономикалық білімдерді қолдана 

білу. 

 

 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ҒЫЛЫМИ (STEM) МОДУЛІ 

KMAA1301 Кәсіби мақсаттарға арналған ақпараттық 

технологиялар 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+0+2 

Курстың мақсаты – филологиялық ғылымдар дамуының 

инновациялық технологиялары және жаңа үрдістері туралы 

түсінікті қалыптастыру, сонымен бірге ғылыми-зерттеу және 

білім берудің жаңа әдістерін мен ақпараттық технологияларды 

пайдалана білу қабілетін дамыта білу.   

Курстың міндеті:  

- ақпараттық технологияларды пайдалана білудің әдіснамалық 

«Кәсіби мақсаттарға арналған ақпараттық технологиялар» 

пәнін меңгеру негізінде студенттер міндетті:  

- білуі тиіс: заманауи филологиялық ғылым мен білім беру 

үдерісіндегі ақпараттық технологиялардың негізгі әдістері 

мен тәсілдерін; компьютерлік оқулықтарды жасау 

концепциясын; 

- жасай алуы тиіс: технологиялық бағдарламаларға 



негізін белгілеу және оның ғылыми-білім беру қызметіндегі 

әлеуетін анықтау;  

- ақпараттық қоғамға ӛту және жаһандану жағдайында ғылыми 

ұтқырлық негізінде кәсіби құзіреттілікті кӛрсететін 

инновациялық технологияны қалыптастыру;  

- жүйелік база ұғымы негізінде студенттердің зерттеушілік 

қызметінің интелектуалдық-технологиялық базасын, сонымен 

бірге қазақ тіл білімі мен әдебиеттануындағы заманауи 

ақпараттық технологияларды пайдалана білу қабілеті мен 

дағдысын қалыптастыру.   

- ақпараттық кеңістікте бағдарлай алу қабілетін меңгерту; 

алдыңғы зерттеу және білім беру технологияларының 

трансфертін қабілетін қалыптастыру;  

- ақпараттық ресурстарды пайдалануды үйрету, алдыңғы 

зерттеу және білім беру қызметі үшін ақпараттық-ресурстық 

ортаны моделдеуді меңгерту; 

 - түрлі жанрдағы мәтіндер мен стильдік ӛңдегі ақпараттарды 

кодсыздандырудың когнитивті жолдарын жасау және 

пайдалана білуге үйрету; мәтінді сапартаудың лингвистикалық 

және әдебиеттанушылық интерпретациялық жаңа әдістерін 

меңгерту. 

диагностика жасау және зерттеудің құралдары мен 

әдістерін таңдай алуды; ақпараттық ресурстар жүйесінде 

бағдар жасай алу қабілетін; оны іс жүзінде ғылыми зерттеу 

және ғылыми-білім беру қызметінде пайдалана білуді; 

филологиялық зерттеу мен білім берудің ақпараттық-

ресурстық ортасын моделдеу қабілетін; олардың әзірлемесі 

жағдайын бағалау және оны ғылыми пікірлесу ортасына 

шығаруды;  

- игеруі тиіс: қазақ тілі мен қазақ, шетел әдебиеті бойынша 

оқу материалдары алгоритмдеу және компьютерлік оқу 

материалдарының сценарийін құруды; ақпаратты алу, 

сақтау, ӛңдеудің әдістері мен құралдарын, ақпаратты 

басқару құралы ретінде компьютерде жұмыс істеу 

дағдыларын; филологиялық зерттеулерді ұйымдастыру 

және жүргізу; ғылыми зерттеу және ғылыми-білім беру 

қызметінде ақпараттық ресурстарды пайдалану және 

іздестіруді.   

 

KZhK2302 Қазіргі жаратылыстану концепциялары 

(биология және география негіздері) 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Пәннің мақсаты заманауи жаратылыстану саласындағы  

білімдарлық деңгейі мен жаратылыстану мәдениетін таныстыра 

отырып жалпы мәдени мәртебені кӛтеру болып табылады.  

Пәнді оқудың негізгі міндеттері – табиғи жүйелердің әрекеті 

мен қасиетін түсіндіру үшін география мен биологияның іргелі 

заңдылықтарын пайдалана білу түсінігін қалыптастыру. 

- танымдық қызметтің гуманитарлық және табиғи ғылымдық 

түрлері туралы түсікті игеру, оның қоршаған орта туралы 

біртұтас кӛзқарас негізінде рухани ішкі келісім мен 

ықпалдасуға қажеттілігі; 

- әлемнің биологиялық бейнесі, табиғи ресурстардың 

артықшылығы, жансыздан жандыға қарай (клеткаға, ағзаға, 

адамға, биосфера мен қоғамға) даму туралы түсінікті 

қалыптастыру.  

«Қазіргі жаратылыстану концепциялары» пәнін оқу 

студенттерде әлемге, табиғатқа, қоғам мен адамға деген 

парасатты қатынас құндылығы мен түсінігін, бағдарын 

қалыптастыруға ықпал етеді.  Бұл әсіресе мәдениет 

мифологиясының кезекті толқына алдында тұрған біздің қоғам 

үшін ӛте маңызды. 

Курсты нәтижесінде студенттер мәдениеттің гуманитарлық 

және табиғи ғылыми құрамдас бӛліктерін және оның 

ойлаудың ерекшелігімен байланысын білуі тиіс; 

Табиғи ғылыми ойлаудың негізгі шешуші ерекшелігі 

туралы дағдысы болуы; 

Қоғам мен экологияның мәселелерін жаратылыстанудың 

негізгі концепцияларымен байланыстыра білуі керек. 

БАЗАЛЫҚ КӘСІБИ МОДУЛДЕР 

Модуль 1. Қазақ филологиясының өзекті мәселелері 

TBK1401 Тіл біліміне кіріспе 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Курстың мақсаты – тіл туралы ғылым негізімен, 

лингвистикалық терминология негізімен, тіл қызметі мен ішкі 

құрылымы туралы негізгі ұғыммен, оның дамыған қоғамдағы 

орны, тілдер арасындағы байланыс пен олардың ұқсастығымен 

таныстыру. Курстың міндеті – студент тіл туралы ғылымның 

ана тілінде ғылыми зерттеудің негізгі әдістері мен 

тәсілдерін игеру; 

білімнің тарихи-мәдени, тарихи-әдеби, теориялық-

лингвистикалық, теориялық-әдеби, герменевтикалық, 

семиотикалық, эстетикалық және философиялық негіздерін 



негізгі мәселелері жайында жалпы мағлұмат алып, 

лингвистикалық ойлау, сонымен қатар лингвистикалық 

терминдерді қолдануды дағдылануы керек және оларды дұрыс 

қолдана білуі тиіс. «Тіл біліміне кіріспе» пәні қазақ, орыс, шет 

тілдерін мегеруде, нормативті грамматикаға сүйенеді сонымен 

қатар латын тілі мен кӛне түркі, славян тілдерімен 

таныстырады 

білу;  

дамыған ассоциативтік филологиялық ойлау жүйесінің 

болуы; 

түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу. 

 

TFK1402 Түркі филологиясына кіріспе 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Аталған курсты оқытудың мақсаты түркі тілдерінің қалыптасу 

заңдылықтарын меңгерту, әлемдегі түркі тіл білімінің дамуын, 

түркі тілдес халықтардың тарихын және этномәдени 

дәстүрлерін сипаттау болып табылады.  

Курстың міндетіне студенттерді түркі тілдес халықтардың 

таралуы мен даму тарихымен; түркі тілдері тарихын 

кезеңдеумен; түркі тілдерін жіктеумен таныстыру кіреді.  

Аталған курсты меңгеру үшін келесі пәндерді оқу қажет 

болады: «Диалектология», «Қазақ тілінің тарихи 

грамматикасы», «Жазба ескерткіштердің тілі» 

түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу; 

ғылыми және анықтамалық әдебиеттерді (оқу және 

қажеттісін таңдау) пайдалану қабілетінің болуы;  

нақты материалдарды (тілдік, әдеби, қарым-қатынастық) 

жинау және сұрыптай білу; 

ана тілінде қарым-қатынастың ортологиялық, стильдік және 

риторикалық негізін білу. 

KKTT1403 Қазіргі қазақ тілінің теориялық фонетикасы 

және фонологиясы 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

1+2+0 

Курстың мақсаты – студенттерге қазақ тілі дыбыс жүйесі 

туралы мәлімет беру, фонетикалық және фонологиялық жүйе 

түсінігін ашу, айтылым түрлерін заңдылықтарын нақты 

пайдалану арқылы дамытуда лингвистикалық цикл ретінде 

фонетиканың орнын анықтау. 

Курстың міндеттері – студенттер мыналарды білуі тиіс: тіл 

құрылымындағы фонетикалық жүйенің орны; сегменттік және 

суперсегменттік бірліктердің айырым белгілерін; акустикалық 

және артикуляциялық жіктеу түрлерін; буынға бӛлу теориясын, 

қазақ орфографиясының принциптерін, тілдің негізгі 

орфоэпиялық нормаларын.   

Қазақ тілінің фонетикалық жүйесі қазіргі орыс тілінің 

деңгейлес қабатымен ӛзара ықпалдасуда, сондықтан пәнді оқу 

барысында студенттердің практикалық сабақтарда алған 

білімдері сарапқа салынады.   

Студенттер келесі дағдылар мен қабілеттерге ие болуы тиіс: 

артикуляциялық сараптау, фонетикалық және фонетикалық 

транскрипцияларды пайдалана отырып мәтінге талдаулар 

жүргізу, орфоэпиялық және орфографиялық варианттарды 

сипатын аша білу,  

KKTL1404 Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен 

лексикографиясы 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

1+2+0 

Курстың негізгі мақсаты – қазақ тілі жүйесінің негізгі 

заңдылығы ретінде қазақ тілінің лексика-фразеологиялық 

қабатының жалпы заңдылықтарын және оның қызмет ету 

ерекшеліктерін меңгеру.  

Осы мақсаттардан барып оның негізгі міндеттері шығады, олар: 

тілдегі сӛздің қордың жүйелік категориясын айқындау, лексика 

мен фразеологиядағы парадигматикалық және 

синтагматикалық түсінікті қалыптастыру, лексикалық бірліктің 

нормативті ақпарат қызмет етуінің ӛзара байланысы мен ӛзара 

ықпалдасуын аша білу.   

Аталған мақсат пен міндет негізінде болашақ тілші қазақ 

тіліндегі лексикалық және фразеологиялық құбылыстарды 

нақты түрде сипаттап бере алатын болады.  

Қазақстан халықтары мен әлем тілдері қатарында 

қарастырылып отырған ана тілінің ерекшелігі мен орнын 

анықтай білу; 

ана тілінде лингвистикалық сараптаудың түрлі әдістерін 

игеру;   

қолдағы бар ғылыми ақпараттар мен тілдік (мәтіндік) 

ақпараттарға сүйене отырып ана тілін зерттеудегі ӛзекті 

міндеттерді шеше алу. 

KKTM1405 Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

Курстың мақсаты – теориялық білімді тереңдету және 

морфологияны белгілі бір құбылыстармен шарттастырылған 

тұтас жүйе ретінде түсінік қалыптастыру, қазақ тілінің 

ана тілінде ғылыми зерттеудің негізгі әдістері мен 

тәсілдерін игеру; 

білімнің тарихи-мәдени, тарихи-әдеби, теориялық-



1+2+0 морфологиялық жүйесіне жалпы сипаттама беру.  

Аталған мақсатты шешу үшін келесі міндеттер қойылады: 

студенттерде тілдің жалпы заңдылығына бағынатын және 

ұдайы дамып отыратын, белгілі бір заңдылықтармен 

сипатталатын морфологияны жүйе ретінде түсінік 

қалыптастыру. 

Аталған курс студенттерге тіл қызметінің ерекшелігін, оның 

грамматикасын айқындауға мүмкіндік береді, соның 

нәтижесінде коммуникативтік мәні бар құрылымға енетін 

сӛздің тетігін ашуға болады.  

лингвистикалық, теориялық-әдеби, герменевтикалық, 

семиотикалық, эстетикалық және философиялық негіздерін 

білу;  

дамыған ассоциативтік филологиялық ойлау жүйесінің 

болуы; 

түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу. 

 

KKTS1406 Қазіргі қазақ тілінің сӛзжасамы 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

1+2+0 

Қазіргі қазақ тілінің сӛзжасамы алынған теориялық білімді 

тереңдетуді және сӛзжасамды әлеуметтік құбылыстармен 

шарттастырылған жүйе ретінде тұтас түсінік қалыптастыру, 

қазақ тілінің сӛзжасам жүйесіне жалпы сипаттама беруді 

мақсат етіп қояды. 

Аталған мақсаттарды шешу үшін келесі міндеттер қойылады, 

олар: студенттерде тілдің жалпы заңдылығына бағынатын және 

ұдайы дамып отыратын, белгілі бір заңдылықтармен 

сипатталатын морфологияны жүйе ретінде түсінік 

қалыптастыру, тілдің бұл саласының лексикологиямен және 

морфологиямен байланысын кӛрсету. 

Сӛзжасам сӛйлеушінің түрлі мақсаттарды іске асыру 

барысында белсенді қолданысында пайдаланылатын тетігіне 

жатады. Сӛзжасамның арқасында тіл ұдайы түрлі 

семантикалық құрылымдармен толығып отырады.   

түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу; 

ғылыми және анықтамалық әдебиеттерді (оқу және 

қажеттісін таңдау) пайдалану қабілетінің болуы;  

нақты материалдарды (тілдік, әдеби, қарым-қатынастық) 

жинау және сұрыптай білу; 

ана тілінде қарым-қатынастың ортологиялық, стильдік және 

риторикалық негізін білу. 

Модуль 2.  Қазақ тілін тарихи-салыстырмалы зерттеу және тіл біліміндегі жаңа бағыттар 

KKTS3407 Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

1+2+0 

Курс студентерге сӛйлем туралы  дәстүрлі және заманауи 

кӛзқарастарды кӛп салалы, әрі тілдің негізгі функцияларын 

орындай алатын тілдік бірлік ретінде үйретуді мақсат етіп 

қояды.   

Жай сӛйлемді оқу міндеттері: 

- негізгі синтаксистік бірлік және оның  қызмет ету ерекшелігі 

ретінде жай сӛйлем синтаксисі заңдылықтарын оқу.  

- филолог-мамандардың болашақ кәсіби жұмысына қажетті жай 

сӛйлемнің құрылымдық семантикалық түрлерін, олардың 

ерекшеліктерін меңгеру. 

Синтаксис бойынша оқу материалдарын меңгеру арқылы 

қазіргі қазақ әдеби тіліндегі құбылыстарды терең түсінуге жол 

ашылады. 

Білуі тиіс: жай сӛйлемді зерттеу аспектілерін. 

Жасай алуы тиіс: сӛйлеушінің коммуникативтік мақсатына 

сәйкес түрлі құрылымдағы жай сӛйлемді құрастыра білуі 

тиіс. 

Студент должен приобрести навыки: 

Дағдыға ие болуы тиіс: нормативті қолданысқа, синонимдік 

және стильдік мүмкіндікке сәйкес тұрғысынан саналы 

түрде синтаксистік құбылысты пайдалан алуы тиіс.   

 

KKTF3408 Қазіргі қазақ тілінің функционалды-

коммуникативтік синтаксисі 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

1+2+0 

Курстың мақсаты филолог-мамандардың болашақ кәсіби 

жұмысына қажетті құрмалас сӛйлемнің құрылымдық 

семантикалық түрлерін,  оның  қызмет ету ерекшелігін меңгеру. 

Негізгі мақсаттардан мынадай міндеттер туындайды.  

- тілдің жүйелігін әр деңгейінде және тұтасымен тану; 

- құрмалас сӛйлемнің кӛп қырлығын түсіну, оның ӛзара 

байланыс және ӛзара ықпалдасуындағы формалды 

грамматикалық, семантикалық, коммуникативтік ұйымдасуын 

меңгеру. 

Студент білуі тиіс: 

Құрмалас сӛйлемнің синтаксистік мәнін, оның жай 

сӛйлеммен ортақ және алшақ белгілерін.  

Студент қолдана білуі тиіс: 

- мақсат пен коммуникативтік қолданысқа сәйкес құрмалас 

сӛйлемнің түрлі құрылымын құрастыра білу.  

- тілдік жағдаят пен контекстке сәйкес келетін құрмалас 

сӛйлем құрылымын жасай білу. 

Дағдыға ие болуы тиіс: нормативті қолданысқа, синонимдік 



 және стильдік мүмкіндікке сәйкес тұрғысынан саналы 

түрде синтаксистік құбылысты пайдалан алуы тиіс.    

KKTG4409 Қазақ тілінің тарихи грамматикасы 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

1+2+0 

Қазақ тілінің тарихи грамматикасы тарихи лингвистикалық 

пәндердің негізін құрайды және тілдік құрылымның тарихын 

зерттеуді мақсат етіп қояды, сондықтан бұл пәннің мазмұны 

келесі пәндер деңгейінің сабақтастығына негізделеді:  фонетика 

– морфология – синтаксис. 

Аталған мақсаттарға жету үшін келесі міндеттерді шешу қажет: 

1. түрлі тарихи кезеңдердегі синхронды күйдің дәйекті 

ауысуында табылған тілдік жүйе деңгейінің әр басқа бірліктері 

дамуының жалпы заңдылықтарын және үдерістері туралы 

ғылыми дәйектеме беру.  

2. Ӛзіне тән тілдік белгілерді табу үшін басқа түркі тектес 

тілдермен қазақ тілі жүйесін сараптау дағдыларын дамыту.  

Қазақ тілінің тарихы халықтың тарихымен, оның мәдениетімен, 

әдебиетімен, ғылымы мен ӛнерімен тікелей байланысты. 

Тілдегі ӛзгеріс қоғамның әлеуметтік даму кезеңдерімен 

анықталады. 

Курсты аяқтағанда студент қазақ тілінің фонетикалық-

фонологиялық, морфологиялық және синтаксистік 

жүйесіндегі тарихи ӛзгерістердің заңдылығын білуі тиіс.   

Аталған заңдылықтардың дыбыс (фонема) тарихында, 

грамматикалық формада, синтаксистік конструкцияда 

кӛрініс табуын білу. 

Кӛне түркі мәтіндеріне тарихи тілдік сараптама жасау 

дағдысына ие болу, сонымен бірге қазіргі қазақ тіліндегі 

мәтіндерді талдай білу. 

KKTA3410 Қазақ әдеби тілінің тарихы 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

1+2+0 

Курстың мақсаты – студенттерді қазақ әдеби тілінің даму 

тарихымен, ұлттық қазақ тілінің беку кезеңдерімен және осы 

заманғы  әдеби тілдің қалыптасуымен таныстыру. 

Курстың міндетіне лекциялық курстар бойынша қазақ әдеби 

тілінің бастапқы қалыптасу мезетінен бастап осы заманғы даму 

кезеңіне дейінгі ерекшеліктерін ашу кіреді; практикалық 

сабақтар бойынша арнайы түрде таңдап алынған белгілі бір 

ескерткіш тілінің мәнбілері  мақсатты сарапқа салынады.  

Әдеби тілдің тарихы дамудың барлық кезеңдеріндегі тіл мен 

халық тарихы арасындағы органикалық қатынасты айқындап 

береді.  

Пәнді игерудің нәтижесінде білім алу қабілетке ие болады: 

қазақ әдеби тілі дамуының негізгі кезеңдерін білу; түрлі 

кезеңдердегі мәтіндерде кезеңдерде кездесетін тӛл және 

тума бірліктердің қатынасын білу; түрлі кезеңдердегі 

мәтінді сараптау дағдысына ие болу. 

KKTS3411 Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы мен тіл 

мәдениеті 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

1+2+0 

Пән мынадай мақсаттарды алға қояды: 

- стилистиканың теориялық негізін оқу, 

- заманауи стилистиканың жаңа зерттеулерін қарастыру. 

Пәннің міндеттері: 

- аталған саладағы теориялық білімдерді иегур, 

- болашақ филолог-мамандардың стилдік дағдыларын 

қалыптастыру, ӛз бетімен стилдік мәтін үлгілерін құрастыра 

білу қабілетіне ие болу, 

- филологтың стилдік сезігін дамыту, 

- тілдің әдеби нормаларын меңгерту, 

- студенттің жазбаша тілінің мәдениетін кӛтеру.   

Стилдік жүйені дамыту қазақ тілінің әдеби тілімен сабақтаса 

жүреді және оның тарихымен тығыз байланыста болады. 

Кӛркем әдебиеттің тілі әдеби үдерістердің кезеңдерімен 

байланысып жатады.  

Қазақ тілі грамматикасының заңдылықтары мен негізгі 

деректерін білу; 

ӛтілген тақырып бойынша сӛздер, сӛз тіркестері мен 

фразеологиялық оралымдарды пайдалана отырып 

грамматикалық жағынан дұрыс пікірлесу жүргізе алу, 

жаттығулар бойынша лексикалық, грамматикалық, 

орфографиялық қателерді түзете алу; 

ана тіліне лингвистикалық сараптау жүргізудің түрлі 

әдістерін меңгеру.   

KKTO3412 Қазақ тілін оқытудың инновациялық 

әдістемесі 

2 кредит/3 ECTS 

Курстың мақсаты - әдістемелік білімді қалыптастыру және осы 

білімді орта жалпы білім беру мектептерінде  қазақ тілін оқыту 

бойынша қолдана білу дағдысына ие болу.  

Мақсат пен міндетке сәйкес бакалавр мыналарды білуі 

тиіс: ана тілін оқытудың негізгі принциптерін, 

психологиялық педагогикалық теорияны, әдістемелік 



Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Курстың міндеті: қазақ тілі әдістемесінің теориясын ғылым 

ретінде, оның базалық категориялары мен түсініктерін меңгеру; 

алдыңғы педагогикалық тәжірибелерді, дәстүрлі және жаңа 

әдістерді игеру; оқытудың заманауи жаңа технологияларын 

білу; оқу үдерісінде бағдарлама мазмұнын іс жүзінде жасай білу 

дағдысын үйрену.  

идеялар мұрасының «алтын қорын», педагогикалық 

зерттеулердің әдістерін білу.   

Әдістеменің негізгі теориялық мәселелерін оқу барысында 

ғылыми-әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істеу қабілетіне 

ие болады  

MFZh4413 Мәтінмен филологиялық жұмыс істеудің 

негіздері (құру / ӛңдеу / аудару) 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Курстың мақсаты түрлі типтегі мәтіндерді құрастыра білуге, 

кәсіби деңгейде ӛз бетімен шығармашылық мәтіндерді ӛңдей 

білуге бағытталған.  

Жазу дағдыларын дамытуды оқыту міндеттері студенттерді 

сценарийлерден бастап рефератқа дейін, баяндама, түрлі 

жанрдағы шығармалармен жұмыс істей білуге үйретумен 

байланысты. 

Курс студенттерді оқу, мәдени, басқару мекемелеріндегі, БАҚ-

тағы болашақ кәсіби қызметке үйретуге бағытталған.   

Курсты оқу барысында студенттер мыналарды игереді: 

қарым-қатынастың ерекше түрі ретінде мәтінді тану, 

ауызша мәнерлі түрде ойды жеткізу үшін оны талдаудың 

әдістері мен тәсілдерін үйрену, мұнда лингвистикалық 

негізге (мәтіннің парадигмасы мен синтагмасына) сүйенуге 

тура келеді; нақты лингвистикалық факторларды негізге ала 

отырып түрлі стилдегі және жанрдағы мәтіндерді құра білу 

қабілетіне ие болады. 

Модуль 3. Қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері 

AK1414 Әдебиеттануға  кіріспе 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

1+2+0 

Курстың мақсаты: «Әдебиеттануға кіріспе» – пәні филология 

факультетінде оқытылатын негізгі пәндердің бірі. Бұл пәнді 

оқытудың мақсаты - кӛркем шығарманы оқып талдау, 

студенттерді  ӛздерінің эстетикалық талғамына қарай ғылыми 

тұжырым жасауға машықтандыру.  

Курстың негізгі міндеті – шәкірттерді әдебиеттанудың 

теориялық тұжырымдарымен толық таныстыру және оны 

практикалық деңгейде еркін қолдануға жаттықтыру. 

Бұл пән студенттерге әдебиеттің ӛнер ретіндегі ерекшелігін, 

оның қоғамдық мәні мен эстетикалық сипатын, сӛз ӛнерінің 

адамзат баласы үшін баға жетпес рухани қазына екенін 

үйретеді.  

отандық әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын 

білу; 

әдеби идиостиль жасаудың лингвистикалық әдістері мен 

шығармашылық тәсілдеріне ие болу; 

лирикалық, драмалық, прозалық кӛркем мәтін құрудың 

ұстанымдарына ие болу; 

кӛркем және әдеби сыни шығармаларды бағалай алу. 

 

KHAA1415 Қазақ халық ауыз әдебиеті 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

1+2+0 

Пәннің мақсаты: Қазақ халқының ауыз әдебиетін жеке пән 

ретінде оқыту арқылы  халқымыздың сан ғасыр бойына 

жасаған рухани мәдениеті – 

фольклорлық мұраларды терең, жан-жақты таныстыру мақсат 

етіледі.  

Пәннің міндеті: Мазмұн-мәні терең  халық әдебиетін аса 

бағалы байлық ретінде оқыта отырып, оның ӛзіндік сыр-

сипатын таныта  жастарға тағылым беру кӛзделді. 

Пәнді оқыту барысында студенттер фольклордың тарихы мен 

теориясы туралы түсінікті қалыптастырып, халық ӛнері, 

олардың ішінде фольклордың алатын орны мен  кӛп қырлы 

табиғатын, туу, таралу-сақталу ерекшеліктері, қоғамдық 

маңызын үйренеді. 

отандық фольклордың қазіргі жай-күйі мен тарихын білу; 

халық ауыз әдебиеті шығармашылығының үлгілерін жинау 

және ӛңдеу дағдыларын игеру; 

кӛркем, әдеби-сыни шығармалардың мәтінін жаза алу; 

әлемдік әдебиет пен әдеби үдерістің жалпы дауы ӛрісінде 

отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  

жарлық кӛркем ойлау әдістерін игеру. 

EDKA1416 Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

1+2+0 

Курстың мақсаты: қазақ әдебиетінің бастау бұлағы  

саналатын ежелгі әдеби мұралармен танысу және оларды 

ғылыми негізде  сараптау. 

Курстың міндеті:  ежелгі әдеби мұралардың тақырыптық-

идеялық  және жанрлық  тұрғыдан ерекшеліктерін айқындап, 

зерттелу тарихын жүйелеу. 

Студенттер пәнді оқу арқылы ежелгі әдеби мұралардың кейінгі 

мектептер, есімдер, бағыттардың қалыптасу кезеңдерін 

білу; 

заманауи әдеби-қызмет ерекшелігін ескере отырып кӛркем 

мәтінді сындарды сараптау негізіне ие болу; 

түрлі дискурс типтері мен дағдыларын дұрыс пайдалана 

білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін меңгеру 



қазақ әдебиетінің дамуына тигізген ықпалын үйренеді. 

KA2417 ХІV–XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиеті 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

1+2+0 

Курстың негізгі мақсаты:  ХV-XVIІІ ғасырлардағы ақын-

жыраулар шығармашылығының  қазақ қауымының мақсат 

мүддесіне қызмет еткендігін  терең игеру. 

Курстың міндеті: Халқымыздың басынан кешкен елеулі 

оқиғалары тұсындағы ақын – жыраулардың  шығармашылық 

тұлға ретіндегі ерлікке пара-пар қайраткерлік қасиетін олардың 

авторлық позициясы тұрғысынан кӛрсетіп дәлелдей алатындай 

дәрежеде игере білу.  

Пәнді оқу  арқылы студенттер сандаған ғасырлар бойы тек 

қазақ әдебиетіне тән шығармашылық тұлға бола білген 

жыраулар, ақындардың тарихи ролін  туындыгердің жанрлық 

жаңалықтары, идеялық, тақырыптық ізденістері тұрғысында 

тани білуге үйренеді.  

отандық әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын 

білу; 

әдеби идиостиль жасаудың лингвистикалық әдістері мен 

шығармашылық тәсілдеріне ие болу; 

лирикалық, драмалық, прозалық кӛркем мәтін құрудың 

ұстанымдарына ие болу; 

кӛркем және әдеби сыни шығармаларды бағалай алу. 

 

KAT2418 ХІХ  ғасырдағы қазақ әдебиеті  

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

1+2+0 

Пәннің  мақсаты: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті тарихын   

жоғары мектепке оқытатын маман әдебиетші дайындау, 

студентке қазақ әдебиеттану ғылымын жүйелі түрде меңгерту, 

игерту міндетінен туындайды. 

Пәннің міндеті: ХІХ ғасырдағы әдеби мұраны  әдебиет 

теориясы, әдеби сын аясында ала отырып,  ғылыми негізде 

жүйелеу, бұрын-соңды жасалған, тиянақталған зерттеу 

проблемаларын меңгере отырып, әдеби-тарихи мәселелерді  әрі 

қарай қарастыру, айғақтау, бекіту. 

Пәнді оқу арқылы студенттер ХІХ ғасыр әдебиетін қоғамдық-

әлеуметтік болмыс, тарихи жағдай аясында қарастыра отырып, 

оның негізгі даму бағыттарын, кӛркемдік табиғатын нақтылы 

түр, жанрлық сипат жӛнінен аша түсуге үйренеді. 

қазақ және шетел әдеби-сыни ойлар мен мектептер, 

есімдер, бағыттардың қалыптасу кезеңдерін білу; 

заманауи әдеби-қызмет ерекшелігін ескере отырып кӛркем 

мәтінді сындарды сараптау негізіне ие болу; 

түрлі дискурс типтері мен дағдыларын дұрыс пайдалана 

білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін меңгеру. 

KAT3419 Қазақ әдебиетінің тарихы (XX ғ.  І ж.)  

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

1+2+0 

Пәнннің негізгі мақсаты:  XX ғасырдың алғашқы 

жартысындағы  әдеби мұраны, әдебиет теориясы, әдеби сын  

аясында ғылыми негізде  жүйелеу. 

Пәннің міндеті:  ХХ ғасырдың алғашқы жартысындағы  

әдебиеттің қоғамдық-әлеуметтік жағдайымен байланысын, ой-

сананы оятудағы міндеттерін терең игеру. 

Пәнді оқу барсында студентттер ХХ ғасырдың І жартысындағы 

әдеби  байланыстарды,  дәстүрлі әдебиет үлгісін, әдеби 

бағыттар мен олардың басты ӛкілдерінің шығармашылығын 

саралау арқылы жетістіктер мен кемшіліктерді тани білуге 

үйренуі қажет. 

отандық фольклордың қазіргі жай-күйі мен тарихын білу; 

халық ауыз әдебиеті шығармашылығының үлгілерін жинау 

және ӛңдеу дағдыларын игеру; 

кӛркем, әдеби-сыни шығармалардың мәтінін жаза алу; 

әлемдік әдебиет пен әдеби үдерістің жалпы дауы ӛрісінде 

отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  

жарлық кӛркем ойлау әдістерін игеру. 

KAT3420 Қазақ әдебиетінің тарихы (XX ғ.  ІІ ж.)  

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

1+2+0 

Пәнннің негізгі мақсаты:  XX ғасырдың ІІ  жартысындағы  

әдеби мұраны, әдебиет теориясы, әдеби сын  аясында ғылыми 

негізде  жүйелеп танысу, бұрын-соңды жасалған, тиянақталған 

зерттеу проблемаларын меңгере отырып, әдеби-тарихи 

мәселелерін әрі қарай қарастыру 

Пәннің негізгі міндеті: Әдеби бағыттар мен олардың басты 

ӛкілдерінің шығармашылығын саралау арқылы жетістіктер мен 

кемшіліктерді саралау. 

Пәнді оқу барсында студенттер әрқилы әдебиет ӛкілдерінің 

шығармашылық лабораториясын ашу арқылы  әдебиет 

отандық әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын 

білу; 

әдеби идиостиль жасаудың лингвистикалық әдістері мен 

шығармашылық тәсілдеріне ие болу; 

лирикалық, драмалық, прозалық кӛркем мәтін құрудың 

ұстанымдарына ие болу; 

кӛркем және әдеби сыни шығармаларды бағалай алу. 

 



ӛкілдерінің басты жетістіктерін тану. 

Модуль 4.  Қазақ әдебиетіндегі жаңа бағыттар 

KKAT3421 Қазіргі қазақ әдебиеті 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Пәннің негізгі мақсаты: 

Қазіргі қазақ әдебиетінің даму-бағыттарын айқындау, 

әдебиеттегі басты тақырып, мәселелердің ара-жігін ашу;  

Пәннің міндеті: қазіргі кезеңдегі қазақ әдебиетінің даму бағыт-

арналары ақын-жазушылардың танымал туындылары негізінде 

кеңінен қарастырылып, ондағы тақырып, ізденіс, кӛркемдік 

арналарына, тіл-стиль сырларына назар аудару 

 Пәнді оқу арқылы   студент қазақ әдебиетінің бүгінгі 

даму-қозғалысын зерделеуге, ұлт әдебиетіндегі ӛнер мұратын, 

адам мен оның еңбегін айқындауға үйренеді. 

отандық әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын 

білу; 

әдеби идиостиль жасаудың лингвистикалық әдістері мен 

шығармашылық тәсілдеріне ие болу; 

лирикалық, драмалық, прозалық кӛркем мәтін құрудың 

ұстанымдарына ие болу; 

кӛркем және әдеби сыни шығармаларды бағалай алу. 

 

AT3422 Әдебиет  теориясы  

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

1+2+0 

Курстың мақсаты :  Әдебиет теориясы  арқылы кӛркем 

әдебиет заңдылықтарын эстетика, психология, мәдениеттану, 

семиотика ғылымдарының жетістіктерімен бірлікте қарастыру.  

Курстың міндеті:  Шығарма табиғатын, автор мен адресат, 

кейіпкер және архетип, әдебиет және таңбалар жүйесі, мәтін 

құрылымы, герменевтика мәселелерін  қарастыру. Курста әдеби 

үдеріс, стиль, кӛркемдік әдіс, жанрлар типологиясы толымды 

тұрғыда зерттеледі. 

Пәнді оқу барсында  студенттер кӛркем әдебиеттің жаңалық, 

тектік сипаттарымен бірлікте поэтика, стиль, предметтік 

бейнелеу жүйесін танып, шығарманы комплексті талдауға 

үйренеді.  

қазақ және шетел әдеби-сыни ойлар мен мектептер, 

есімдер, бағыттардың қалыптасу кезеңдерін білу; 

заманауи әдеби-қызмет ерекшелігін ескере отырып кӛркем 

мәтінді сындарды сараптау негізіне ие болу; 

түрлі дискурс типтері мен дағдыларын дұрыс пайдалана 

білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін меңгеру. 

KAST3423 Қазақ әдебиеті сынының тарихы 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

1+2+0 

Пәннің негізгі мақсаты:  әдеби даму жолдарының қыр-сырын 

аңғару, түсіну, талдау процесімен тікелей байланысты 

болғандықтан сынның туу және қалыптасу кезеңдерін әдебиет 

тарихына жанастыра кӛрсету. 

Пәннің міндеті: Сыншылық ой-пікірдің ӛрістеу жолдары тек 

әдеби құбылыстарға ғана емес, сонымен қатар қоғамдық-

әлеуметтік толғаныстарға іш тартып жататындықтан сын 

тарихын кең кӛлемде қарастыру, қазақ әдеби сынның пайда 

болу, даму, қалыптасу тарихынан хабардар ету, әдебиеттің 

дамуы сыншыл ой-пікірлердің дамуына қатыстылығын аңғарту. 

Пәнді оқу арқылы студенттер  бүгінгі әдеби процестегі  сынның 

ролін, болып жатқан кӛркемдік құбылыстарды  тани біледі.  

отандық фольклордың қазіргі жай-күйі мен тарихын білу; 

халық ауыз әдебиеті шығармашылығының үлгілерін жинау 

және ӛңдеу дағдыларын игеру; 

кӛркем, әдеби-сыни шығармалардың мәтінін жаза алу; 

әлемдік әдебиет пен әдеби үдерістің жалпы дауы ӛрісінде 

отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  

жарлық кӛркем ойлау әдістерін игеру. 

KAOIA 4424 Қазақ әдебиетін оқытудың инновациялық 

әдістемесі 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Курстың мақсаты: қазақ әдебиетін  инновациялық  озық  

әдістермен оқытуды  меңгеру 

Курстың міндеті: қазақ әдебиетін орта және жоғары 

мектептерде оқыту проблемаларын анықтау; оқытудағы  

иновациялық озық  әдістердің ерекшеліктерін меңгеру 

Студенттер пәнді оқу барысында  қазақ әдебиетін оқытудың 

заман талаптарына сай озық әдістерін  үйренеді. 

қазақ және шетел әдеби-сыни ойлар мен мектептер, 

есімдер, бағыттардың қалыптасу кезеңдерін білу; 

заманауи әдеби-қызмет ерекшелігін ескере отырып кӛркем 

мәтінді сындарды сараптау негізіне ие болу; 

түрлі дискурс типтері мен дағдыларын дұрыс пайдалана 

білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін меңгеру. 

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫНЫҢ (ЖБТ) МОДУЛДЕРІ 

ЖБТ  1 Қазақ тілінің функционалды аспектісі және өзекті мәселелері 

SW3501 Scientific writing (қаз/орыс/ағыл) 

1 кредит/  2 ECTS 

Мақсаты: қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, 

жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 

- ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ/орыс/шетел 

тілінде ғылыми пікір-сайыстарға қатысу; 



Пререквизиттер: KKTL1404 

0+1+0 

NG2502   Нормативті грамматика 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+2+0 

Нормативті грамматика курсының мақсаты ӛзара байланысып 

жатқан түрлі қиындықтағы қазақ тілінің грамматикасын жүйе 

ретінде қарастырып шығу.  

Пәннің міндеттері: 

Студенттерді қазақ тілі грамматикасы жүйесін зерттеудің 

заманауи маңызды мәселелеріне алып келу; 

Оларға қазақ тілі грамматикасы жүйесінің грамматикалық 

заңдылықтары мен факторлары туралы берік білім беру. 

Аталған пән студенттерге тілдің түрлі қызмет ету 

жағдайындағы күрделі грамматикалық құбылыстарды ӛз 

бетінше белсенді түрде қорытындылай білу қабілеті бойынша 

теориялық білім беруі қажет.  

Қазақ тілі грамматикасының заңдылықтары мен негізгі 

деректерін білу; 

ӛтілген тақырып бойынша сӛздер, сӛз тіркестері мен 

фразеологиялық оралымдарды пайдалана отырып 

грамматикалық жағынан дұрыс пікірлесу жүргізе алу, 

жаттығулар бойынша лексикалық, грамматикалық, 

орфографиялық қателерді түзете алу; 

ана тіліне лингвистикалық сараптау жүргізудің түрлі 

әдістерін меңгеру.   

LKTK2503   Лингвомәдени құзыреттілік және тілдік 

коммуникация 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+2+0 

Курстың мақсаты: 

Ғасырлар тоғысында тіл туралы ғылым саласының 

мәдениеттанушылық дәлелдемелеріне қатысты үлесі мен орны 

айтарлық ӛзгерді, ол алдымен семантиканың когнитивтік 

саласында анық кӛріне бастады. Осыған байланысты мәдениет 

контексіндегі тілдік бірлік біршама лингвистикалық 

мәселелерді алға тартты. Білім алушыларды осы мәселеге алып 

келу кӛзделеді. 

Курстың міндеті: 

Лингвомәдениеттану ӛз мәселелерін дербес шеше алатын сала 

болып саналады және сонымен бірге тӛмендегідей міндеттерді 

орындау барысында бірқатар мәселелерге жауап іздейді: 

- мәдениет ретінде тілдік концептілерді жасауға қатысады;  

- тілдік белгінің қай саласында «мәдени мағына» бар екенін 

анықтайды; 

- тыңдаушы немесе сӛйлеуші осы мағынаның сӛйлеу 

стратегиясына қалай әсер ететінін қаншалықты сезетінін; 

- тіл иесінің шынайы мәдени тілдік компетенциясы бар-жоқ 

екенін анықтау.  

мәдени тілдік компетенцияны анықтау үшін келесі мәселелер 

қаралады: бұл сӛйлеуді жасау мен қабылдау үдерісімен 

байланысып жатқан тілдік тұлға болып табылады, ол әсіресе 

мәдениетті анықтауда аса маңызды болып шығады; осыларды 

дәлелдеу үшін тілдік бірлікті сараптайтын линвгомәдени 

сараптау технологиялары қажет.  

ана тілінде ғылыми зерттеудің негізгі әдістері мен 

тәсілдерін игеру; 

білімнің тарихи-мәдени, тарихи-әдеби, теориялық-

лингвистикалық, теориялық-әдеби, герменевтикалық, 

семиотикалық, эстетикалық және философиялық негіздерін 

білу;  

дамыған ассоциативтік филологиялық ойлау жүйесінің 

болуы; 

түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу. 

 

 

 

 

 

TKD2504 Тілдік конструкциялардың дистрибуциясы 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+2+0 

Пәннің мақсаты. Тілдік конструкция теориялық жағынан 

болсын, практикалық жағынан алып қарағанда да жалпы тілдік 

жүйедегі тілдік қызметтің қызықты және мәнді қызметтік 

тармағы болып табылады. Негізгі мақсат конструкция жүйесін, 

құрылымын және семантикасын қазақ тілі грамматикасындағы 

ажырамас бӛлік ретінде сипаттап шығу болып табылады.  

Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды: 

- қазақ тілі грамматикасының негізгі ерекшеліктерін анықтау 

және талдау; 

- жалғамалы тілдің құрылымына морфологиялық және 

түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу; 

ғылыми және анықтамалық әдебиеттерді (оқу және 

қажеттісін таңдау) пайдалану қабілетінің болуы;  

нақты материалдарды (тілдік, әдеби, қарым-қатынастық) 

жинау және сұрыптай білу; 

ана тілінде қарым-қатынастың ортологиялық, стильдік және 

риторикалық негізін білу. 



синтаксистік конструкциялар тән ретінде қарастыру; 

- конструкция жүйесін, құрылымын және семантикасын 

сипаттап шығу; 

- Конструкция типтерінің құрылымына қатысты синонимдік, 

варианттық қатынастарды табу. 

Пән жалғамалы тілдің құрылымына морфологиялық және 

синтаксистік конструкциялар тән ретінде қарастыратындықтан, 

білімді меңгерту лингвистикалық сипаттау, әр түрлі 

сараптаулар мен амалдар арқылы жүргізіледі.   

LPM2505 Лингвистикалық парадигмадағы 

морфология 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+2+0 

Мақсаты - Дәрістердің қысқаша мазмұны пәнді студенттердің 

морфологияны терең меңгеруіне арналған. Ол студенттерге 

морфология саласының ӛзіндік ерекшеліктерін меңгеруге, 

оқыту әдістері мен сабақ құрылымы жайлы білімдерін 

кеңейтуге  мүмкіндік береді. 

Міндеті - Студенттер сӛздердің морфологиялық құрамы мен 

типтері – морфема және оның түрлері, қосымшалардың түрлері 

мен қызметі, сӛз таптары, оларды таптастыру принциптері, әр 

сӛз табының грамматикалық категориялары, олардың сырлары 

туралы толық теориялық мағлұмат алып қана қоймай, оны 

практикалық жақтан жете меңгеруі тиіс 

Берілген пән студенттерге сӛзге немесе мәтінге морфологиялық 

талдау жасай білуді, сӛзді лексика-грамматикалық 

ерекшеліктеріне қарай сатылы талдауды, сӛйлемді ықшамдау 

тәсілімен талдауды жетік меңгертеді.  

ана тілінде ғылыми зерттеудің негізгі әдістері мен 

тәсілдерін игеру; 

білімнің тарихи-мәдени, тарихи-әдеби, теориялық-

лингвистикалық, теориялық-әдеби, герменевтикалық, 

семиотикалық, эстетикалық және философиялық негіздерін 

білу;  

дамыған ассоциативтік филологиялық ойлау жүйесінің 

болуы; 

түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу. 

KTFA3506   Қазақ тілінің функционалдық аспектілері 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+2+0 

Курстың мақсаты: Бұрынғы дәстүрлі грамматикада тілдің 

тұлғалық жағына басты назар аударылып, дыбыстардан бастап, 

тілдегі күрделі құрылымға дейін зерттелді. Онда тілді зерттеу 

оны сипаттап, жүйелеумен шектелді. Қазақ тілінің дамып, 

жетілуіне байланысты бұлайша зерттеу жеткіліксіз болып отыр. 

Тілдің табиғатын толық ашу үшін сипаттап, жүйелеумен қатар, 

оның әрекет ету, жұмсалу механизмін де қарастыру қажет. Курс 

осы мәселені зерттеуге арналған. 

Курстың міндеті:  

- Құрылымдық грамматика мен функционалды грамматиканың 

ара-жігін ашып кӛрсету, олардың ӛзара байланыстылығын 

анықтау; 

- Функционалды грамматиканың негізгі ұстанымдарын 

дәлелдеу; 

- Функционалды грамматиканың зерттеу бағыттары туралы 

нақты түсінік беру; 

- Қызметтік-мағыналық ӛріс жүйесін анықтау; 

- Синтаксема ұғымы туралы; 

- Сӛйлем моделі ұғымы туралы; 

- Сӛйлемнің актуалды мүшеленуі немесе сӛйлемнің 

жұмсалымдық-мағыналық бӛлшектенуі туралы; 

- Мәтіннің синтагматикалық бӛлінуі туралы түсінік беру. 

Курстың сипаты: Грамматика саласы – тіл ғылымының 

ішіндегі ең негізгісі. Жалпы тіл білімінде грамматикалық 

зерттеулерге кеңінен кӛңіл бӛлінеді. Оның тарихы сонау ежелгі 

түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу; 

ғылыми және анықтамалық әдебиеттерді (оқу және 

қажеттісін таңдау) пайдалану қабілетінің болуы;  

нақты материалдарды (тілдік, әдеби, қарым-қатынастық) 

жинау және сұрыптай білу; 

ана тілінде қарым-қатынастың ортологиялық, стильдік және 

риторикалық негізін білу. 



үнді философтарынан бастау алады да, кӛне грек 

ойшылдарының еңбектерінде жалғасын тауып, бүгінгі күнмен 

ұласып жатыр.  

KGOM3507 Қазақ грамматикасының ӛзекті мәселелері 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+2+0 

Пәннің мақсаты қазақ тілінің граматикасы туралы міндетті 

курста алған білімді шыңдай түсу,  бір мәселеге берілген 

бірнеше пайымдауларға сыни кӛзбен қарай білуді үйретуге 

қадам жасау.  

Курстың міндеті: 

1) тілдік факторларға жүйелі түрде сипаттама беру; 

2) бір тілдік факторға қатысты берілген әр түрлі бағыттар мен 

сипаттамалармен таныстыру;   

3) қазақ тілі грамматикасының теориясының дұрыстығы мен 

дәлдігін бағамдай білуді үйрету.  

Курстың мазмұны:  морфология – сӛздің формасын зерттейтін 

грамматиканың бӛлімі; синтаксис – сӛз тіркестері мен сӛйлемді 

зерттейтін грамматиканың бӛлімі: аналитизм; синтетизм; 

грамматикалық категория ұғымы; грамматикалық мағына; 

отандық лингвистикадағы сӛз таптарының мәселелері; 

етістіктің негізгі категориялары, қызметі; уақыт категориясы; 

сӛз тіркесі теориясы; синткасистік қатынастар және олардың 

берілу тәсілдері; камбинаторлық қатар; сӛйлем; сӛйлемнің 

семантикалық аспектісі; сӛйлемнің прагматикалық аспектісі.  

Қазақстан халықтары мен әлем тілдері қатарында 

қарастырылып отырған ана тілінің ерекшелігі мен орнын 

анықтай білу; 

ана тілінде лингвистикалық сараптаудың түрлі әдістерін 

игеру;   

қолдағы бар ғылыми ақпараттар мен тілдік (мәтіндік) 

ақпараттарға сүйене отырып ана тілін зерттеудегі ӛзекті 

міндеттерді шеше алу. 

KEFG3508   Күрделі етістіктерді функционалды-

грамматикалық талдау 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+2+0 

Пәннің мақсаты – қазақ тіліндегі күрделі етістіктерінің 

функционалды-грамматикалық жіктелімін құру.  

Пәннің міндеті: 

1. Етістіктерінің семантикалық валенттілік ерекшелігін 

сипаттау. 

2. Етістіктердің валенттілігін зерттеу, онда 

қарастырылатындар: 

- валенттілік, сӛзжасам құрылым мен етістіктердің мәні 

арасындағы байланыс, 

-  актанттар мен таратушылар семантикасы, олардың 

сӛйлемдегі қызметінің заңдылығы 

- сӛйлем түрлеріндегі валенттіліктің іске асу ерекшеліктері,  

- валенттілік арасындағы жекелеген нұсқалардың ара қатынасы, 

- Етістіктердің ішкі валенттілігі.  

Негізгі бірлік ретінде сӛзді жан-жақты зерттеу осы заманғы тіл 

білімінің маңызды міндеті болып табылады.  Осы міндеттерді 

шешуде валенттіліктің семантикалық теориясы аса жоғары 

рӛлге ие болып қалмақ. Мұның ӛзі тіл білімінің жаңа бағытын 

қалыптастырады. 

ана тілінде ғылыми зерттеудің негізгі әдістері мен 

тәсілдерін игеру; 

білімнің тарихи-мәдени, тарихи-әдеби, теориялық-

лингвистикалық, теориялық-әдеби, герменевтикалық, 

семиотикалық, эстетикалық және философиялық негіздерін 

білу;  

дамыған ассоциативтік филологиялық ойлау жүйесінің 

болуы; 

түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу. 

KG3509   Коммуникативтік грамматика 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+2+0 

Бұл курстың мақсаты қазақ тілі грамматикасын оқытудағы 

коммуникативтік әдістің тиімділігімен және қазақ тілі 

грамматикасындағы құбылыстарды функционалды жолмен 

түсіндіруге бағытталған.  

Алға қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу 

қойылған: 

- сӛйлеудің грамматикалық жағын оқытудағы коммуникативтік 

әдістің мәнін ашу; 

түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу; 

ғылыми және анықтамалық әдебиеттерді (оқу және 

қажеттісін таңдау) пайдалану қабілетінің болуы;  

нақты материалдарды (тілдік, әдеби, қарым-қатынастық) 

жинау және сұрыптай білу; 

ана тілінде қарым-қатынастың ортологиялық, стильдік және 

риторикалық негізін білу. 



- қазақ тілін оқытудың заманауи талаптарын анықтау; 

- функционалды әдіс бойынша жаттығулар кешенін жасап 

шығару; 

- тәжірибелі оқыту негізінде функционалды әдістің және 

құрастырылған жаттығулар кешені негізінде коммуникативтік 

құзіреттілікті қалыптастырудың  тиімділігін кӛрсету.  

Пәннің практикалық мәні мынада, қалыптаған жаттығулар 

кешені түрінде сӛйлеудің грамматикалық жағы бойынша нақты 

материалдар беріледі, бұл материалдар кейіннен білім беру 

мектептердің орта және жоғары кезеңдерінде пайдаға асуы 

мүмкін. 

MGT4510   Мәтінді грамматикалық талдау 

2 кредит/  3 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+1+0 

Курстың мақсаты қазақ мәтіңдерінің грамматикалық 

құрылысын, мәтін құру заңдылықтарын сипаттау, 

Пәннің міндеттері: 

a)  Қазақ тіліндегі мәтін құрылысының негіздерін теориялық 

жағынан анықтау; 

 б ) студенттерді қазіргі мәтін лингвистикасының маңызды 

мәселелерімен таныстыру; 

в)  студенттерді қазақ мәтінінің құрылу заңдылықтарымен 

таныстырдым, оларды талдап түсіндірдім. 

Бұл пән студенттерге мәтін грамматикасы туралы теориялық 

білім беріп, оны құрудың заңдылықтарын түсінуге, талдай 

білуге үйретеді. 

- Қазақ мәтінінің грамматикалық құрылу заңдылықтары 

мен негізгі деректерін білу; 

- Мәтіннің грамматикалық құрылысын дұрыс талдай білу; 

- Мәтін талдаудың әдістерін меңгеру. 

 

TNZhT4511 Тілдік норма және жаңа сӛз қолданыстары 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+2+0 

Пәннің мақсаты – студенттердің  жаңа қолданыстар, 

неологизмдер жӛніндегі түсінігін қалыптастыру болып 

табылады. Бұл орайда студент қазақ тіліндегі жаңа сӛздер, жаңа 

қолданыстар туралы, олардың пайда болуы мен қалыптасуына  

әсер етуші факторларды, жаңа сӛздердің жасалу тәсілдерін 

және т.б. жан-жақты игере алу мүмкіндігіне ие бола алады.  

Пәннің міндеті: 

а) Курстың басты міндеті – жаңа атаулардың, жаңа 

қолданыстардың жасалу, қалыптасу  жолдары ғылыми 

тұрғыдан тани білуге үйрету. 

б) Қазақ тілінде бұрыннан бар, байырғы сӛздерді қайта 

жаңғырта отырып жаңа сӛздер, жаңа атаулар жасалуын 

түсіндіру. 

Бұл пән студенттерге теориялық білім беріп қана қоймайды, 

сонымен қатар жаңа сӛз, жаңа қолданыстар туралы кеңінен 

мағлұмат береді және оны практикада дұрыс қолдана алуына 

кӛмектеседі. 

түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу; 

ғылыми және анықтамалық әдебиеттерді (оқу және 

қажеттісін таңдау) пайдалану қабілетінің болуы;  

нақты материалдарды (тілдік, әдеби, қарым-қатынастық) 

жинау және сұрыптай білу; 

ана тілінде қарым-қатынастың ортологиялық, стильдік және 

риторикалық негізін білу. 

KTKL4512 Қазақ тілінің корпустық лингвистикасы 

2 кредит/  3 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+1+0 

Курстың мақсаты: Корпустық лингвистиканың теориялық және 

практикалық мәселелерін оқыту. 

Міндеттері: 

а) студенттерге жалпы тіл біліміндегі корпустық 

лингвистиканың зерттелуі мен бастау ұғымдары туралы 

мәлімет беру, әртүрлі корпустар құрастырудың лингвистикалық 

және компьютерлік технологиясын меңгерту; 

ә) студенттерге қазақ тіл біліміндегі корпустық 

лингвистиканың қазіргі жағдайы мен корпус құрастыру 

ана тілінде ғылыми зерттеудің негізгі әдістері мен 

тәсілдерін игеру; 

білімнің тарихи-мәдени, тарихи-әдеби, теориялық-

лингвистикалық, теориялық-әдеби, герменевтикалық, 

семиотикалық, эстетикалық және философиялық негіздерін 

білу;  

дамыған ассоциативтік филологиялық ойлау жүйесінің 

болуы; 

түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу. 



тәжірибелері туралы мағлұмат беру; 

Бұл курс студенттердің корпустық лингвистика мәселелерін, 

негізгі ұғымдарын, корпус құрастырудың лингвистикалық және 

компьютерлік технологиясын меңгерулеріне мүмкіндік береді. 

Оқыту нәтижелері: 

Студенттер бұл арнайы курсты оқу нәтижесінде корпустық 

лингвистиканың негізгі ұғымдары мен теориялық мәселелері 

туралы толықтай мағлұмат алып, білімдерін жетілдіреді. 

Әртүрлі корпустар құрастыру жұмыстарына 

TM4513 Тіл және ментальділік 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+2+0 

Курстың мақсаты: 

Студенттерді тарих болашағы мен қазақ ментальімен 

байланыстыра отырып қазіргі қазақ сӛйлеуінде жүріп жатқан 

семантикалық, лексикалық, синтаксистік мәдениеттану 

үдерістермен таныстыру. 

Курстың мақсаты: 

- қазақ тілі дамуының байлығы мен деңгейін кӛрсету; 

- қазақ тілінде түрлі ой мен эмоцияны білдірудің 

мүмкіндіктерін кӛрсету; 

- тіл мен мәдениет тарихымен, сондай-ақ ӛзекті үрдістермен 

байланыстыра отырып нақты мысалдар келтіру; 

- тіл мен мәдениет негізінде кейбір ӛзекті мәселелерді шешуге 

тырысу; 

- аталған үдерістердің ӛзара байланысы мен жүйелігін кӛрсету; 

- қазақ тілінінің ментальдігіне тән кейбір концептілерді табу. 

Бітірушінің дайындығына қатысты курстың орны. 

Лекциялар курсы қалыптасқан аппарат негізінде филологтарды 

кәсіби тұрғыдан дайындауда ерекше орын алады және ғылыми 

зерттеулерді дамытуға мүмкіндік береді.  

қарастырылып отырған тілдік бірліктерді сӛйлеу ағымынан 

немесе мәтіннен таба білу және оны түсіндіре алу; 

түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу; 

ғылыми және анықтамалық әдебиеттерді (оқу және 

қажеттісін таңдау) пайдалану қабілетінің болуы;  

нақты материалдарды (тілдік, әдеби, қарым-қатынастық) 

жинау және сұрыптай білу; 

ана тілінде қарым-қатынастың ортологиялық, стильдік және 

риторикалық негізін білу. 

ЖБТ  2  Қазақ тілі дамуының негізгі кезеңдері және міндеттері 

SW3501 Scientific writing   (каз/рус/анг) 

1 кредит/  2 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+1+0 

Мақсаты: қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, 

жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 

- ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ/орыс/шетел 

тілінде ғылыми пікір-сайыстарға қатысу; 

TD2502   Тіл және дискурс 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+2+0 

Курстың мақсаты қазіргі тіл мен дискурсты лингвистиканың 

жаңа зерттеу бағытында талдау. 

Пәннің міндеттері: 

а) Тіл мен дискурстың арақатынасын айқындау 

б)дискурстың прагматикалық, когнитивтік, 

этнолингвистикалық, мәдениеттанымдық т.б. сипаттарын 

анықтау, 

в) Дискурсты сӛйлеуші мен тыңдаушының қарым-қатынасын 

жүзеге 

асыратын айтылым деңгейінде қарастыру  

Білу: Тіл мен дискурстың коммуникативтік бірлігі; 

Қолдану:  дискурстың сипаттарын меңгеру  

Меңгеру: Дискурс – қолданыстағы тілдесім. 

 

 

 

 

 

 

 

KI2503   Қазақ тілінің интонологиясы 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+2+0 

Курстың мақсаты қазақ лебізі интонацияның сипаттау және 

оны сараптаудың әдістерін табу.  

Осыған байланысты келесі міндеттер жүктеледі:  

Лебіздің коммуникативтік бағытына байланысты 

интонацияның типтерін жасап шығару; 

Қазақ тілінің негізгі интонемаларын білу; 

Ӛз дауысын, демін және сӛйлеуін бақылау алу; 

Интонацияны коммуникативтік байланыс құралы ретінде 

меңгеру   

 



Интонация деңгейлеріне байланысты интонема жасаушы 

факторларды анықтау.  

Интонация – сӛйлеу тілінің сипатына жатады, олар дауыс 

ырғағына, сӛйлеу қарқынына, дауыс қаттылығына және оның 

әуезіне байланысты болып келеді. Интонация сӛйлем негізгі 

белгісі және оның грамматикалық жағынан тиянақтайтын құрал 

болып табылады.   

 

KTOE2504 Қазақ тілінің ӛңірлік ерекшеліктері және 

сӛздердің варианттығы 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+2+0 

Мақсаты - жергілікті тілдік ерекшеліктер жалпыхалықтық 

тіліміздің бір аймаққа тән тілдік кӛрінісі. Ол аймақтың тілдік 

материалы жалпыхалықтық тіл арнасымен астасып жатады да, 

кейбір дыбыстық, грамматикалық, лексикалық ерекшеліктері 

жағынан одан ажырап тұрады.  

Міндеті – қазақ тіліндегі жергілікті ерекшеліктерді зерттеу, 

оларды топтап, жан-жақты сипаттау. 

Сипаты жергілікті ерекшеліктердің қамтитын территориясы, 

тілдік материалының кӛлеміне қарай диалект, 

сӛйленіс терминдері қолданылады. 

Қазақстан халықтары мен әлем тілдері қатарында 

қарастырылып отырған ана тілінің ерекшелігі мен орнын 

анықтай білу; 

ана тілінде лингвистикалық сараптаудың түрлі әдістерін 

игеру;   

қолдағы бар ғылыми ақпараттар мен тілдік (мәтіндік) 

ақпараттарға сүйене отырып ана тілін зерттеудегі ӛзекті 

міндеттерді шеше алу. 

KTA2505 Қазақ тіліндегі аналитизм 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+2+0 

Курстың мақсаты: Студенттерге аналитизм құбылысы жайында 

толыққанды мәлімет беру. Қазақ тіліндегі аналитизм 

құбылысын тілдің лексика және грамматика салалары бойынша 

талдай отырып, ұтымды ұсыныстар мен тұжырымдар жасау. 

Курстың міндеттері: Тілдегі аналитизм құбылысына жататын 

аналитикалық етістік, аналитикалық формант, аналитикалық 

форманы таратып айту. 

Берілген пән студенттерге аналитизм құбылысының негізгі 

тілдік салалары ретінде аналитикалық лексика, аналитикалық 

грамматика тұрғысынан аналитикалық конструкцияларды 

ажыратуға мүмкіндік беретін теориялық мәліметтер беруі тиіс. 

Студенттер аналитизм құбылысының синтетизмге қарсы 

құбылыс екенін, аналитизм құбылысында сӛздің 

морфологиялық құрамының тұрақты болып, оның 

грамматикалық мағынасының сӛздің орны мен 

интонациясына байланысты анықталатынын біліп шығады;  

Студенттер морфологиялық аналитикалық конструкциялар 

мен синтаксистік аналитикалық конструкцияларды ажырата 

алатын болады. Отандық тіл білімінің терминологиялық 

аппаратына ие болу; 

отандық тіл білімі саласындағы теориялық және 

практикалық түсініктерді түсініп іске асыра білу. 

KTEV3506   Қазақ тіліндегі етістіктердің валенттілігі 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+2+0 

 Пәннің мақсаты  семантикалық аспектіде қазақ тіліндегі 

етістіктердің валенттілік қасиетімен таныстыру. Етістіктердің 

валенттілік қасиетіне түсінік беру; валенттілік түлерін ажырата 

білу.   

Курстың міндеті: 

1) етістіктердің лексика-грамматикалық, семантикалық 

ерекшеліктеріне орай валенттілік қасиетін анықтау; 

2) семантикалық, синтаксистік, лексикалық валенттіліктерді 

ажырата білуді үйрету;   

3) етістіктердің міндетті, факультативті, облигаторлық т.б. 

валенттіліктерге талдай білу. 

Курстың мазмұны:  валенттілік, тіркесімділік, дистрибуция; 

лексикалық, семантикалық, синтаксиситік валенттілік.  

Қазақстан халықтары мен әлем тілдері қатарында 

қарастырылып отырған ана тілінің ерекшелігі мен орнын 

анықтай білу; 

ана тілінде лингвистикалық сараптаудың түрлі әдістерін 

игеру;   

қолдағы бар ғылыми ақпараттар мен тілдік (мәтіндік) 

ақпараттарға сүйене отырып ана тілін зерттеудегі ӛзекті 

міндеттерді шеше алу. 

TTMT3507 Тіл тарихы және мәтінтану: ӛзара байланыс 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+2+0 

Курстың мақсаты кӛркем және публицистикалық т.б. түрлі 

жанрдағы мәтіндерді  қазіргі лингвистиканың жаңа зерттеу 

бағытында талдау. 

Пәннің міндеттері: 

а) мәтіндерді  талдаудың теориялық ұстанымдарын меңгеру 

б) тілдік бірліктер мен категориялардың мәтін түзудегі 

қызметін анықтау; 

Білу: қазақ мәтіндерінің түрлеріне тілдік талдау жасау; 

Қолдану:  мәтінге лингвистикалық талдау арқылы  түзетін 

тілдік бірліктердің ерекшеліктерін айқындау 

Меңгеру: қазақ мәтіндерінің түрлерін анықтау және тілдік 

талдау жасау 



в) Мәтіннің концептуалдық кеңістігін талдау. 

Бұл пән студенттерге мәтінді лингвистикалық талдаудың 

теориялық мәліметтерін және лингвистикалық талдауды 

үйретуі тиіс. 

TTCE3508   Түркі тілдері саласындағы этимологиялық 

зерттеулердің міндеттері 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+2+0 

Курстың мақсаты: Түркологиядағы этимологиялық 

зерттеулердің теориясы мен практикасы жайында мағлұмат 

беру. 

Курстың міндеті: а) этимологиялық зерттеулердің шет елдік 

және отандық тарихымен таныстыру; ә) этимологиялық 

зерттеулердің әдістері мен тәсілдерін үйрету; б) силлабология 

ілімінің негіздерін байымдап-зерделеу. 

Бұл пәнді оқыту барысында белгілі этимологтардың еңбегімен 

танысып, тілдік бірліктердің пайда болу тӛркінінің қыр-

сырына, теориясы мен практикасына қанығатын болады. 

отандық тіл білімі саласында зерттеу және қолданбалы 

қызмет база ретінде тіл білімінің тарихы мен теориясын, 

коммуникативистика мен когнитивті лингвистика, психо 

және әлеуметтік лингвистика негізін білу;  

отандық тіл білімінің терминологиялық аппаратына ие 

болу; 

отандық тіл білімі саласындағы теориялық және 

практикалық түсініктерді түсініп іске асыра білу. 

KSTT3509   Кешенді-сатылай талдаудың түрлері 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+2+0 

Курстың мақсаты: 

Тілдік талдау – барлық тілдерді оқытуда қажетті ортақ ӛзекті 

мәселелердің бірі. Тілдік талдау  ана тілінен берілетін білімнің 

негізін салуға, оны саралауға, еске қайта түсіруге, білімді 

тиянақтандыруға мүмкіндік беретін бірден-бір қолайлы тәсіл.  

Курстың міндеті: 

- Арнаулы курсты оқыту барысында қазақ тілінің дыбыстық 

жүйесін, лексикалық құрамын, грамматикалық құрылысын 

практикалық жақтан әрі тұжырымды, әрі нақты да түсінікті етіп 

меңгерту басшылыққа алынады.  

- Тіл білімінің фонетика, сӛзжасам, морфология, синтаксис 

сияқты салаларына байланысты ұғымдар, грамматикалық 

құбылыстар талдаудың үлгілерін беру арқылы нақты 

меңгертіледі. 

- Тілдік объектілерді кешенді-сатылы талдау арқылы меңгерту 

арқылы оқу-тақырыптық материалдарды ұзақ есте сақтау 

мүмкіндігі арттырылады.   

Сонымен қатар жазба жұмыстардың сауатты жазылуы, 

жазбаша, ауызша ӛз ойларын кӛркем жеткізе алуы, тіл білімінің 

жекелеген салаларынан алған теориялық білімдерін қажетті 

кезде ӛз дәрежесінде қолдана алуы кешенді-тілдік талдау 

түрлерін терең меңгеруімен жүзеге асырылады. Курсты оқып 

үйрену кеңейтілген практикуммен нақтылана түседі. 

Қазақстан халықтары мен әлем тілдері қатарында 

қарастырылып отырған ана тілінің ерекшелігі мен орнын 

анықтай білу; 

ана тілінде лингвистикалық сараптаудың түрлі әдістерін 

игеру;   

қолдағы бар ғылыми ақпараттар мен тілдік (мәтіндік) 

ақпараттарға сүйене отырып ана тілін зерттеудегі ӛзекті 

міндеттерді шеше алу. 

RML4510   Рухани және материалдық лексика 

2 кредит/  3 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+1+0 

Пәннің мақсаты - қазақ тілінің рухани және материалдық 

лексикасы  бойынша тыңдаушыларға жүйелі ғылыми-

теориялық білім бере отырып,  алған білімдерін практикалық 

және лабораториялық  дәрежеде пысықтау, 

Пәннің міндеті - алынған ғылыми-теориялық біліміне сәйкес 

болашақта зерттелуге тиісті мәселелеріне байланысты 

тыңдаушыларды ғылыми ізденіске баулу. 

Пән мазмұнында рухани және материалдық лексиканы 

құрайтын атаулардың ұлттық мәдени ерекшеліктері 

лингвомәдениеттанымдық, этнолингвистикалық,  когнитивті-

концептуальдық аспектіден талдауға түседі 

отандық тіл білімі саласында зерттеу және қолданбалы 

қызмет база ретінде тіл білімінің тарихы мен теориясын, 

коммуникативистика мен когнитивті лингвистика, психо 

және әлеуметтік лингвистика негізін білу;  

отандық тіл білімінің терминологиялық аппаратына ие 

болу; 

отандық тіл білімі саласындағы теориялық және 

практикалық түсініктерді түсініп іске асыра білу. 



RKL4511 Репрессияланған қазақ лингвистикасы 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+2+0 

Мақсаты: жалпыхалықтық тілдің әдеби сұрыптаудан ӛтіп 

қырлануын, түрлі стильдік құралдар мен тілдік жаңа 

элементтермен толығуын, баюын, жаңа мағыналы сӛздердің 

пайда болуын, олардың экспрессивті, эмоционалды 

бояуларының жандана түсуін, мәндес сӛздердің мағыналық 

жақтан бір-бірінен алшақтауын, терминдену процесінің жүруін 

зерттеу болып табылады. 

Міндеті: Аталған курсты аяқтау барысында студенттерге ХХ 

ғасыр басындағы қазақ әдеби тілінің ерекшеліктерін, нормалық 

сипатын, стильдік тармақтарын толық меңгерту, ХХ ғасыр 

басындағы қазақ әдеби тілінің стильдік ерекшеліктерін толық 

қарастыру, ХХ ғасыр басындағы ақын-жазушылардың қазақ 

әдеби тілін қалыптастырудағы рӛлінен толық мағлұмат беру. 

Бұл пән студенттерді ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ 

әдеби тілінің ерекшеліктерімен, ХХ ғасыр басындағы қазақ 

әдеби тілінің стильдік тармақтарымен, ХХ ғасыр басындағы 

ақын-жазушылардың қазақ әдеби тіліне қосқан үлесімен, 

репрессияға ұшыраған қазақ зиялыларының мұрасы және 

олардың тілімен, ХХ ғасыр басындағы мерзімді баспасӛздің 

әдеби тілге қосқан үлесімен таныстырады. 

Қазақстан халықтары мен әлем тілдері қатарында 

қарастырылып отырған ана тілінің ерекшелігі мен орнын 

анықтай білу; 

ана тілінде лингвистикалық сараптаудың түрлі әдістерін 

игеру;   

қолдағы бар ғылыми ақпараттар мен тілдік (мәтіндік) 

ақпараттарға сүйене отырып ана тілін зерттеудегі ӛзекті 

міндеттерді шеше алу. 

KTTN4512 Қазақ тілі мен тюркологияның негізгі даму 

кезеңдері 

2 кредит/  3 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+1+0 

Пәннің мақсаты – студенттерге түркі тілдері мен 

халықтарының зерттелу тарихынан, түркі тілдерінің 

топтастырылуы мен ӛзіндік ерекшеліктерінен, сондай-ақ, түркі 

жазуы мен тіл мәдениеті тарихының кезеңдерінен мағлұмат  

беру. 

Пәннің міндеті –  студенттерге ертедегі және қазіргі түркі 

тілдерін, жазба мәтіндерін зерттеу жұмысымен таныстырып, 

болашақ мамандыққа дағдыландыру. 

Курсын оқып-үйрену нәтижесінде студенттер түркі 

филологиясының негізгі проблемаларынан жақсы бағдарда 

болып, оның мәнді-маңызды жетістіктерін біліп, ертедегі және 

қазіргі түркі мәтіндерін ажырата біліп, оны оқығанда оған 

ғылыми талдау принциптерін қолдана білулері керек. 

отандық тіл білімі саласында зерттеу және қолданбалы 

қызмет база ретінде тіл білімінің тарихы мен теориясын, 

коммуникативистика мен когнитивті лингвистика, психо 

және әлеуметтік лингвистика негізін білу;  

отандық тіл білімінің терминологиялық аппаратына ие 

болу; 

отандық тіл білімі саласындағы теориялық және 

практикалық түсініктерді түсініп іске асыра білу. 

GBT4513 ХХ ғасыр басындағы терминология 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  KKTL1404 

1+2+0 

Пәннің мақсаты -  студенттерге термин жасау мен 

қалыптастыруда қазақ зиялыларының рӛлі, олардың термин 

жасау принциптері туралы, ұлттық ғылыми терминологияны 

қалыптастыруда қазақ баспасӛзінің, оқулықтардың орны 

туралы мағлұмат беру болып табылады.  

Пәннің міндеті:  

а) Қазақ зиялыларының ұлттық ғылыми терминологияның 

дамуына қосқан үлестері;   

а) 1910-30 жылдар аралығында термин жасау мен 

қалыптастыруда газет-журналдардың, сондай-ақ оқулықтардың 

да орны;  

Бұл пән студентерге ХХ ғасырдың бас кезінде,  яғни 10-30 

жылдар аралығында  жасалып, қалыптасқан терминдер туралы, 

сол  кезеңнің термин қалыптастырудағы ӛзіндік ерекшелігі 

жӛніндегі түсінігін қалыптастырады.  

Қазақстан халықтары мен әлем тілдері қатарында 

қарастырылып отырған ана тілінің ерекшелігі мен орнын 

анықтай білу; 

ана тілінде лингвистикалық сараптаудың түрлі әдістерін 

игеру;   

қолдағы бар ғылыми ақпараттар мен тілдік (мәтіндік) 

ақпараттарға сүйене отырып ана тілін зерттеудегі ӛзекті 

міндеттерді шеше алу. 



ЖБТ  3 Қазақ әдебиеті теориясы мен  тарихының өзекті мәселелері 

SW3501 Scientific writing 

(каз/рус/анг) 

1 кредит/  2 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+1+0 

Мақсаты: қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, 

жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 

- ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ/орыс/шетел 

тілінде ғылыми пікір-сайыстарға қатысу; 

AMOZh2502 Әдеби мұра және оны жалғастырушылар 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+2+0 

Курстың мақсаты: ежелгі және ортағасырлық әдеби 

жәдігерліктердің  қазақ руханиятынан алар орнын айқындау. 

Курстың міндеті: әдеби мұралардың сақталу, басылу, зерттелу 

мәселелерін түсіну; олардың текстологиялық тұрғыдан талдау; 

тақырыптық-идеялық ерекшеліктерін бағамдау. 

Бұл пән студенттерге халықтың асыл қазынасы болып 

саналатын әдеби жәдігерліктердің маңыздылығын, оның 

тарихи-мәдени аспектілердегі орнын айқындауды үйретеді. 

қазақ және шетел әдеби-сыни ойлар мен мектептер, 

есімдер, бағыттардың қалыптасу кезеңдерін білу; 

заманауи әдеби-қызмет ерекшелігін ескере отырып кӛркем 

мәтінді сындарды сараптау негізіне ие болу; 

түрлі дискурс типтері мен дағдыларын дұрыс пайдалана 

білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін меңгеру. 

AD2503 Әдебиет және дін 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+2+0 

Курстың мақсаты: студенттерге ортағасырлық әдеби 

жәдігерліктер мен ақын - жыраулар поэзиясында баяндалған  

ислам құндылықтарын  түсіндіру. 

Курстың міндеті: ортағасырлық әдеби ескерткіштердегі және 

ақын жыраулардың  дін тақырыбында жазған терме-толғаулары 

мен қиссаларындағы ислам ғибраттарының маңыздылығын   

талдау; 

Пән студенттердің бүгінгі күні діни таным  тұрғысынан ӛткір 

мәселелерге айналып келе жатқан  мәселелерді бабалар мұрасы 

арқылы жол табуға үйретеді. 

отандық әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын 

білу; 

әдеби идиостиль жасаудың лингвистикалық әдістері мен 

шығармашылық тәсілдеріне ие болу; 

лирикалық, драмалық, прозалық кӛркем мәтін құрудың 

ұстанымдарына ие болу; 

кӛркем және әдеби сыни шығармаларды бағалай алу. 

ADS2504 Әдебиеттегі дәстүр мен сабақтастық 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+2+0 

Курстың мақсаты:  қазақ әдебиетіндегі дәстүр  ерекшеліктері  

мен шығармалардағы тақырыптық-идеялық  сабақтастықты 

айқындау. Пәннің міндеті: студенттерге  ақын-жыраулар 

поэзиясынан  бастау алатын дәстүр мен сабақтастықты бүгінгі 

қаламгерлердің шығармашылығы арқылы тұжырымдау. 

Студенттер бұл пәнді оқу барысында әдебиеттегі дәстүр 

негіздерін үйренеді. 

қазақ және шетел әдеби-сыни ойлар мен мектептер, 

есімдер, бағыттардың қалыптасу кезеңдерін білу; 

заманауи әдеби-қызмет ерекшелігін ескере отырып кӛркем 

мәтінді сындарды сараптау негізіне ие болу; 

түрлі дискурс типтері мен дағдыларын дұрыс пайдалана 

білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін меңгеру. 

KIO2505 Қазақтың  импровизаторлық ӛнері  

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+2+0 

Курстың мақсаты: студенттерге қазақ халқының 

сурыпсалмалық ӛнерінің қыр сырын түсіндіру. Курстың 

міндеті: қазақ халықының айтыс ӛнері, жыршылық дәстүріндегі 

импровизаторлық ерекшеліктерді шығармалар арқылы талдау. 

Студенттер пәнді оқу барысында айтыстарды тақырыптық, 

идеялық, кӛркемдік ерекшеліктер тұрғысынан талдауды 

үйретеді. 

отандық әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын 

білу; 

әдеби идиостиль жасаудың лингвистикалық әдістері мен 

шығармашылық тәсілдеріне ие болу; 

лирикалық, драмалық, прозалық кӛркем мәтін құрудың 

ұстанымдарына ие болу; 

кӛркем және әдеби сыни шығармаларды бағалай алу. 

OGAM3506   Орта ғасырлардағы әдеби мұралар 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+2+0 

Курсың мақсаты: ортағасырлық әдеби мұралардың қазақ 

халқының руханиятынан алар орнын айқындау. 

Курстың міндеті: студенттерге ортағасырлық әдеби 

мұралардағы «кемел адам», «кемел мемлекет» идеясының 

ерекшеліктерін, шығармаларды текстологиялық тұрғыдан 

салыстыра білуге  бағыттау.  

Пәнді оқу барысында студенттер ортағасырлық әдеби 

жәдігерлерге жеке-жеке тоқталып, оларды  қазақ әдебиеті мен 

мәдениетіндегі орнын айқындауға үйренеді. 

қазақ және шетел әдеби-сыни ойлар мен мектептер, 

есімдер, бағыттардың қалыптасу кезеңдерін білу; 

заманауи әдеби-қызмет ерекшелігін ескере отырып кӛркем 

мәтінді сындарды сараптау негізіне ие болу; 

түрлі дискурс типтері мен дағдыларын дұрыс пайдалана 

білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін меңгеру. 



KATA3507 Қазақ әдебиетінің теориялық әдіснамалық 

мәселелері 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+2+0 

Курстың мақсаты:  қазақ әдебиетінің  теориялық және 

әдіснамалық мәселелерін айқындау. Курстың міндеті: 

студенттер  әдебиет тарихын дәуірлеу және зерттеу 

мәселелеріндегі теориялық-әдіснамалық мәселелерді 

айқындайды және оны шешеді. Пәнді оқу барсында студент 

теориялық-әдіснамалық мәселелерді айқындауға үйренеді. 

отандық әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын 

білу; 

әдеби идиостиль жасаудың лингвистикалық әдістері мен 

шығармашылық тәсілдеріне ие болу; 

лирикалық, драмалық, прозалық кӛркем мәтін құрудың 

ұстанымдарына ие болу; 

кӛркем және әдеби сыни шығармаларды бағалай алу. 

AD3508   Әдебиет және  дәстүр 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+2+0 

Курстың  мақсаты: студенттерге қазақ әдебиетінің түрлі 

жанрларында баяндалған  этногрфиялық ӛрнектердің 

ерекшеліктерін, әдебиеттегі дәстүр жалғастығын  түсіндіру. 

Курстың  міндеті: студенттер әдебиетте қалыптасқан дәстүр  

негіздерін, жанрлар бойынша  этнографиялық ӛрнектердің  

ерекшеліктерді меңгеруі тиіс. 

Пән студенттердің  әдебиет пен дәстүр  негіздерін 

байланыстыра қарастыруға үйретеді. 

қазақ және шетел әдеби-сыни ойлар мен мектептер, 

есімдер, бағыттардың қалыптасу кезеңдерін білу; 

заманауи әдеби-қызмет ерекшелігін ескере отырып кӛркем 

мәтінді сындарды сараптау негізіне ие болу; 

түрлі дискурс типтері мен дағдыларын дұрыс пайдалана 

білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін меңгеру. 

AO3509   Әдебиет  және  ӛнер 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+2+0 

Курстың мақсаты әдебиет пен ӛнердің адамзат баласының 

тарихындағы орны мен маңыздылығын, олардың рухани 

құндылықтардың темірқазығы болғандығын  түсіндіру. 

Курстың міндеті: студенттер   ӛнердің түрлі жанрлары 

бойынша жазылған  кӛркем шығармаларды тақырыптық-

идеялық тұрғыдан талдайды. Пәнді оқу барысында студенттер 

музыка, кино, сәулет, театр ӛнері мен әдебиеттің арасындағы 

байланысты үйренеді. 

отандық әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын 

білу; 

әдеби идиостиль жасаудың лингвистикалық әдістері мен 

шығармашылық тәсілдеріне ие болу; 

лирикалық, драмалық, прозалық кӛркем мәтін құрудың 

ұстанымдарына ие болу; 

кӛркем және әдеби сыни шығармаларды бағалай алу. 

KPP4510 Қазақ поэзиясының поэтикасы 

2 кредит/  3 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+1+0 

Курстың  мақсаты: студенттерге қазақ поэзиясының 

поэтикасын түсіндіру. Курстың міндеті: студенттер  қазақ  

поэзиясының поэтикалық ерекшеліктерін   шығармаларды 

талдап, саралау  жұмыстары  арқылы айқындайды. Пәнді оқу  

барысында  студенттер  қазақ ақындарының шығармаларын 

түрлі аспектіде  талдап  үйренеді. 

қазақ және шетел әдеби-сыни ойлар мен мектептер, 

есімдер, бағыттардың қалыптасу кезеңдерін білу; 

заманауи әдеби-қызмет ерекшелігін ескере отырып кӛркем 

мәтінді сындарды сараптау негізіне ие болу; 

түрлі дискурс типтері мен дағдыларын дұрыс пайдалана 

білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін меңгеру. 

AF4511 Әдебиет және фольклор 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+2+0 

Курстың мақсаты: әдебиет пен  фольклор байланысын, 

ерекшеліктерін түсіндіру. 

Курстың міндеті: студенттер әдебиет пен фольклор арасындағы 

байланысты, жанрлық ерекшеліктерді  талдай және зерттей 

алуы тиіс. 

Студенттер пәнді оқу барысында әдебиет пен фольклордың  

негізгі ерекшеліктерін, қазіргі қазақ әдебиетіндегі фольклор 

айшықтарын оқып үйренеді. 

отандық әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын 

білу; 

әдеби идиостиль жасаудың лингвистикалық әдістері мен 

шығармашылық тәсілдеріне ие болу; 

лирикалық, драмалық, прозалық кӛркем мәтін құрудың 

ұстанымдарына ие болу; 

кӛркем және әдеби сыни шығармаларды бағалай алу. 

AA4512 Әлем әдебиеті 

2 кредит/  3 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+1+0 

Курстың мақсаты: студенттерді әлем әдебиетінің 

жауһарларымен таныстырып, қазіргі әдеби үдерістің бағыт-

бағдарларын айқындау 

Курстың міндеті: студенттер әлем классиктерінің 

шығармаларын оқып, талдайды және олардың шығармашылық 

лабораторияларымен танысады. 

Пәнді оқу барысында студенттер әлемдік әдебиеттің ӛткені мен 

бүгіні туралы ӛз тұжырымдарын айқындауға үйренеді. 

қазақ және шетел әдеби-сыни ойлар мен мектептер, 

есімдер, бағыттардың қалыптасу кезеңдерін білу; 

заманауи әдеби-қызмет ерекшелігін ескере отырып кӛркем 

мәтінді сындарды сараптау негізіне ие болу; 

түрлі дискурс типтері мен дағдыларын дұрыс пайдалана 

білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін меңгеру. 

Abt4513 Абайтану 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

Курстың мақсаты студенттерге абайтану мектебінің қалыптасу 

кезеңдерін, оның қазақ руханиятындағы орнын түсіндіру. 

Курстың міндеті: студент абайтану ілімінің қалыптасу 

отандық әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын 

білу; 

әдеби идиостиль жасаудың лингвистикалық әдістері мен 



1+2+0 кезеңдерін, бүгінгі таңдағы зерттеу бағыттарын айқындайды. 

Пәнді оқу барысында студент абайтану мектебінің ӛткенін 

зерделеп,  бүгінгі бағыт-бағдарын айқындауды үйренеді. 

шығармашылық тәсілдеріне ие болу; 

лирикалық, драмалық, прозалық кӛркем мәтін құрудың 

ұстанымдарына ие болу; 

кӛркем және әдеби сыни шығармаларды бағалай алу. 

ЖБТ  4  Жазушы мен әдеби үдеріс 

SW3501 Scientific writing              (каз/рус/анг) 

1 кредит/  2 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+1+0 

Мақсаты: қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, 

жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 

- ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ/орыс/шетел 

тілінде ғылыми пікір-сайыстарға қатысу; 

AAAI2502 Aлаш әдебиетіндегі азатшыл идея 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+2+0 

Курстың мақсаты: студенттерге  алаш әдебиетіндегі азатшыл 

идеяны тарихи аспектіде түсіндіру. 

Курстың міндеті: студенттер алаш арыстарының 

шығармаларындағы азаттық идеясын тарихи деректерге сүйене 

отырып талдайды. 

Студенттер  пәнді  оқу  барысында   алаш арыстарының  

шығармаларын  жанрлық тұрғыдан талдап, зерделеуге 

үйренеді. 

отандық фольклордың қазіргі жай-күйі мен тарихын білу; 

халық ауыз әдебиеті шығармашылығының үлгілерін жинау 

және ӛңдеу дағдыларын игеру; 

кӛркем, әдеби-сыни шығармалардың мәтінін жаза алу; 

әлемдік әдебиет пен әдеби үдерістің жалпы дауы ӛрісінде 

отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  

жарлық кӛркем ойлау әдістерін игеру. 

ZhShL2503 Жазушының шығармашылық 

лабораториясы 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+2+0 

Курстың мақсаты:  студенттерге қаламгерлердің 

шығармашылық лабораториясының ерекшеліктерін түсіндіру. 

Курстың міндеті: студенттер қаламгерлердің шығармашылық 

лабораториясының ерекшеліктерін, шығармалардың жазылу 

тарихын зерделейді. 

Пәнді оқу барысында  студенттер қаламгерлердің 

шығармаларын жазылу тарихымен байланысты қарастырып, 

сол арқылы қаламгердің шығармашылық лабораториясын 

түсінуге үйретеді. 

фольклористиканың ғылым ретінде қалыптасуының негізгі 

кезеңдерін, оның мектептері мен бағыттарын білу; халық 

ауыз әдебиетінің поэтикалық ерекшелігі мен жанрлық 

ӛзіндік ӛзгешелігін түсіну;  

әлемдік әдебиет пен әдеби үдерістің жалпы дауы ӛрісінде 

отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  

түрлі саладағы қолжазба және баспа құжаттарымен жұмыс 

жасау дағдыларын игеру; мұрағаттық іздестірудің негізгі 

ережелерін  білу; дереккӛздің растығын, сенімділігін 

бағалай алу 

әдебиеттанудың ӛзекті тақырыбын ӛз бетінше ғылыми 

тұрғыдан дәйектеу, ғылыми жұмыстардың нәтижелерін 

ӛңдеу, ғылыми дереккӛздер бойынша реферат жазу және 

библиография түзу дағдыларын игеру; отандық 

әдебиеттанудың терминологиялық аппаратын игеру. 

ADZ2504 Әдеби даму заңдылықтары 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+2+0 

Курстың мақсаты: студенттер қазақ әдебиетінің бүгінгі жай-

күйін, даму бағыттарын шығармалар арқылы талдап, 

зерделейді.  

Курстың міндеті: студенттер қазақ әдебиетінің бүгінгі жай-

күйін, даму бағыттарын шығармалар арқылы талдап, 

зерделейді.  Пәнді оқу барысында студенттер қазақ әдебиетінде 

тәуелсіздіктен кейін қалыптасқан жаңа бағыттар, тақырыптар 

мен образдар туралы толық мәліметтер алады 

отандық фольклордың қазіргі жай-күйі мен тарихын білу; 

халық ауыз әдебиеті шығармашылығының үлгілерін жинау 

және ӛңдеу дағдыларын игеру; 

кӛркем, әдеби-сыни шығармалардың мәтінін жаза алу; 

әлемдік әдебиет пен әдеби үдерістің жалпы дауы ӛрісінде 

отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  

жарлық кӛркем ойлау әдістерін игеру. 

KAZh2505 Қазақ әдебиетінің жанры мен типологиясы 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+2+0 

Курстың мақсаты:  студенттерге қазақ әдебиетінің жанры мен 

типологиясының ерекшеліктерін түсіндіру. 

Курстың міндеті: студенттер қаламгерлердің шығармашылық 

лабораториясының ерекшеліктерін, шығармалардың жазылу 

тарихын жанрлық және типологиялық  тұрғыдан зерделейді. 

Пәнді оқу барысында  студенттер шығармаларды жанрлық 

және типологиялық тұрғыдан зерттеп, саралауға үйренеді. 

фольклористиканың ғылым ретінде қалыптасуының негізгі 

кезеңдерін, оның мектептері мен бағыттарын білу; халық 

ауыз әдебиетінің поэтикалық ерекшелігі мен жанрлық 

ӛзіндік ӛзгешелігін түсіну;  

әлемдік әдебиет пен әдеби үдерістің жалпы дауы ӛрісінде 

отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  

түрлі саладағы қолжазба және баспа құжаттарымен жұмыс 

жасау дағдыларын игеру; мұрағаттық іздестірудің негізгі 



ережелерін  білу; дереккӛздің растығын, сенімділігін 

бағалай алу 

әдебиеттанудың ӛзекті тақырыбын ӛз бетінше ғылыми 

тұрғыдан дәйектеу, ғылыми жұмыстардың нәтижелерін 

ӛңдеу, ғылыми дереккӛздер бойынша реферат жазу және 

библиография түзу дағдыларын игеру; отандық 

әдебиеттанудың терминологиялық аппаратын игеру. 

Rtr3506 Риторика 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+2+0 

Курстың мақсаты: студенттерге  шешендік ӛнердің табиғаты 

мен  ерекшеліктерін түсіндіру. 

Курстың  міндеті: студенттер риторика ерекшеліктерін талдап, 

зерделейді. 

Пәнді оқу барысында студенттер  риторика  табиғатын танып, 

шешен сӛйлеуге үйренеді. 

отандық фольклордың қазіргі жай-күйі мен тарихын білу; 

халық ауыз әдебиеті шығармашылығының үлгілерін жинау 

және ӛңдеу дағдыларын игеру; 

кӛркем, әдеби-сыни шығармалардың мәтінін жаза алу; 

әлемдік әдебиет пен әдеби үдерістің жалпы дауы ӛрісінде 

отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  

жарлық кӛркем ойлау әдістерін игеру. 

AT3507   Әдебиет және тарих 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+2+0 

Курстың мақсаты: студенттерге  әдебиет пен тарихтың 

байланысын түсіндіру 

Курстың міндеті: студент хандық дәуірдегі қазақ әдебиеті мен 

ХІХ ғасырдағы тарихи жырларды, проза мен поэзия 

жанрындағы тарихи шығармаларды талдап, зерделеу 

Пәнді оқу барысында студент әдебиет пен тарихтың  

байланысын  нақты деректер негізінде оқып үйренеді. 

фольклористиканың ғылым ретінде қалыптасуының негізгі 

кезеңдерін, оның мектептері мен бағыттарын білу; халық 

ауыз әдебиетінің поэтикалық ерекшелігі мен жанрлық 

ӛзіндік ӛзгешелігін түсіну;  

әлемдік әдебиет пен әдеби үдерістің жалпы дауы ӛрісінде 

отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  

түрлі саладағы қолжазба және баспа құжаттарымен жұмыс 

жасау дағдыларын игеру; мұрағаттық іздестірудің негізгі 

ережелерін  білу;  

отандық әдебиеттанудың терминологиялық аппаратын 

игеру. 

AZIA3508   Әдебиетті зерттеудегі инновациялық 

әдіснамалар 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+2+0 

Курстың мақсаты: студенттерге  әдебиетті  оқытудағы 

инновациялық әдіснамаларды түсіндіру. 

Курстың міндеті: студент  әдебиетті оқыту барысында қазақ 

және шет ел әдіскерлерінің жаңашыл әдістерін игеруі тиіс. 

Пәнді оқу барысында студент қазақ әдебиетін оқытудың жаңа 

әдіс-тәсілдерін үйренеді 

отандық фольклордың қазіргі жай-күйі мен тарихын білу; 

халық ауыз әдебиеті шығармашылығының үлгілерін жинау 

және ӛңдеу дағдыларын игеру; 

кӛркем, әдеби-сыни шығармалардың мәтінін жаза алу; 

әлемдік әдебиет пен әдеби үдерістің жалпы дауы ӛрісінде 

отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  

жарлық кӛркем ойлау әдістерін игеру. 

AUS3509   Әдеби үдеріс және сын 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+2+0 

Курстың мақсаты : студенттерге әдеби үдеріс және сын 

жанрдың ерекшеліктері туралы түсіндіру. 

Курстың міндеті: студенттерге   сын жанрының әдеби 

үдерістегі орнын айқындау мақсатында  шығармаларды 

талдату, оған қатысты жазылған сын мақалаларды оқу және 

зерделеу, рецензиялар жазу. 

Пәнді оқу барысында студент сын жанрдың ерекшеліктерін,  

қазіргі сын жанрының даму бағыттарын оқып үйренеді. 

фольклористиканың ғылым ретінде 

әлемдік әдебиет пен әдеби үдерістің жалпы дауы ӛрісінде 

отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  

түрлі саладағы қолжазба және баспа құжаттарымен жұмыс 

жасау дағдыларын игеру; мұрағаттық іздестірудің негізгі 

ережелерін  білу; дереккӛздің растығын, сенімділігін 

бағалай алу 

әдебиеттанудың ӛзекті тақырыбын ӛз бетінше ғылыми 

тұрғыдан дәйектеу, ғылыми жұмыстардың нәтижелерін 

ӛңдеу, ғылыми дереккӛздер бойынша реферат жазу және 

библиография түзу дағдыларын игеру; отандық 

әдебиеттанудың терминологиялық аппаратын игеру. 

KAZhB4510   Қазақ әдебиетіндегі жаңа бағыттар 

2 кредит/  3 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+2+0 

Курстың мақсаты: студенттерге қазақ әдебиетіндегі жаңа 

бағыттар туралы түсіндіру 

Курстың міндеті: студенттер қазақ әдебиетінің бүгінгі жай-

күйін, даму бағыттарын шығармалар арқылы талдап, 

отандық фольклордың қазіргі жай-күйі мен тарихын білу; 

халық ауыз әдебиеті шығармашылығының үлгілерін жинау 

және ӛңдеу дағдыларын игеру; 

кӛркем, әдеби-сыни шығармалардың мәтінін жаза алу; 



зерделейді. Пәнді оқу барысында студенттер қазақ әдебиетінде 

тәуелсіздіктен кейін қалыптасқан жаңа бағыттар, тақырыптар 

мен образдар туралы толық мәліметтер алады. 

әлемдік әдебиет пен әдеби үдерістің жалпы дауы ӛрісінде 

отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  

жарлық кӛркем ойлау әдістерін игеру. 

ShKAM4511 Шетелдегі қазақтардың әдеби мұрасы 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+2+0 

Курстың мақсаты: студенттерді шет елдердегі қазақ 

диаспоросының әдебиетімен таныстыру. 

Курстың міндеті: студенттер шет елдегі қандастарымыздың 

әдеби мұраларын жанрлық, тақырыптық-идеялық тұрғыдан 

талдап, зерделейді. 

Пәнді оқу барысында студенттер шет мемлекеттерде тұратын 

қазақтардың шығармаларының ӛткені мен бүгінгі тынысын 

бағамдауды үйренеді. 

фольклористиканың ғылым ретінде қалыптасуының негізгі 

кезеңдерін, оның мектептері мен бағыттарын білу; халық 

ауыз әдебиетінің поэтикалық ерекшелігі мен жанрлық 

ӛзіндік ӛзгешелігін түсіну;  

түрлі саладағы қолжазба және баспа құжаттарымен жұмыс 

жасау дағдыларын игеру; мұрағаттық іздестірудің негізгі 

ережелерін  білу; дереккӛздің растығын, сенімділігін 

бағалай алу. 

KAUT4512 Кӛркем әдебиеттің ұлттық түрленімі 

2 кредит/  3 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+1+0 

Курстың мақсаты: студенттерге кӛркем әдебиеттегі ұлттық 

құндылықтардың зерделенуін түсіндіру. 

Курстың міндеті: студенттер кӛркем шығармалардағы  ұлттық 

құндылықтарды әдеби жанрлар бойынша айқындайды. 

Пәнді оқу барысында студенттер әдебиеттің адам тәрбиелеудегі 

және ұлт құндылықтарын зерделеудегі маңызын үйренеді. 

отандық фольклордың қазіргі жай-күйі мен тарихын білу; 

халық ауыз әдебиеті шығармашылығының үлгілерін жинау 

және ӛңдеу дағдыларын игеру; 

кӛркем, әдеби-сыни шығармалардың мәтінін жаза алу; 

әлемдік әдебиет пен әдеби үдерістің жалпы дауы ӛрісінде 

отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  

жарлық кӛркем ойлау әдістерін игеру. 

KAOM4513   Қазақ әдебиетінің ӛзекті мәселелері 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер:  AK1401 

1+2+0 

Курстың мақсаты: студенттерге қазақ әдебиетінің ӛзекті 

мәселелерін айқындап түсіндіру.  

Курстың міндеті: студенттер қазақ әдебиетінің тарихы мен 

теориясындағы ӛзекті мәселелерді айқындайды. 

Пәнді оқу барысында студент қазақ әдебиетінің ӛзекті 

мәселелерін әлем әдебиетінің контексінде қарастыруды 

үйренеді. 

фольклористиканың ғылым ретінде қалыптасуының негізгі 

кезеңдерін, оның мектептері мен бағыттарын білу; халық 

ауыз әдебиетінің поэтикалық ерекшелігі мен жанрлық 

ӛзіндік ӛзгешелігін түсіну;  

әлемдік әдебиет пен әдеби үдерістің жалпы дауы ӛрісінде 

отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  

түрлі саладағы қолжазба және баспа құжаттарымен жұмыс 

жасау дағдыларын игеру; мұрағаттық іздестірудің негізгі 

ережелерін  білу; дереккӛздің растығын, сенімділігін 

бағалай алу 

әдебиеттанудың ӛзекті тақырыбын ӛз бетінше ғылыми 

тұрғыдан дәйектеу, ғылыми жұмыстардың нәтижелерін 

ӛңдеу, ғылыми дереккӛздер бойынша реферат жазу және 

библиография түзу дағдыларын игеру; отандық 

әдебиеттанудың терминологиялық аппаратын игеру. 

ПӘНАРАЛЫҚ МОДУЛЬ 

IK2601 Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша) 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсатты кәсіпкерлік инновацияны құқықтық реттеу, себебі 

экономиканың даму деңгейінің ӛсуіне байланысты жаңаны  

енгізу және оны пайдаланудың маңызының ӛсуімен 

байланысты. 

Инновациялық кәсіпкерлік – бұл технико-технологиялық 

жаңаларды коммерциялық пайдалану. Инновациялар 

кәсіпкерліктің спецификалық құралы. Курс аясында 

инновациялық кәсіпкерлік субъектілерін, оның түрлерін, 

инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру ерекшеліктері, алыс, 

жақын шет мемлекеттер заңнамалары мен тәжірибесіне сәйкес 

әлемдік тәжірибедегі инновациялық кәсіпкерлікке 

салыстырмалы талдау.  

 

Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер  

Білуі тиісь: инновациялық кәсіпкерліктің жалпы 

теоретикалық қағидалары мен әдістерін, түсігін, мазмұны 

мен инновациялық кәсіпкерліктің дамуы тарихын, 

инновациялық кәсіпкерлік мақсаттары мен міндеттерін, 

инновациялық қызметттің қағидаларын, нысанын және 

әдістерін. 

Меңгеруі тиіс -  алынған білімді практикада саралай және 

қолдана білу. Инновациялық кәсіпкерлікті реттейтін 

нормативтік құқықтық базамен жұмыс жасау, алынған 

білімдіпрактикада қолдану және мемлекеттің 

инновациялық кәсіпкерлікке қатысты мсаясатын. 

Машықтануы тиіс  инновациялық кәсіпкерлікті құқықтық 

реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді 



шешуге. 

Бітірушілер юриспруденцияның барлық аясындағы терң 

білімге ие болады және қазіргі ғылыми зерттеулерге 

сыналау саралау жүргізе білу. 

IK2602 Интеллектуалдық құқық  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсатты  интеллектуалдық шығармашылық қызмет 

нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының 

тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру 

құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық 

реттелуін оқыту. 

Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер  

Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының 

теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны 

және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының 

мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық 

меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін.  

 Меңгеруі тиіс -   алынған білімді саралау және тәжірибеде 

қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет 

нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды 

реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған 

білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық 

интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға 

байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру.  

Машықтануы тиіс  творчестволық интеллектуалдық 

меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми 

және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер 

интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы 

коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен 

байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды 

қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер 

жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. 

Практикалық дағдылануға ие болады. 

SKAT2603 Семиотика: Қазақ және ағылшын 

тілдеріндегі символдар және сӛздіктердің 

құрылымы (ағыл.т.) 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  POIYa1103 

1+1+0 

Мақсаты: қатысымдық тілтаным аясына кіретін зерттеулерге 

сӛз семантикасының ерекше тұжырымдарын енгізу – 

қатысымдық бірліктердің мәні мен мазмұнын, жұмсалымдық 

сипатын ғылыми тұрғыдан мәлелдеу. 

Міндеті: тілдік бірліктерді (сӛз, сӛйлем, мәтін) қатысымдық 

бірліктер ретінде танудың негіздемесін жасау, тілдік 

бірліктердің танымдық, қатысымдық ерекшеліктерін зерттеу, 

олардың жұмсалымдық қызметін айқындау, қатысымдық 

бірліктердің прагматикалық, бағалауыштық, әлеуметтік мәнін 

анықтау. 

Пәнді оқыту барысында қатысымдық тілтаным қазақ тіл білімі 

теориясының үлкен арнасы ретінде танылып, ӛзінің ерекше 

зерттеу нысаны, ғылыми ұстанымдары, қатысымдық 

бірліктердің маңызы анықталады. Пәнді оқытудың нәтижесінде 

студенттер қазақ тіл біліміндегі семантика теориясынан 

хабардар болады, қатысымдық семантика мен сӛйлеу актілері 

теориясынан мағлұмат алады. 

кәсіби-ғылыми және әлеуметтік мәдени сала бойынша 

қарым – қатынас жасау үшін шетел тілін ауызша және 

жазбаша түрде меңгеру; шет тіліндегі нақты ақпараттық 

материалды талдай алу; қазіргі заманғы әдістемелер мен 

технологияларды, ақпараттық және мультимедиялық оқу 

құралдарын пайдалану; 

 

KATS2604 Қазақ, ағылшын тілдеріндегі символдардың 

тілдік ерекшеліктері (ағыл.т.) 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  POIYa1103 

1+1+0 

Мақсаты: шет тілінде теорияны (ағылшын) жетілдіру. Қазақ 

және ағылшын символдарының тілдегі кӛрінісін анықтау 

Міндеттері: Тақырыпқа қатысты теориялық білімдерді 

ағылшын тілінде игерту 

Қазақ және ағылшын символдарының тілдегі кӛрінісін анықтау, 

оларды таңба, белгіден айыра білу. Лингвомәдениеттану, 

ӛз мүмкіндіктері негізінде тұлғаның жеке қасиеттерін 

қалыптастыру; ақпараттық және білім технологиялары 

негізінде ӛз білім деңгейін кеңейту; оқу және зерттеу 

қызметінің басымдықтарына таңдау жасау қабілеттілігін 

игеру;  

ӛз елінің және шетел мәдениетінің ӛкілдері арасында 



 

 

 

 

 

 

семиотика және т.б. лингвистиканың жаңа бағыттарын игеру.  дәнекер рӛлін атқара білу; 

кәсіби дүниетанымын қалыптастыру мақсатында 

мамандыққа қатысты мәтіндермен жұмыс істеуде ағылшын 

және қазақ  тілдерінің құрылымы мен жұмсалымдық 

бірліктерін орынды пайдалана алуы;  

KTBP2605 Қазақ тіл білімінің пәнаралық мәселелері 

(ағыл.т.) 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  POIYa1103 

1+1+0 

Пәннің мәні студенттерге тіл білімінің пәнаралық аспектілерін 

түсіндіруден тұрады. Тіл білімінің кейбір мәселелерін ғылыми 

және фактологиялық тұрғыдан зерттеп, оны ғылымның 

философия, логика, тарих, әлеуметтану және психология 

сияқты салаларымен қоғаммен байланыстыра отырып оқытуға 

болады. 

Пәннің міндеттер:  

А) қазақ тіл білімінің кӛп парадигмалы екендігін білім 

алушыларға түсіндіру; 

Б) тілмен ойлау және логиканың байлансын түсіндіріп, 

дәлелдеу; 

В) тілмен ортаның, қоғамның, табиғаттың және климаттық 

жағдайдың түсіндіріп, дәлелдеу; 

Г) лингвистика ғылымның экспансиялық саласы болып 

табылатынын дәлелдеу. 

Аталған курс тіл білімінің пәнаралық мәселесі туралы толық 

мәлімет беруі тиіс. 

түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу; 

ғылыми және анықтамалық әдебиеттерді (оқу және 

қажеттісін таңдау) пайдалану қабілетінің болуы;  

нақты материалдарды (тілдік, әдеби, қарым-қатынастық) 

жинау және сұрыптай білу; 

ана тілінде қарым-қатынастың ортологиялық, стильдік және 

риторикалық негізін білу. 

TUM2606 Тіл және ұлттық мәдениет (ағыл.т.) 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  POIYa1103 

1+1+0 

Пәннің мақсаты тіл мен ұлт мәдениеті арасындағы байланысты 

дәлелдеу болып шығады. Тіл адамзаттың 

шоғырланғандырылма құбылысы болып табылады. Ұлттың 

мәдени ерекшеліктерінің бәрі және әлемнің тілдік бейнесі тіл 

иесінің санасында сӛз, сӛз тіркесі, оралымдар, сонымен бірге 

таңбалар мен қарым-қатынастың бейвербальді түрінде 

қатталған  

Пәннің мақсаттары:  

А) «Мәдениет», «мәдениет пен тіл» терминдерінің мағыналық 

ауқымы толығырақ аша түсу; 

Б)  мәдениетті тілдік категория ретінде тұжырымдаудың 

орындылығын дәлелдеу; 

Г) қазақ ұлтының дүниетанымдық және дүниетанушылық 

ұстанымдарында анығырақ кӛрінетін мәдениет категориясын 

кӛрнекі түрде студенттерге ұғындыру; 

Д) тілдің құрылымы мен халықтың мәдени ойлау құрылымы 

арасындағы параллелизм, қазақ әлемінің тілдік бейнесі туралы 

теориялық білім беру. 

Аталған пән студенттерге тіл қуаты мен ментальділікті, 

халықтың мәдениетін, бір тұтас ететін факторлар туралы 

теориялық мәлімет беруі тиіс.   

Қазақстан халықтары мен әлем тілдері қатарында 

қарастырылып отырған ана тілінің ерекшелігі мен орнын 

анықтай білу; 

ана тілінде лингвистикалық сараптаудың түрлі әдістерін 

игеру;   

қолдағы бар ғылыми ақпараттар мен тілдік (мәтіндік) 

ақпараттарға сүйене отырып ана тілін зерттеудегі ӛзекті 

міндеттерді шеше алу. 



 

5В020500 –Филология: орыс филологиясы мамандығы 

Пән коды  Пән атауы, кредит саны, пререквизиттар, 

пәннің түріне байланысты бөлу 

Мақсат, міндет, модулдің (курстың) қысқаша 

мазмұндамасы 

Оқыту нәтижесі 

(білім, икем, дағды) 

МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ 

KТ 1101 Қазақстан тарихы   

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Мақсаты: білім алушыларды тарих негіздері мен тәуелсіз 

Қазақстан мемлекетінің қалыптасу кезеңдерімен нақты 

деректер мен тарихи айғақтарды оқыту арқылы жаңа 

теориялық және әдіснамалық кӛзқарастар тұрғысынан та-

ныстыру.   

Қысқаша мазмұны. Тарих негіздері және Қазақстан 

мемлекетінің қалыптасу кезеңдері. Әртүрлі ӛткен тарихи 

кезеңдерімен қалыптасқан Қазақстан мемлекетінің қазіргі 

жетістіктеріне тарихи-салыстырмалы талдау жасау. 

- бүкіләлемдік және еуразиялық  тарихи үдеріс 

контексінде тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу 

кезеңдері мен тарихи негіздерін білу; 

- қазақстандық даму моделінің имманенттік 

басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңызын шынайы 

және жан-жақты білу; 

- күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстар мен қазіргі 

Қазақстанның тарихи тұлғаларын оқыту барысында 

аналитикалық және аксиологиялық талдау жасау дағдысын 

меңгеру; 

KBK(O)T 

1102 

Кәсіби-бағдарлы қазақ (орыс) тілі  

3 кредит/      ECTS 

Алғышарттар: жоқ 

0+3+0 

Мақсаты: студенттерді қазақ тілінде (орыс тілінде) 

тұрмыстық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынаста диалогтық 

және монологтық сӛйлеуге үйрету. 

Қысқаша мазмұны. Қазақ тілінде (орыс тілінде) 

тұжырымдамалық негізделген филологиялық білім беру; 

Қазақстандағы және әлемдегі әлеуметтік-экономикалық, 

тарихи-мәдени, саяси жағдайлармен, ҚР конституциялық-

құқықтық негіздерімен   қазақ тілінің қызмет ету мен даму  

үдерістерінің қатынасы. 

– қазақ тілінің жүйесі, құрылымы және оның бірліктерінің 

қызмет етуі туралы іргелі білімдерді  кәсіби 

дүниетанымын қалыптастыру мақсатында мамандық 

бойынша мәтіндермен жұмыс жасау үшін қолдана  білу;  

- қосымша ғылыми мәтіндерді – аннотация мен 

рефераттық сипаттамаларды құрастыра білу; мәселелерді 

тезис түріндегі ғылыми ақпаратты қорытындылай  білу. 

- 

KBShT 1103 Кәсіби бағыттағы шет тілі 

3 кредит/  ECTS 

Алғышарттар: жоқ 

0+2+1 

Мақсаты: студенттерді шет тілінде кәсіби қарым-қатынас 

жасай білуге үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінінің сӛздік қорын 

толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе 

отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отрып 

байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы 

кәсіби дереккӛздерінен берілген тақырыптар бойынша 

жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда 

серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын 

дамыту. Курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-

Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) 

меңгерген студенттерге арналған. 

- шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; 

- шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең 

сӛздік қорының болуы; 

- оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу 

дағдысын меңгеру. 

 

FTF 2104 Ғылыми таным философиясы 

2 кредит/3 ECTS 

Алғышарттар: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, 

философия ғылымы саласында  іргелі білімдерге сүйене 

отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді 

ӛзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық 

әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, 

инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық 

мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рӛліне, 

сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық 

мәселелерін шешуге барынша кӛңіл бӛлінеді. 

Қысқаша мазмұны. Қазіргі заманның түйінді идеялары мен 

категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен 

заңдарын, механизмдерін  білу. Ғылым мен техника дамуының 

- дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде 

философияның рӛлін, әлемнің философиялық және жалпы 

ғылыми бейнесінің болмысы мен ӛзарабайланысын білу; 

 - танымдық қызметтің  негізгі қағидаларын, заңдарын 

және механизмдерін білу; 

- қазіргі заманның ӛзекті этикалық мәселелерін және оның 

кәсіби қызметтегі маңызын білу; 

- сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-

мәдени жағдаяттардың шынайылығын  дұрыс қабылдай 

білу; 

- кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның 

қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана 



этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын 

қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және 

әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-

әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және 

жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның 

және тұлғаның даму мен ӛмір сүру заңдылықтары, қазіргі 

жаһандық қоғамның ӛмір сүру шарты ретіндегі  тӛзімділік 

қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін 

қалыптастыру. Студенттерде сыни ойлау мәдениеті мен 

ӛзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде ӛзіндік рефлексия 

дағдыларын қалыптастыру. 

білу; 

- шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни 

ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-

саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. 

 

ӘЛЕУМЕТТІК КОММУНИКАТИВТІ МОДУЛЬ 

TKKP 2201 Тұлғааралық қарым-қатынас психологиясы 

2 кредит/3 ECTS 

Алғышарттар: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: Қазіргі әлемде тұлғааралық коммуникация туралы 

психологиялық білімдердің орны мен рӛлін студенттерге 

түсіндіру, таңдаған мамандығы бойынша кәсіби қалыптасу 

үдерісінде олардың маңызын анықтау. 

Қысқаша мазмұны. Студенттердің  тұлғааралық 

коммуникацияның қазіргі психологиясының негізгі 

парадигмаларын, теориясы мен концепцияларын оқытуда  

білімдерін жүйелеу. Тұлғааралық коммуникацияның 

психологиялық мәселелерін танымдық үдерістерді, 

психикалық жағдайлар мен тұлғаның жеке-психологиялық 

ерекшеліктері негізінде теориялық және эмпирикалық зерттеу. 

Әлеуметтік психологияның негізгі категориялары мен 

ұғымдары, әдіснамалық негіздері, негізгі теориялары, 

тұжырымдамалары мен түрлері, даму заңдылықтары, әдістері 

мен тұлғааралық коммуникацияны зерттеу тәсілдері, жаңа 

психологиялық әдістер мен тұлғааралық коммуникацияны 

зерттеу технологиясы. 

. 

- тұлғааралық коммуникацияның психикалық құбылыстар 

жүйесін танымдық үдерістер мен реттеуші жағдайлар 

бірлігінде білу;  

- тұлғааралық коммуникацияның қазіргі психологиясының 

теориялық-әдіснамалық  негіздерін білу; 

- тұлғааралық коммуникацияның қазіргі 

психологиясыныңнегізгі ұғымдары мен категорияларын 

білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында алынған 

психологиялық білімдерді нақты қолдана алу; 

-  тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында оның жеке 

тұлғалық қабілеттерін анықтау мен психологиялық 

мінездемесін қалыптастыруда адамның жеке ӛзіндік 

ерекшеліктерін зерттей алу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында және топтық 

ӛзараәрекеттесуде ӛзге адамдармен қарым-қатынас жасау 

жүйесін сауатты түрде орната білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынаста психологиялық зерттеу 

жүргізудің дағдыларын меңгеру, оны ӛткізу, алынған 

мәліметтерді ӛңдеу мен нәтижелерін сауатты түрде 

кӛрсете білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында тұлғаны 

жетілдіруге септігін тигізетін практикалық ұсыныстарды 

жасаудың дағдыларын меңгеру; 

-   тұлғаның үйлесімді дамуы мен сыртқы ортамен қарым-

қатынас мақсатында тұлғааралық қарым-қатынасты 

бағалау мен түзету дағдыларын меңгеру. 

TKS 2202 Теориялық және қолданбалы саясаттану 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: саясат негіздерімен, билік және билік қатынастары 

мен Қазақстан Республикасының саяси жүйесімен таныстыру. 

Қысқаша мазмұны. Саяси тәртіп, мемлекеттік басқару мен 

құрылымы, Қазақстандағы және әлемдік аренадағы саяси 

үдерістер. Бағдарламалық құжаттар мен Елбасының 

Жолдаулары, Қазақстан Республиикасының ішкі және сыртқы 

саясатының стратегиялық бағыттары. Жаңа әлемдік тәртіп 

ретіндегі жаһандық әлем туралы түсінігі, әлемдік саясат пен 

халықаралық қарым-қатынастың негізгі беталысын түсіну, 

- азаматтық кӛзқарасын білдіре алу және қоғамдық-тарихи 

белсенділігін кӛрсете білу, әр түрлі бұрмалаушылық 

түрлеріне қарсы тұра білу. 

- тӛзімді кәсіби ӛзараәрекеттестікке қабілеті мен 

әлеуметтік-мәдени, идеялық-саяси және діни 

ерекшеліктерді ескере отырып, жаңа жағдайларда 

бейімделу. 

 



ұлттық қауіпсіздікті нығайту, терроризм мен экстремизм 

актілерін болдырмау.   

ZhAZhE  2203 Жеке және әлеуметтік жетістік этикасы 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі 

этика нормаларымен, адамгершілік қағидаларымен және 

құндылықтарымен таныстыру. 

Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында 

этика нормаларының қалыптасу  мен жетілдіру жолдары 

туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика 

нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика 

нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін 

қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен 

беталысымен таныстыру, тұлғаның адамгершілік кӛзқарасын 

қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын 

ашу. 

- негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; 

- этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы 

социумдағы адамгершілік жағынан  ӛзбетінше бағдарлау 

дағдыларын меңгеру; 

- күнделікті ӛмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы 

этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін 

білу; 

- ӛз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының 

қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан 

бағалау. 

 

MD 2204 Мәдениет және дін 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: Қазақстанның мәдениеті мен дінінің негізгі 

ерекшеліктерімен таныстыру, Қазақстан халықтарының 

мәдени және діни  эволюциясын қарастыру. 

Қысқаша мазмұны. Қазақстан аймағының мәдениет пен дін 

құбылыстарын зерттеу үшін мәдениеттану мен дінтану 

әдістерін, «диалог» ұғымын 20-21 ғасырдың гуманитарлық 

ғылымының басты категориясы ретінде түсіну, сонымен қатар 

теориялық тілдің ӛзіндік ерекшелігін оның  негізгі 

экзистенциалдық және әлеуметтік-мәдени параметрлерін, шегі 

мен кӛкжиегінің сипаттамасын білу. 

Диалогтың онтологиялық негізі ретіндегі адамның 

метафизикалық және діни тәжірибесінің арнайы сипаттамасы. 

- ғылыми дүниетанымды, этикалық және мәдени 

тӛзімділікті білу; 

- ӛткен және бүгінгі діни немесе діни емес дүниетанымның 

базалық құндылықтарының иерархиясына салыстырмалы 

талдау жасай алу; 

- негізгі дүниетанымдық мәселелерді шешуде философия, 

ғылым, дін және ӛнердің мүмкіншілік ӛзараәрекеттесу 

перспективасын болжай алу; 

- аймақтық  мәдени құбылыстардың синхрондық және 

диахрондық байланысын анықтай алу, олардың себептері 

мен салдарын кӛрсете білу; 

 - этномәдени және кәсіби ерекшеліктерін ескере отырып 

тӛзімділік мінез-құлық, әлеуметтік және кәсіби 

ӛзараәрекеттестік дағдыларын меңгеру. 

ZhKA 2205 Жалпы және қолданбалы әлеуметтану 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: қазіргі қоғам туралы жалпы түсінігін 

қалыптастыру; 

әлемде және Қазақстанда болып жатқан әлеуметтік 

(стратификация мәселелерін, әлеуметтік теңсіздік, кедейлік 

пен байлық, әлеуметтік, діни, экономикалық және саяси 

қақтығыстарды) үдерістерді білу;  

Қысқаша мазмұны. Адамдар арасындағы әлеуметтік 

ӛзараәрекеттер, олардың арасындағы әлеуметтік және топтық 

ӛзгешеліктер сипаттамасы. Қоғам дамуының заңдылықтары, 

негізгі социологиялық ұғымдар, социологиялық зерттеу 

әдістері, қазіргі социологиялық категориялар,  

Әлеуметтану саласындағы негізгі бағыттар мен қазіргі 

зерттеулер нәтижесі. 

- қоғамда болып жатқан үдерістер мен құбылыстарды 

ӛзбетінше талдай жасай алу;  

- кәсіби мәселелерді шешуде балама, жаңа немесе 

инновациялық тұғырларды тұрақты қолдана білу; 

- ӛз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және дәлелді түрде 

тұжырымдай білу; 

-  игерген білімдерін нақты жағдаяттарда қолдана білу; 

- әлеуметтік ӛзара қарым-қатынас дағдыларын меңгеру: 

серіктестік, тӛзімділік пен сыйласымдылық және т.б. 

- әлеуметтік болжау және жобалау, кӛпшілікке сӛйлеу, 

дәлелдеу, пікірталас жүргізу және пікірталас тудыру 

дағдыларын меңгеру. 

 

AOTK 2206 Адам ӛмір тіршілігінің қауіпсіздігі 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: адамның еңбек ету аймағында жайлы жағдай жасау 

үшін қажетті практикалық дағдылар мен теориялық білімдерді 

меңгеру, тіршілік ету ортасының жағымсыз әсерін 

сәйкестендіру және адамның,  ӛмір сүру ортасының жағымсыз 

әсерлерден қауіпсіздік шараларын жасау және жүзеге асыру. 

Қысқаша мазмұны. Негізгі табиғи және техносфералық 

қауіптер, олардың қасиеттері мен сипаттамасы, адамға және 

-  адамның еңбек ету аймағында  қолданылатын табиғи 

және техносфералық қауіптерден қорғану әдістерін білу; 

- тӛтенше жағдайлар (ТЖ) туындаған кезде ӛзінің 

ӛкілеттілігі щеңберінде шешім қабылдай алу; 

- адамның тіршілік ету аймағындағы негізгі қауіптерді 

теңестіре білу және оны жүзеге асыруда  қауіптілігін 

бағалай алу; 



табиғи ортаға, зиянды және қауіпті факторлардың әсер ету 

сипаты, олардан қорғану әдістері. Қауіпті құбылыстар мен 

үдерістердің негізгі теориялық талдауы мен болжамы.  

- тӛтенше жағдайларда қорғану тәсілдері мен 

технологияларын меңгеру. 

ETD  2207 Экология және тұрақты даму 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: экология мен тұрақты даму бойынша білім 

алушыларды  кең профильдегі білікті мамандарды дайындау 

үшін жүйелі теориялық және практикалық білімдермен 

қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты тиімді 

пайдалану. 

Қысқаша мазмұны. Тірі организмдердің қоршаған ортамен 

ӛзараәрекеттесудің негізгі заңдылықтары; экожүйе мен 

биосфераның тұрақтылығы мен қызмет ету механизмдері; 

қазіргі экономикалық, саяси және әлеуметтік мәселелерді 

шешуде экологияның орны мен рӛлі; қазіргі заманның 

жаһандық экологиялық мәселелері, себептері, қалыптасу 

кезеңдері мен салдары. Пәнде ең маңызды орынды табиғат пен 

қоғамның тұрақты дамуы  мен қоршаған ортаны қорғау 

бойынша халықаралық серіктестік туралы мәселелер алады..  

- табиғи және анторпогендік экологиялық үдерістерді және 

оны реттеудің мүмкіндік жолдарын анықтай алу мен 

талдау жасай алу ; 

- биосфераның тұрақтылығын сақтау мен социумды 

катастрофиялық тығырықсыз дамыту мақсатында 

шаруашылықтың және адамдардың ӛмір сүруінің дәстүрлі 

түрлерін жоспарлы ӛзгертуге бағытталған адамзаттың 

тұрақты дамуында қазіргі тұжырымдамада және 

стратегияда шешім таба білу; 

- тірі организмдер мен қоршаған ортаның ӛзараәрекеттесу 

заңдылықтары туралы білімдерін тұрақты дамуды сақтау 

үшін практикалық қызметте қолдана білу; 

- экологиялық үдерістерді талдау, нақты міндеттерді, 

табиғат пен қоғамның түрақты даму басымдылықтарын 

қоя білу дағдыларын меңгеру. 

KK 2208 Қазақстандық құқық 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: Қазақстанның құқықтық жүйесінің ерекшеліктерін 

қарастыру, Қазақстан Республикасының нормативтік 

құқықтық актілер базасының негізігі ережелерін қарастыру. 

Қысқаша мазмұны. Қазақстанның құқықтық жүйесі, Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілер базасының 

негізгі ережелері. Құқықтық мемлекет, демократиялық қоғам 

және әлеуметтік мемлекет құрудың теориялық негіздері. 

Қазақстанның 2010-2020 жж. арналған Тұжырымдамалық 

құқықтық саясатының негізгі бағыттары мен «Қазақстан – 

2050 «Стратегиясы». 

- қазіргі жағдайларда тарихи-құқықтық контексте  отандық 

заңнамалардың құқықтың әлемдік жүйесіне кірігуінде 

қазақстандық құқықтық жүйе ерекшеліктерін білу.  

- ғылыми-теориялық білімдерді конституциялық құқық 

пен бостандықты қорғау және ӛміршеңдік жағдайында 

еркін қолдана білу.  

 

EN 2209 Экономика негіздері 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: экономиканың қызметіндегі негізгі категориялар, 

ұғымдар мен заңдылықтар туралы ғылыми түсініктерін 

қалыптастыру.  

Қысқаша мазмұны. Әлеуметтік-экономикалық қарым-

қатынастар. Негізгі микро- және макроэкономикалық 

кӛрсеткіштер, оны есептеу әдістері.  Нарықтық бағалау-білім 

беру, бәсекеге қабілеттілік механизмі; экономикалық даму 

беталысы. Халықаралық экономикалық қарым-қатынастың 

қазіргі жүйесінің және әлемдік нарықтың даму беталысының 

экономикалық негіздері.  

- қоғамдағы экономикалық қайтақұрылымдардың, логика 

мен қоғам ӛміріндегі құбылыстар мен үдерістердің 

ӛзарабайланысын білу; 

- кәсіби қызметте жүйелі экономикалық білімдерді 

қолдана білу. 

 

 

ҒЫЛЫМИ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ (STEM) МОДУЛІ 

KMAT  1301 Кәсіби мақсаттардағы  ақпараттық 

технологиялар 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар: жоқ 

1+0+2 

Пәннің  мақсаты мәтіндік және кестелік ақпаратты ӛңдеу; 

ақпаратты іздеу және сақтауда ақпараттық ресурстарды 

пайдалану; іс жүргізудің автоматизацияланған жүйелерін 

пайдалану; бухгалтерлік ақпаратты қорғау әдістері мен 

құралдарын пайдалану; ақпаратты қорғаудың антивирустық 

құралдарын пайдалану. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

ақпаратты автоматизациялап ӛңдеудің негізгі түсініктерін 

білу; 

ғаламтор жүйесінде ақпаратты іздеу технологиясын білуі; 

негізгі  қауіптерді анықтай алу және ақпараттық 

қауіпсіздікті қамтамсыз ету әдістерін білу;   

ақпараттық технологияларды және программалық 

қамтамасыз етуді пайдаланудың құқықтық аспектілерін 

білу. 



MFTKT 1302 Мәтіннің филологиялық талдауында 

қолданылатын компьютерлік технологиялар 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар: жоқ 

1+2+0 

Курстың басты мақсаты:  студенттерге заманауи 

компьютерлік, кеңселік және нтернет–технологиялық және 

олардың мәтін талдауда қолдану дағдыларын үйрету. 

Студент білуге міндетті: кӛркем шығарманы 

филологиялық талдаудың түрлі жолдары, интерпретация 

ұстанымдары; кӛркем шығарманың реттік ұстанымдары; 

текст талдау аймағындағы базалық ережелері және 

концепциялары. 

Студент жасай алуға міндетті; мәтіннің семантикалық 

аумағын зерттеу; кӛркем шығарманың структуралық 

ұйымын анықтау; компьютерлік технологияны пайдалана 

отырып текст талдауын жүзеге асыру; 

Студент ие болуға міндетті: основными методами и 

приемами исследовательской и практической работы в 

области анализа художественного текста. 

 

БАЗАЛЫҚ КӘСІБИ МОДУЛЬДЕР 

Модуль 1 Филологияның негіздері 

TBK 1401 Пән 1 Тіл біліміне кіріспе 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар: жоқ 

1+1+0 

Курс мақсаты: студенттердің бойында тіл білімінің ғылым 

ретіндегі түсінігін қалыптастыру; лингвистикалық кӛзқарасын 

кеңейті.  

Мазмұны: Курс студенттерді кез келген лингвистикалық пән 

қолданатын түсініктер мен терминдер жүйесімен 

таныстырады. Тілдің құрылымы мен жүйесі, оның елементтері 

мен бірліктері туралы, сонымен қатар тілдің ақиқаттағы басқа 

құбылыстардан нендей айырмашылығы туралы ақпарат 

беріледі. Мұнда, сонымен қатар, тілдегі ӛзгерістердің негізгі 

қағидалары, оның жетілуі мен тарихи дамуын басқаратын 

заңдылықтары қарастырылады. Курс барлық лингвистикалық 

лингвистикалық пәндер жиынтығына кіріспе болып табылады.  

Студент білуге міндетті: лингвистиканың негізгі 

түсініктері мен терминдерін, оның ішкі 

стратификациясын.  

Студент жасай алуға міндетті: қазіргі ақпараттық 

технологиялар мен дәстүрлі әдістерді қолдану арқылы 

тәжірибеде тілдік фактілерді сараптау және базалық 

қабілеттерді жинақтау.  

Студент ие болуға міндетті: әр түрлі жүйе тілдерінің 

фактілерін лингвистикалық тұрғыдан сараптаудың 

амалдары мен негізгі әдістеріне.  

 

AK 1402 Пән 2  Әдебиеттануға кіріспе 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар: жоқ 

1+1+0 

Курстың мақсаты: гуманитарлық білімдер жүйесінде 

әдебиеттануды ғылым ретінде таныстыру, оның 

лингвситикамен, сӛз ӛнерімен, ӛнертанумен, эстетикамен, 

мәдениеттанумен, қоғамдық тарихпен байланысын түсіндіру.    

Мазмұны: «Әдебиеттануға кіріспе» пәні студенттерді 

әдебиеттің ӛнер ретіндегі тарихи дамуының жалпы 

заңдылықтары мен кӛркем мәтінді ұйымдастырудың 

құрылымдық негіздері туралы тӛменгі  міндетті білімді 

құрайтын әдебиеттің жалпы даму заңдылықтары мен 

әдебиеттің ғылым ретіндегі негізгі түсініктері мен 

категорияларының жиынтығымен таныстыруға бағытталған.   

Студент білуге міндетті: 

ғылыми және білім беру пәні ретіндегі әдебиеттің 

табиғаты мен теориялық мәселелерін, оның қалыптасу 

тарихын, гуманитарлық білімдер жүйесіндегі құрылымы 

мен орнын;  

әдебиеттің ӛнер түрі ретіндегі ӛзгешелігін; әдеби 

шығармалардың құрылымы мен қызметін, әдеби тектер 

мен түрлердің ӛзгешелігін; әдеби үрдіс табиғаты мен оның 

кезеңдерін.  

Студент жасай алуға міндетті: 

Пән бойынша әдістемелік және ақпараттық әдебиетке 

бейімделе отырып, оларды ӛзіндік жұмыстарда пайдалана 

алу; тарихи-әдеби үрдіске бейімделе отыроып, олардың 

дамуымен шығармалардың поэтикалық ерекшеліктерін 

салыстыру.  

Студент ие болуға міндетті: әдебиеттанулық зерттеудің 

негізгі қағидалары мен амалдарына  

KOTF 1403 Пән 3  Қазіргі орыс тілінің фонетикасы 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар: жоқ 

1+2+0 

Курстың мақсаты: студенттердің бойында тіл мен сӛздің 

дыбыстық құрылымы жӛніндегі түсінікті қалыптастыру және 

«Қазіргі орыс тілі» курсының келесі деңгейлік бӛлімдерін 

оқытуға алғышарттар жасау.  

Студент білуге міндетті: қазіргі орыс әдеби тілінің 

фонетикалық заңдылықтарын; фонетикалық бірліктердің 

артикуляциалық және функционалдық бірліктерін; орыс 

графикасы мен орфографиясының қағидларын; даму мен 



Мазмұны: Фонетика. Тілдің дыбыстық бірліктері мен 

олардың зерттеу аймақтары. Орыс тілінің фонемалар жүйесі. 

Дауыстылар мен дауыссыздардың аккустикалық және 

артикуляциялық сипаттамалары. Буынғ бӛлу теориясы. Сӛз 

ағымындағы фонемалар модификациясы. Фонемалардың 

ұстанымдық және комбинаторлық нұсқалары. Екпін түрлері 

мен олардың қызметтері. Сӛз ағымының ритмикалық-

ұйымдасуын ұйымдастыру.  

мәселелердегі пәннің түсініктік аппаратын.  

Студент жасай алуға міндетті: 

мәтінді лингвистикалық сараптау мен ӛзіндік тәжірибе 

барысында теориялық білімдерін пайдалану; тілдік 

бірліктердің фонетикалық сараптамасын жүргізу. 

Студент ие болуға міндетті: русистика бойынша 

ақпараттық әдебиетке, сӛздіктерге.  

OF 1404 Пән 4  Орыс фольклоры 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар: жоқ 

1+1+0 

Курстың мақсаты: студенттерге орыс фольклорының 

жанрлық және түр ерекшеліктерін, фольклорлық үрдіс 

заңдылықтарын, халықтың поэтикалық ӛнерінен туындаған 

шығармаларының кӛркем және мағыналы-эстетикалық 

табиғатын  меңгерту. 

Мазмұны: Пәнді оқыту барысында тарихи-әдеби және 

кӛркемдік фактілерді, дәстүрлерді жарықтандыруға аса назар 

аударылады; халықтың рухани мәдениеті, ӛткені мен қазіргісі 

турасында, халық ӛмірінің әр түрлі аялары жӛніндегі  

білімдерді тереңдетіледі.  

Студент білуге міндетті: фольклордың жалпы даму 

үрдісін; фольклор мазмұны мен кӛркемдік ерекшелігін; 

негізгі фольклорлық шығармаларды.  

Студент жасай алуға міндетті: фольклордың 

кӛпварианттылық табиғатын түсіне білу және оның 

нақтылы шығармаларын сараптау; фольклорлық 

мәтіндерді дұрыс жазу.  

Студент ие болуға міндетті: фольклорлық мәтіндерді 

сараптау қабілетіне; халық ауыз әдебиетін оқытудың 

қағидалары мен тарихы жӛніндегі білімдерге; 

фольклорлық жанрларды текстологиялық сараптау 

әдістеріне.  

AAT 1405 Пән 5  Антикалық әдебиет тарихы 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар: жоқ 

1+1+0 

Курс мақсаты: философиялық, тарихи, әлеуметтік-мәдени, 

әдеби аядағы тұтастық негізінде ежелгі (грек және рим) 

әдебиеттің дамуы жӛнінде ақпарат беру, тұлғаны  

жалпыинтеллектуалдық және рухани тұрғыдан дамытудың 

негізі ретінде әлем әдебиетін оқытудың маңыздылығын 

түсіндіріп, қалыптастыру.  

Мазмұны: Антикалық әдебиет курсы студент тер үшін, ең 

алдымен батыс еуропа әдебиетінің және әлемдік таритың 

есігін ашады. Курсты оқытудың негізгі мақсаттары: антикалық 

әдебиеттің кӛркемдік ерекшелігімен және оның қалыптасу мен 

даму шарттары жӛнінде түсінік қалыптастыру. 

Студент білуге міндетті: антикалық әдебиеттің жалпы 

даму заңдылықтарын (тектік және жанрлық 

формаларының қалыптасуын); 

Студент жасай алуға міндетті: алынған білімдерін 

тәжірибелік әрекетте пайдалана білу (кӛркем мәтінді 

сараптау), зерттеліп отырған тарихи-мәдени кеңістікке 

бейімделу;  

Студент ие болуға міндетті: теориялық (ішінара 

философиялық) әдебиеттанулық түсініктер жүйесіне және 

сол база негізінде кӛркем шығарманы ӛздігінен 

сараптауға.  

Модуль 2 Классикалық филология мәселелері 

KOTL 1406 Пән 1 Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар:  TBK1401 

1+2+0 

Курстың мақсаты: қазіргі орыс әдеби тілінің лексикалық 

құрамын меңгеру; сӛздердің мағынасы мен 

фразеологизмдерді, олардың типололгиялық сипаттамасы мен 

жүйелік қатынасын оқыту; сӛздегі лексикалық бірліктердің 

қызмет ету ерекшеліктерін сараптау; орыс тілінің 

фразеологиясы мен лексикасының кӛнеруі мен жаңару 

әдістерін зерттеу.  

Мазмұны: «Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы» курсы тіл 

туралы ғылымның бӛлімі ретіндегі лексикология жӛнінде, 

оның пәні мен тараушалары жӛнінде жалпы түсінік береді,  

экспрессиялық-стильдік сипаттағы кӛзқарас тұрғысынан 

пайдаланылған, пайда болған, қазіргі орыс әдеби тілін 

лексикалық тұрғыдан сипаттайды. «Қазіргі орыс тілінің 

лексикологиясы» тарауына дәстүрлі түрде орыс тілінің 

фразеологиялық жағын және орыс тілінің сӛздіктерін 

қарастыратын кіші тарулар кірген, олар «Лексикография», 

Студент білуге міндетті: лексикологияның негізгі 

түсініктері мен терминдерін, ішкі стратификациясын, 

тарихын, орыс тілінің сӛздік құрамының қазіргі жағдайын 

және даму болашағын, лингвистикалық сӛздіктердің 

негізгі түрлерін.  

Студент жасай алуға міндетті: алынған білімдерді 

лексикологияның ғылыми-зерттеу   саласында және басқа 

да салаларында пайдалану;  түсініктік-терминологиялық 

аппаратты қолдана алу; лексикалық және фразеологиялық 

сараптаманы кәсіби деңгейде жүргізу.  

Студент ие болуға міндетті: филологиялық ғылымдар 

аясындағызерттеу және тәжірибелік жұмыстардағы негізгі 

әдістер мен тәсілдерді, сӛздіктермен, ақпараттармен, 

жоғарғы оқу орнының оқулықтарымен, лингвистика 

жӛніндегі ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау 

машықтарына, лингвистикалық сараптама машықтарына.  



«Фразеология».  

 

KOTS 1407 

Пән 2 Қазіргі орыс тілінің сӛзжасамы 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар: TBK1401 

1+1+0 

 

Курстың мақсаты: студенттерді орыс сӛзжасамының 

теориялық негіздерімен таныстыру және сӛзді дұрыс 

құрастыру машықтарын қалыптастыруға кӛмектесу 

Мазмұны: Аталған пән қазіргі орыс тілінің сӛзжасамдық 

жүйесін оқытуды ұсынып отыр. Сӛзжасам сӛз таптарын, 

сӛздің грамматикалық құрылымын зерттейтін морфологиямен 

тығыз байланысты. Бұл мәселелелрді білу шынайы әрекеттің 

кез-келген аясында тіл иелерінің ірекеттері үшін аса маңызды.  

Студент білуге міндетті: сӛзжасамның негізгі амалдарын 

Студент жасай алуға міндетті: сӛздердің морфемалық 

және сӛзжасамдық сараптамасын жүргізу.  

Студент ие болуға міндетті: ауызша және жазбаша 

сӛйленісте негізгі және кӛмекші сӛз таптарын қолдану 

қабілетіне; негізгі және кӛмекші сӛз таптарының негізгі 

және факультативті сипаттамасы жӛніндегі түсініктерге ие 

болу.  

OAT 1408 Пән 3  ХІ-ХVII ғғ. Орыс әдебиетінің тарихы   

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар:   OF1404 

1+2+0 

Курстың мақсаты:  студенттердің бойында византиалық 

мәдени мұрамен, фольклормен тығыз  байланыстағы орыс сӛз 

ӛнерінің бастапқы деңгейі жӛнінде аяқталған түсінікті 

қалыптастыру.  

Мазмұны: Ежелгі Русьтің кӛркем мұрасын оқыту филолог 

мамандарды дайындауда негізгі мәндегі мағынаға ие – әдеби 

шығармашылықтың ең кӛне деңгейінде ӛмірді кӛркем 

тұрғыдан танудың ұлттық ерекшеліктері, барлық орыс 

әдебиетінің рухани және танымдық бейімділігінің жүйесі 

қалыптасты. « ХІ-ХVII ғғ. Орыс әдебиетінің тарихы» курсы 

филологиялық білімдердің негізін қалайды, ғылыми 

әлемтануды, мінездік және эстетикалық сезімдерді 

қалыптастырады.  

Студент білуге міндетті: Ежелгі Русь әдебиетінің 

айтарлықтай маңызды шығармаларының мазмұны мен 

әдеби ерекшеліктерін.  

Студент жасай алуға міндетті: шығармаларды 

түпнұсқадан оқу. 

Студент ие болуға міндетті: оларды тарихи-әдеби 

тұтастық тұрғыдан сараптау қабілетіне, ежелгі орыс 

әдебиетінің тұтастай және жеке түрдегі даму 

заңдылықтары, ерекшелігі жӛніндегі түсінікке ие болу.  

OGKODShAT 1409 Пән 4 Орта ғасырлар және қайта ӛрлеу 

дәуіріндегі шетел әдебиетінің тарихы  

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар:    AAT1405 

1+2+0 

Курстың мақсаты: философиялық, әлеуметтік-мәдени, 

тарихи және әдеби аямен тұтастық тұрғысында орта ғасыр 

және қайта ӛрлеу дәуіріндегі әлем әдебиетінің дамуы жӛнінде 

жалпы түсінік беру,  тұлғаны  жалпыинтеллектуалдық және 

рухани тұрғыдан дамытудың негізі ретінде әлем әдебиетін 

оқытудың маңыздылығын түсіндіріп, қалыптастыру.  

 Мазмұны: Курстың ерекшелігі, студенттердің бойында орта 

ғасырлар және Қайта ӛрлеу дәуіріндегі әдебиет пен мәдениетті 

жүйелі, діни- философиялық, кӛркемдік-эстетикалық тұрғыдан 

қабылдауды қалыптастырады; әдеби даму схемасына 

бейімделу және аталған әдеби кезеңнің орнын әлем әдебиеті 

коонтексінде анықтай білу.  

Студент білуге міндетті: айтарлықтай кӛп шығарманың 

мазмұнын, олардың пайда болу дәуірінің ерекшелігін, 

жанрлық ерекшелігін, сонымен қатар жазушылардың 

ӛмірбаянын, эстетикалық кӛзқарастар жӛнінде хабардар 

болу.  

Студент жасай алуға міндетті: орта ғасырлар және Қайта 

ӛрлеу дәуірінің әдебиетін кехеңнің мәдени кеңістігінде 

қарастыру; негізгі оқытылып отырған әдебиеттердің 

ұлттық ерекшелігін түсіну.  

Студент ие болуға міндетті: шығарманың пайда болу 

тарихымен және ерекшелігімен байланысыты теориялық 

ұғымдарына, кезеңнің эстетикалық және әлемтану 

түсініктеріне, орта ғасырлар және Қайта ӛрлеу дәуірі 

әдебиетінің жанрлар жүйесіне.  

Модуль 3 Филологияны оқыту мәселелері 

KOTM 2410 Пән 1 Қазіргі орыс тілінің морфологиясы  

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар:     KOTS1407 

1+2+0 

Курстың мақсаты: грамматикалық класстар мен 

формалардың типологиялық ерекшеліктерін, лингвистикалық 

ғылымның қазіргі жетістіктерін ескере отырып тілдің 

морфологиялық деңгейін сипаттау, грамматикалық 

құбылыстарды сараптау қабілеттері мен білімдерін 

қалыптастыру. Мазмұны:  «Қазіргі орыс тілінің 

морфологиясы» лингвистикалық пәндер жүйесіндегі 

грамматиканы оқытатын алғашұы курс болып табылады. Ол 

студенттерді грамматиканың метатілімен және негізгі 

түсініктерімен таныстырады.  

Студент білуге міндетті: сӛздердің грамматикалық 

мағынасын. 

Студент жасай алуға міндетті: сӛз таптары бойынша 

орыс тілінің сӛздерін топтастыру, олардың грамматикалық 

деңгейлері мен формаларын сараптау; морфологиялық 

талдау жүргізу.  

Студент ие болуға міндетті: түсініктік және 

терминологиялық аппаратқа; тілдік бірліктердің 

сӛзформаларын сараптау қабілетіне.  

OAT 2411 Пән 2  ХVIII гасырдағы орыс әдебиетінің Курстың мақсаты: білім алушылардың бойында Ресейдегі Студент білуге міндетті:  XVIII ғасырдағы орыс әдебиеті 



тарихы   

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар:      AK1402 

1+2+0 

петрлік реформаларды жүргізумен байланысты туған орыс 

әдебиетіндегі жаңа кезең жӛнінде тұтастай түсінікті 

қалыптастыру.  Мазмұны:  XVIII ғасырдағы орыс 

әдебиетіндегі ұлтжандылық. Орыс халқының ұлттық ӛзін-ӛзі 

тануды дамыту үшін жазушылардың күресі. Демократтық 

және бостандық идеяларының ӛсуі. Билік пен бодандық 

шырмауында болған тұлғаның деңгейліктен тыс 

құндылығының бекітілуі, әлеуметтік гармонияны армандау, 

заң алдында барлық қоғам мүшелерінің теңдігі. Әдеби 

шығармаларда осы кезеңнің негізгі   ӛмірлік (моральдық, 

әлеуметтік-эстетикалық, әлеуметтік) қақтығыстарының кӛрініс 

табуы, олардың шешілмінің ӛзгермелі сипаттары.  Тарихи-

әдеби дамудың негізгі заңдылықтары мен динамикасы. Жаңа 

әдеби бағыттардың қалыптасуы (классицизмнің, 

сентиментализмнің, предромантизмнің). Әдеби бағыттардың 

күресі; әр түрлі әдістер мен стильдердің ӛзара әрекеті.  

мен мәдениетінің даму заңдылықтарын, тарихын, 

терминдері мен негізгі түсініктерін;  жарықтандыру 

дәуірінің негізгі түсініктерін, сентиментализм мен 

классицизмнің әдеби жанрлар жүйесіне еркін бейімделу.  

Студент жасай алуға міндетті: алынған білімдерді 

әдебиеттанулық талдауда қолдана білу, ғылыми-зерттеуде 

және басқа да әрекеттерде; аталған кезеңнің кӛркем 

мәтіндерін ӛз бетінше бағалау және сараптау. само  

Студент ие болуға міндетті: тарихи-әдеби ғылым 

саласындағы зерттеу және тәжірибелік жұмыстардағы 

негізгі әдістер мен амалдарға, мәтінді салыстырмалы 

талдау қабілетіне.   

ShAT 2412 Пән  3  XVII-XVIII ғғ. шетел әдебиетінің 

тарихы   

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар:  OGKODShAT 1409 

1+2+0 

Курстың мақсаты: аталған кезеңнің ұлы жазушыларының 

әрекетімен, әдеби үрдістің дамуымен таныстыру. 17-18 

ғасырлардағы европалық әдеби үрдістің заңдылықтары 

жӛнінде қазіргі ғылыми кӛзқарасты  қалыптастыру; 17-18 

ғасырлардағы негізгі кӛркем бағыттарға мінездеме беру.  

Мазмұны: 17–18 ғасырлардағы шетел әдебиетін оқыту 

барысында аталған кезеңдегі  әдеби үрдістің дамуымен, 

алғашқы буржуаздық революцияның пайда болуы мен 

жүргізілуімен байланысты ұлы жазушылардың 

шығармашылығымен таныстыру жоспарланып отыр. Курсты 

оқыту барысында ескерілетін мәселелер: аталған кезең 

әдебиеті ескерткішкертерінің қайталанбас ерекшелегі, ӛзіндік 

эстетикалық құндылығы – Корнельдің, Расиннің, 

Мильтонның, Свифттің, Дидроның, Руссоның, Гѐтенің ұлы 

шығармалары және  классицизм әдебиетінің жетістіктерінің 

маңызы, барокко, адамзаттың рухани мәдениетінің 

келешектегі дамуына арналған Жарықтандыру кезеңінің 

негізгі кӛркем бағыттары.  

Студент білуге міндетті: 17-18 ғасырлардағы ұлы 

жазушылардың ӛмірбаяндарын, олардың эстетикалық 

кӛзқарастары жайында хабардар болу.  

Студент жасай алуға міндетті: 17-18 ғасырлардағы әдеби 

үрдісті аталған кезең контексінде қарастыру; 

әдебиетаралық байланыстарды орнату; әр түрлі жанрларға 

жататын әдеби шығармаларды түр мен форма бірлігінде 

сараптау.  

Студент ие болуға міндетті: кӛркем шығарманы сараптау 

қабілеттеріне; оқытылып отырған кезеңдегі әдебиеттің 

даму заңдылықтарына.  

ZhSS 2413 Пән 4 Жай сӛйлем синтаксисі  

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар:   TBK1401 

1+2+0 

Курс мақсаты: қазіргі орыс тіліндегі жай сӛйлем синтаксисі 

жӛніндегі түсінікті қалыптастыру, аталған мәселе бойынша 

алынған теориялық білімдерді тереңдету.   

Мазмұны: синтаксис тіл жүйесінің  жоғарғы деңгейі ретінде, 

синтаксистік байланыстар, синтаксистік қатынастар, 

байланыс, бағындыру, синтаксема, сәйкестену, валенттік, сӛз 

тіркесі, сӛз тіркесінің парадигмасы, сӛз тіркесінің 

грамматикалық мағынасы, бағынышты байланыс, күшті және 

әлсіз байланыс,  сӛйлем предикативтік бірлік ретінде, сӛйлеу 

әрекеті, предикативтілік,  құрылымдық схема, сӛйлемнің 

семантикалық мағынасы, сӛйлемнің үлгісі мен типтік 

мағынасы, модальдік категориясы, синтаксистік уақыт,  түр 

категориясы,  сӛйлемнің негізгі мүшелері, сӛйлемнің қосымша 

мүшелері, сӛйлемнің күрделенуі және таралуы.  

Студент білуге міндетті: синтаксистің жеке мәселелрін 

оқыту тарихын; дәстүрлі (сӛз тіркесі мен сӛйлем) және 

жаңа ғылыми жаңалықтар негізінде бӛлініп шығатын 

синтаксистік бірліктерді, олардың түрлерін; синтаксистік 

байланыстар мен қатынастарды, олардың кӛріну әдістерін; 

синтаксистік бірліктерді оқытудың әр түрлі аяларын.  

Студент жасай алуға міндетті: барлық түрлердегі 

синтаксистік бірліктерді сараптау; теориялық 

жағдайларды дискуссиялық жағдайда кӛрсете білу, белгілі 

бір ғылыми мәселеге айтарлықтай ұтымды кӛзқарасты 

таңдау.  

Студент ие болуға міндетті: лингвистикалық және 

ғылыми фактілерді ғылыми  тұрғыдан сәйкестендіру  

қабілетіне, тілдік материалды топтастыру және жүйелеу.  

KSS 2414 Пән 5 Құрмалас сӛйлем синтаксисі  Курстың мақсаты: студенттердің бойында қазіргі орыс Студент білуге міндетті: синтаксистің жеке мәселелрін 



3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар:   TBK1401,  KOTM 2410 

1+2+0 

тілінің синтаксистік жүйесінің тұтастай ерекшелігін 

танытатын түсінікті қалыптастыру.  

Мазмұны:  оқыту материалын жүргізу барысында құрмалас 

сӛйлемнің ӛзекті мәселелеріне және жалпытеориялық 

жағдайларына аса назар аударылады.  Тәжірибелік 

тапсырмалар синтаксистук бірліктерді құрылымдық-

семантикалық, функционалдық және коммуникативтік аяда 

сараптау қабілетін қалыптастыруға бағытталған.  

оқыту тарихын; дәстүрлі (сӛз тіркесі мен сӛйлем) және 

жаңа ғылыми жаңалықтар негізінде бӛлініп шығатын 

синтаксистік бірліктерді, олардың түрлерін; синтаксистік 

байланыстар мен қатынастарды, олардың кӛріну әдістерін; 

синтаксистік бірліктерді оқытудың әр түрлі аяларын.  

Студент жасай алуға міндетті: барлық түрлердегі 

синтаксистік бірліктерді сараптау; теориялық 

жағдайларды дискуссиялық жағдайда кӛрсете білу, белгілі 

бір ғылыми мәселеге айтарлықтай ұтымды кӛзқарасты 

таңдау.  

Студент ие болуға міндетті: лингвистикалық және 

ғылыми фактілерді ғылыми  тұрғыдан сәйкестендіру  

қабілетіне, тілдік материалды топтастыру және жүйелеу.  

Модуль 4  Әдебиеттің классикалық мәселелері 

OAT 2415 Пән 1 ХІХ ғасырдың І жартысындағы орыс 

әдебиетінің тарихы  

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар:    AK1402,   OAT1408 

1+2+0 

Курстың мақсаты: ХІХ ғасырдағы орыс әдебиетінің идеялы-

кӛркемдік байлықтарын, әдеби үдерістің заңдылықтарын, 

түрлі бағыттағы стильдердің, кӛркемдік тұлғалардың, 

бағыттардың басымдықтары мен кұрестерін анықтап зерттеу 

отырып, білім алушыны ғылыми дүниетаным мен адамдық-

эстетикалық мәдениетке пән арқылы тәрбиелеу.  

Мазмұны: ХІХ ғасырдағы орыс әдебиетінің Европа және 

Америка әдебиеттеріне қатысты негізгі даму заңдылықтары,  

орыс әдебиетінің әлем әдебиеттерінің кӛркемдік-эстетикалық 

тұрғысынан  қарағанда әлдеқайда дамыған әдебиет деп 

танылуы. ХІХ ғасырдағы орыс әдебиеті тарихының кезеңдерге 

бӛліну принициптері.  

Студент білуге міндетті: ХІХ ғасырдағы орыс әдебиеті 

мен мәдениетінің даму заңдылықтарын; романтизм және 

реализм әдеби жанрлар жүйесінде еркін бейімделу; сол 

кезеңдегі негізгі әдеби бағыттар мен мектептерді білу 

керек.  

Студент жасай алуға міндетті: әдебиеттану саласындағы 

заманауи бағыттар мен тұжырымдамаларды әділ бағалауға 

қажетті теориялық білімін жинақтау; сол кезеңдегі кӛркем 

мәтіндерді талдап және бағалай білу керек.   

Студент ие болуға міндетті: әдебиеттану саласындағы 

тәжірибелік және зерттеу жұмыстарын жүргізудің негізгі 

әдістері мен тәсілдерін меңгеру керек;  оқу-зерттеу 

жұмыстарының тақырыбы бойынша библиографияны 

жүйеге келтіру және жинақтауға дағдылану керек.  

ShAT 2416 Пән 2 ХІХ ғасырдағы шетел әдебиетінің 

тарихы.  

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар:     ShAT2412 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: ХІХ ғасырдағы шетелдердегі әдеби 

үдерістің дамуын қарастыру, ХІХ ғасырдағы белгілі 

жазушылардың тіршілігімен танысу.  

Мазмұны: XIX ғасырдағы шетел әдебиетінің тарихы курсы – 

жоғары оқу орындарындағы білім беру пәндерінің топтасын 

игреуде әлемдік әдеби үдерсті тарихи-теориялық жағынан 

баяндайтын маңызды кезең.  

Студент білуге міндетті: кӛптеген мағыналы 

шығармаларының мазмұнын білу, олардың жасалуындағы 

дәуір ерекшелігін, жанрлық спецификацияларды білу, ХІХ 

ғасырдағы белгілі жазушылардың биографиясымен таныс 

болу, олардың эстетикалық кӛзқарастарынан хабардар 

болу керек.  

Студент жасай алуға міндетті: ХІХ ғасырдағы әдеби 

үдерісті  дәуірдің мәдени контекстінде қарастыру, негізгі 

оқыьылып жатқан әдебиеттердің ұлттық ерекшелігін 

түсіну және әдебиаралық байланыстарды орната білу.   

Студент ие болуға міндетті: шығарманның қалыптасу 

ерекшелігімен және тарихымен байланысты теориялық 

түсініктердің бірқатарын меңгеру, дәуірдің дүниетанымы 

мен эстетикалық кӛріністерін, ХІХ ғасырдағы шетел 

әдебиетінің жанрлар жүйесін меңгеру керек.  

OAT 3417 Пән 3 ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы 

орыс әдебиетінің тарихы.  

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар:      AK1402,  OAT2411 

1+2+0 

Курстың мақсаты: ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы 

әдеби үдеріс туралы студенттерде біртұтас, қорытылған 

түсінік қалыптастыру; аталған дәуірдің базалық 

әдебиеттанулық түсініктері туралы, әдебие үдерістің негізгі 

бағыттары туралы түсінік   қалыптастыру.  

Студент білуге міндетті: заманауи тарихи-әдеби ғылым 

дамуының басымдықтары мен жай-күйін, негізгі 

түсініктері мен терминдерін, тарихын білу керек.  

Студент жасай алуға міндетті: алған білімін ғылыми-

зерттеу, әдебиеттанулық талдаулар, педагогикалық, 



 Мазмұны: ХІХ ғасырдағы орыс әдебиеті дамуының негізгі 

заңдылықтары және олардың Европа және Америка 

әдебиеттерімен сәйкестігі, әлем әдебиетінің кӛркемдік-

эстетика тұрғысынан қарағанда орыс әдебиетінің де әлдеқайда 

дамыған әдебиет болып танылуы. ХІХ ғасырдағы орыс 

әдебиетінің кезеңдерге бӛліну принциптері. ХІХ ғасырдың 

екінші жартысындағы әдеби үдеріс: дәуірдің басты кезеңдері 

және мәдениет.  

танымдық және басқа да  салаларда қолдана білу керек.  

Студент ие болуға міндетті: тарихи-әдеби ғылым 

салаларындағы тәжірибелік және зерттеу жұмыстарының 

негізгі әдістері мен тәсілдерін, кӛркем мәтінді заманауи 

талдаудың машықтарын игеру керек.   

ShAT 3418 Пән 4 ХХ ғасырдағы шетел әдебиетінің 

тарихы  

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар:       ShAT2412 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: студенттерді жекелеген авторлардың 

шығармашылығымен және әдебиеттің басты туындыларымен 

таныстыру; әдеби үдерістің жалпы даму заңдылықтары және  

тарихи-мәдени контекст туралы түсінік қалыптасытыру;  

әдеби жанрлар мен әдеби бағыттардың даму заңдылықтарын 

талдау.  

Мазмұны: «ХХ ғасырдағы шетел әдебиетінің тарихы» пәнін 

оқу болашақ филолог маманға жалпы мәдениетін кеңейтуде 

үлкен мүмкіндіктер береді.  Әлемдік әдеби үдерістіңжаңа 

дәуірдегі   маңызы айрықша жағдайлармен анықталады. 

Әлеуметтік-саяси күйзелістер, дүниежүзілік соғытар, ұлт-

азаттық кӛтерілістер кезеңі негізгі қоғамдық және 

адамгершілік-эстетикалық тіреулердің құлауына әкеліп 

соқтырды. Сенімсіздік пен қақтығыстар кӛбіне ХХ ғасыр 

мәдениетінің маңызды ерекшелігі болды. Қақтығыстық 

тенденциялардың кӛрініс табуы кӛбіне модернизм болып 

табылды.  

Студент білуге міндетті: негізгі әдеби және 

әдебиеттанулық фактілерді, оқиғаларды және белгілі 

жазушылардың, әдебиет теоретиктерінің ондағы рӛлін білу 

керек.  

Студент жасай алуға міндетті: о түрлі дереккӛздер 

арасынан әдебиеттану мәліметтерін іздеудің кешенін 

қалыптастыра білу, әдебиетпен жұмыс жасау, шет елдің 

мәдени-қоғамдық және әдеби ӛмірлерінің кӛріністері мен 

фактілерін талдай білу; қарастырылып отырған кезеңдегі 

шетел әдебиетінің ӛзекті мәселелері бойынша дербес 

зерттеулер ұйымдастыру және ӛзінің зерттеулерінің 

нәтижелерін түрлі формаларда ұсына білу керек.   

Студент ие болуға міндетті: ақпаратты конструктивті 

және продуктивті игеруге қабілетті мәдени аралық 

диалогтарды ұйымдастыруға машықтану.  

Модуль 5 Филологияның теориялық мәселелері 

OTTG 3419 Пән 1 Орыс тілінің тарихи грамматикасы 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар:        TBK1401 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: Студенттерді орыс тілінің қалыптасу 

процесімен және оның негізгі ерекшеліктерімен – 

фонетикалық және грамматикалық жүйелерінің даму 

тарихымен таныстыру.  

Мазмұны: Тарихи грамматика – бұл орыс тілінің ерте 

кезеңнен бастап орыс ұлтының тілі болып қалыптасқан дәуірге 

дейінгі кезеңдегі фонетикалық және грамматикалық жүйесінің 

дамуы кӛрсетілген, тарихи циклді оқу пәні.  Тарихи 

грамматика  тарихи ұстанымдарды студент-филологтардың 

лингвистикалық ойлауының  тәсілі ретінде ы іске асыра алады. 

Студент білуге міндетті: орыс тілінің қалыптасу процесін 

және оның негізгі ерекшеліктері -  фонетикалық және 

грамматикалық жүйесінің даму тарихын білу керек. 

Студент жасай алуға міндетті: қазіргі орыс тілінің тілдік 

кӛріністерінің тарихи фонын кӛре білу, қазіргі 

фонетикалық жүйе мен грамматикалық қатарда 

қалыптасқан жағдайды түсіндіре білу керек.  

Студент ие болуға міндетті: кӛне орыс мәтіндерін 

графикалық, лексикалық, фонетикалық және 

морфологиялық талдауға машықтану керек.  

OAT 3420 Пән 2 ХХ ғасырдың І жартысындағы орыс 

әдебиетінің тарихы.  

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар:         AK1402,  OAT3417 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: Студенттерде Күміс ғасыр мәдениетімен, 

европалық модернизм және орыс классикалық прозасының 

кӛркемдік дәстүрімен  тығыз байланысты 20-30 жж. 

рефолюциядан кейінгі кезеңдегі орыс әдебиеті туралы 

біртұтас, қорытындыланған  түсінік қалыптастыру;  әдеби 

үдерістің негізгі бағыттары: футуризм, имажинизм, 

конструктивизм  туралы, базалық әдебиеттанулық ұғымар 

туралы түсініктер қалыптастыру.    

Мазмұны: ХХ ғасырдағы әдеби үдерістің маңыздылығы және 

оның әлем мәдениетінің тарихындағы функциялары.  

Кӛркемдік бейненің таңбалы құрылымы. Кӛркем мәтіннің 

Жан-жақты құрылымды мінездемелері. Лирикалық мәтіннің 

Студент білуге міндетті: ХХ ғасырдың екінші 

жартысындағы әдеби үдерістің сипатын, осы кезеңдегі 

әдеби ӛмірдің ерекшеліктерін, үздік ақындар мен 

жазушылардың шығармашылығын, олардың еңбектерінің 

әдебиеттануда және сында кӛрініс табуын білуі керек.  

Студент жасай алуға міндетті: әдеби үдерісте бейімделу, 

кӛркем шығармаларды талдай білу, әдеби үдерістің тарихи 

фактілерін салыстырып, тұжырымдай білу керек.  

Студент ие болуға міндетті: кӛркем шығармаларды 

талдау әдістерін, оқытылып отырған кезеңдегі әдеби 

дамудың заңдылықтарын білу керек. 

 



орталық бірлігі ретіндегі поэтикалық бейне.  ХХ ғасыр 

әдебиеті дамуының сыртқы және ішкі заңдары. Әдеби 

үдерістің бағыттарының, мектептерінің және ағымдарының 

кӛпбейнелілігі.  

KOA 3421 Пән 3 Қазақстанның орыс әдебиеті     

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар:         AK1402 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: Қазақстанның орыс әдебиеті дамуының 

ерекшеліктері жайлы түсінік беру.  

Мазмұны: Қазақстан орыс әдебиетінің кӛркемдік 

ерекшеліктерін зерттеу; ондағы мәдениеттің дамуы мен 

эволюциялық үдерістің қайта қалыптасуы, әдеби үдерістің 

жалпы заңдылықтарын түсін, жекелеген жазушылардың 

шығармашылық тұлғаларын анықтау.  

Студент білуге міндетті: үздік әдеби бағыттарды, 

Қазақстанның орыс әдебиетінің стильдік және жанрлық 

ерекшеліктерін білу керек.  

Студент жасай алуға міндетті: негізгі түсініктер мен 

терминдерді, талдаудың әдіс-тәсілдерін қолдана отырып, 

шығарманың қалыптасуын, мазмұнын және формасын 

ашу.  

Студент ие болуға міндетті: кӛркем шығармаларды 

талдаудың әдістерін білу керек.  

 

Модуль 6 Орыс тілі мен әдебиетіне мектепте оқыту.  

OA 4422 Пән 1 ХХ ғасырдың ІІ жартысындағы орыс 

әдебиеті  

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар:          AK1402,  OAT3417 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: ХХ ғасырдың екінші жартысындағы орыс 

әдебиеті дамуының ерекшеліктері, оның негізгі кезеңдері, 

маңызды заңдылықтары мен даму тенденциялары жайлы 

түсінік беру.  

Мазмұны: Х ғасыр кӛркем әдебиетте ӛзінің эстетикалық 

дәстүрімен, ерекшелігімен кӛрініс тапқан тарихи-мәдени дәуір 

ретінде қарастырылады. Онда басты орынды ӛзінің моральдық 

және рухани құндылықтарымен адамзат иеленеді. Курс 

студенттің тұлға болып қалыптасуына, оның ӛзін гуманизм 

мен патриотизмге тәрбиеленуіне арналған.  

Студент білуге міндетті: ХХ ғасырдың ІІ жартысына тән 

әдеби бағыттарды, ағымдарды, кӛркемдік әдістерді білуі 

тиіс.  

Студент жасай алуға міндетті: әдеби кезеңдерді, әдеби 

бағыттарды, жазушының шығармашылығын сипаттай білу 

керек.   

Студент ие болуға міндетті: кӛркем шығармаларды 

талдау әдістерін, оқытылып отырған кезеңдегі әдеби 

дамудың заңдылықтарын білу керек. 

OTOA 4423 Пән 2   Орыс тілін оқыту әдістемесі  

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар KSS2414 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: студенттерге мектепте оқытылатын пән 

ретінде орыс тілін оқытудың теориялық және тәжірибелік 

білім беру.  

Мазмұны: Тілді оқыту үдерісі, оның тәжірибеде қолданылуы 

– орыс тілін оқыту әдісінің негізі болып табылады. Оның 

басты мақсаты - студентерді орыс тілін байланыс құралы 

ретінде есепке ала отырып, оның мазсұныны, құрылымын, 

мақсатын, психолого-педагогикалық заңдылықтарын, 

қоғамның әлеуметтік мұқтаждығын дұрыс анықтап алуға 

үйрету болып табылады.  

Орыс тілін оқыту әдістемесі студенттерге оқушылардың тіл 

саласындағы білімдері мен дағдыларының қалыптасу 

заңдылықтарын түсінуге, тіл туралы ғылымның грамматика 

және басқа да салалары бойынша ғылыми түсінік жүйесінің 

қалыптасуын түсінуге кӛмек береді.  

Студент білуге міндетті: орыс әдеби тілінің нормаларын, 

орыс тілі бойынша бар бағдарламалар мен оқулықтарды, 

аталған курс бойынша базалық білімді, оқушыларға 

қойылатын талаптарды білу керек.  

Студент жасай алуға міндетті: орыс тілін оқыту 

әдістемесіндегі ӛзекті мәселелерден хабардар болу; орыс 

тілін оқыту үдерісінде оқушыларға мақсаттар мен 

міндеттер қоя білу.  

Студент ие болуға міндетті: педагогикалық қызметті 

жоспарлау және құрастыра білу, ӛзінің және оқушылардың 

жұмыстарының нәтижелерін болжай білу және талдай 

білу, оқу-әдістемелік құралдар кешенін қолдана білу 

керек.  

 

OAOA 4424 Пән 3 Орыс әдебиетін оқыту әдістемесі  

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар  AK1402,  OAT3420 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: әдеби даму туралы, әдебиетті оқыту 

әдістерінің тарихи алмасуының қалыптасуы туралы, 

мұғалімнің кәсіби құзіреттілігінің түрлері туралы түсінік беру.  

Мазмұны: Курс кӛркем шығармаларды оқытудың және 

иегрудің түрлі жолдарын, кӛркем шығарманы оқушының 

қабылдау ерекшеліктерін, орыс әдебиетін оқытудың әдістері 

мен теориясы саласындағы негізгі зерттеу әдістерін 

қарастырады. 

Студент білуге міндетті: әдеби білім берудің әрбір 

кезеңіндегі жұмыстың мазмұнын білу, оқытудың әдістері 

мен тәсілдері жүйесін, оқу тапсырмаларын орындау 

кезіндегі оны таңдау себебі мен ерекшеліктерін білу, сабақ 

кезінде оқытуды ұйымдастырудың түрлі нұсқаларын білу 

керек. 

Студент жасай алуға міндетті: әдеби білім берудің 

арнайы технлогияларын тәжірибеде қолдана білу; 



 әдебиетті оқытуды отандық және шетелдік тәжірибені 

қолдана білу керек.  

Студент ие болуға міндетті:  әдеби білім беру саласын 

педагогигалық үдеріспен қамтамасыз ете білу керек.  

ЖЕКЕ БІЛІМ БЕРУ МОДУЛЬДЕРІНІҢ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫ 

ЖББТ 1   Классикалық әдебиет 

SW 3501  Scientific writing (қаз/орыс/ағыл.) 

1 кредит / 2 ECTS 

Алғышарттар  жоқ 

0+1+0 

 

Курстың негізгі мақсаты: студенттерге ұстанымдармен 

таныстыру  және ғылыми-зерттеу жобасының жүзеге асу әдіс-

айлаларын игеруге кӛмектесу 

Пәннің мақсаты гуманитарлық білімнің контексте әлеуметтік 

белсенділіктің тӛл пішінінің қазіргі ғылымның негізгі 

ұстанымдарында туралы кӛзқарас қалыптастыру; ғылыми 

қызметтің  қисыны сияқты ғылыми одақтың жұмыс істеуімен 

байланысты және оларға академиялық мансаптық бағыттар 

мен ғылыми коммуникацияның пішіндері арқылы кӛрсету; 

Зерттеу жобасының ұйымдастырылу тәртібін белгілі бір 

нысанға келтіру, икемге келтіру,  оның жүзеге асуының әр 

кезеңiнде қажеттi - о ғылыми бiрлестiгiне, мәтiннiң жазылуы 

және ұсынысқа дейiн тақырыптың тұжырым мен  жолдарын 

таңдап алуы. 

 

Студент білуге міндетті: дипломдық немесе 

диссертациялық жобаның жазу  терминологиясын: зат, 

объект және ғылыми зерттеудiң мәселесiн ұғымын;. әр 

түрлi типтегі еңбектерді  талдау презентациясының жүзеге 

асыру  технологиясын; тақырып аралығындағы 

арақатыстың оптимизациясы ережесін;    

библиографиялық сипаттама ережесiн; зерттеушi 

әдебиеттiң iздестiрудегі негiзгi мүмкiндiктерін; меншiктi 

зерттеудi жоспар құрастыру технологиясын, бұл тәсiл ӛзi 

және заттың концептуализациясының үлгiсi ретiнде 

жұмыстың мазмұнының мазмұндамасын пiшiн арқылы 

нақтылы бiрлестiктердегi ӛз ғылыми жұмысын 

репрезентация жасайтын зерттеушi белсендiлiгiн 

ұйымдастыруын;  

Студент жасай алуға міндетті: ақпаратпен жұмыс істеу: 

оны іздеу, тапсырма берiлген (мысалы, жұмыс беруші 

немесе ғылыми бірлестік)  қалыпқа жуықтаудың 

аспектiсiнде қайта бӛлу және редакциялау; зерттеу 

жобаларын суреттеу: студент ӛзіндік іске асыруда ӛз 

меншiгіндегідей топтағы жолдастарында, мамандықтың 

басқа ӛкiлдерiнде. 

OAS 3502 Орыс әдеби сыны 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар  AK1402 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: кризистiк талдау және әр түрлi 

әдебиеттегi ағымдардың бағасының дағдыларын бекiту. Курс 

шеңберлерiндегi Ресейдегі 18-20 ғ.ғ ең мықты сын ӛкiлдердi 

тәжiрибесін  зерттеп,  жалпылап жүйелеуді оқыту. 

Негiзгi үрдiстер қоғамдық-кӛркемдік дамуы кӛрcетiлген 

мерзiмнiң орыс әдебиетiнiң тәсiлдемелердi алуантүрлiк, әдеби 

сынның жанрларының эстетикалық позициясының есебiмен 

және әдеби процесiнiң әдеби шығармаларының табандатқан 

үздiктерiнің заманауи интерпретциясы және оның рӛлi 

қаралады. 

Студент білуге міндетті: әдебиет теориясының негiзгi 

ұғымын, орыс әдеби сыны және Қазақстанның халықтарын 

әдебиет негiгiнің даму үрдiстерін;  

Студент жасай алуға міндетті: әр түрлi әдебиеттегi 

ағымдар мен сыни тұжырымдамалардың салыстырмалы – 

салғастырмалы талдауды ӛткiзу, бағалау 

Студент ие болуға міндетті:  орыс сыни құрылым   және 

тарихы жайлы. 

 

ORFM 3503 Орыс романының философиялық мәселелері 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар  AK1402 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: жалпы ғылыми және әдiстемелiктiң жеке 

ғылыми негiздердiң бiлiмiнiң негiзiнде ӛзара байланыс және 

ӛзара келiсiлгендiк пен кӛркем және философиялық зерттеу 

арқылы ашып кӛрcетiлген авторлардың жүйелерiнiң образды 

түрде - сарын құрылымы және хабарлы пiшiндер 

ерекшелiктерінің деңгейiнде зерттеуде жеке-авторлық 

басталуы 

Мазмұны:  курс кӛркем туындыны қарайды, бұл тәжiрибе 

құндылық тәсiлдеме қазына рухани-адамгершiлiк бiлiмнiң 

философиялық мәнмәтiндерiнде кiруге мiндеттейдi. 

Жүйелiлiктiң жалпы ғылыми қағидаттарына жүру, дәлдiк және 

 Студент білуге: орыс романистеріне европаның 

философиялық және діни ойларының әсер етуі (Гегель, 

Кант, Ницше, Фрейд, В.Соловьев, И.Ильин, Н.Бердяев), 

олар сӛздің ішкі формасында кӛрініс тапты, 

жинақтылыққа ұмтылды, баяндаудың ассоциативтілігі. 

Студент жасай алуға міндетті: бейнелеу және 

семантикалық жоспар роман құрылымына арақатыстың 

ерекшелiгi, мiнез және кӛркем шарттылықтың ӛңдерiн 

анықтау; 

Студент ие болуға міндетті: орыс жазушыларының 

адамгершiлiк-философиялық iзденулерімен байланысты 



тарихилық оның қалыптастыруының бойысында орыс 

Романының философиялық проблемалығының iздеп табуына 

түрткi болуы, Х1Х ғасырдан бастап М.Ю.Лермонтов, 

Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, Д.М.Мережковский, 

Л.Леонов, А.Платонов, М.Булгаков тәрізді   бетке ұстар 

жазушылар  

Курстың шешімі:  орыс романының жақсы үлгiлерiнiң 

философиялық бағыттарының қалыптастыруының дәстүрлерi 

мен бастауларын iздеп табуы болып табылады, кӛрcетiлген 

аспектiде оның проблемалығының кӛркем iске асыруы 

ерекшелiгі мен философиялық зерттеу, мәдени және әдеби 

контекст дәуiрiмен байланыстағы негiзгi заңдылықтардың 

iздеп табуы  

белсендi меңгерiлетiн қазiргi әдебиеттанумен салыстыруда 

хабарлы - композициялық табандатқан орыс романының 

мықты оқиғаларын талдаудың дағдылары.  

OSM 3504 Орыс символизмінің мәселелері 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар  AK1402 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: орыс символизмының жеке-жеке - 

эстетикалық жүйелерiнiң серпiнi, оның қалыптастыруының 

iшкi заңдылықтары және жiктеудiң қағидаттары анықтау;   

Курстiң есебiнде орыс символизмының поэтикасының 

ерекшелiктерi, оның қалыптастыруының кезеңдерiнiң 

сипаттамасы, оның жанр пiшiндерiн ӛзiндiк ерекшелiктері 

кiредi.  

Мазмұны: Тәртiптiң маңызды толтырылу ерекшелiктері мен 

орыс символизмының негiзiн салушылардың шығармашылық 

тәжiрибесінiң зерттеуiне бағытталған бұл мәдениеттiң ӛте 

кӛлемді, түбегейлi және бiртума оқиғасы. Тәртiп 

шеңберлерiндегi оның ӛкiлдерiнiң шығармашылық iзденіс 

символизмның философиялық - эстетикалық негiздерi, 

алуантүрлiк, келесi мерзiмдердiң әдеби процеске әдеби 

жетiстiктер және бұл бағыттың әсерi жарияланады. Ерекше 

iлтипат орыс символистарының кӛркем iзденушілері мен 

жаңалық ашуларына В.Брюсова, А.Белого, А Блока, 

Ф.Сологубаға  зер салады.  

Студент білуге міндетті: поэтика және орыс 

символизмының эстетикасының ӛзiндiк ерекшелiгi; 

Студент жасай алуға міндетті: түрi және мазмұндарының 

бiрлiгiнде орыс символизмының мұрасын талдауын, оның 

қалыптастыруының әр түрлi кезеңдерiнiң 

дифференциациясын; 

Студент ие болуға міндетті:   орыс символизмының 

жанрлық-эстетикалық пiшiндер мен әлемдiк әдеби 

процестi мәнмәтiнде әдiстемелiк негiздердiң  ӛзiндiк 

ерекшелiктерінің анықталуы. 

 

 

 

 

RD 3505 XVIII ғасыр соңындағы романтизмнің дамуы  

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар  AK1402 

1+1+0 

 

Курстың мақсаты: орыс предромантизмының процесi 

бастаулары, оның орыны мен 18 ғ. аяғы мен 19 ғ. соңында 

әлемдiк тарихи-әдеби бақылаудың рӛлі; 

Тапсырма: - орыс әдебиетiнде романтизмның 

қалыптастыруына батыс еуропалық әдебиеттiң әсерiн анықтау; 

 -     орыс әдебиетiнде ерте романтизмның ерекше сызықтарын 

анықтауОсы пән 18ғ. аяғы мен 19ғ. басында орыс әдебиетiнде 

романтизмның қалыптасуының негiзгi ерекшелiктерiн iздеп 

табу болып қарастырылады. 

Мазмұны: негiзгi iлтипат эстетикалық жүйелерiнiң ӛзiндiк 

ерекшелiгi романтизмге сентиментализм және классицизмнан 

ауысудың мүмкiндiк туғызатын М.Муравьева, М.Хераскова, 

И.Дмитриева, Н.Карамзина, М.Ломоносова, Г.Державина, 

раннего В.Жуковского және т.б. ақын-жазушыларды әдеби 

белсендiлiк, ӛнерiне зер салады 

Студент білуге міндетті: кӛрcетiлген мерзiм орыс әдеби 

процесi жеке-жеке - кӛркем жүйелердiң ӛзгерулерi, 

олардың ӛзара ықпалы және әрекеттесу процестерi туралы;  

Студент жасай алуға міндетті: зерттелетiн материал, 

әлемнiң жаңашыл қағидада бейнелеуi және адамды негiзде 

ерте романтизмның оқиғасын теория жағынан алғанда 

және iс жүзiнде негiздеу; 

Студент ие болуға міндетті: әр түрлi әдеби бағыттар және 

ағымдарды зерттеуге салыстырмалы - типологиялық және 

жүйелiк кӛзқарас. 

 

MPZN 3506 Мәтін поэтикасын зерттеу негіздері 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар  AK1402 

Курстың мақсаты: кӛркем мәтiнді  тiлдік құрам жүйесінде 

оқытудағы бүтіндік жүйеге негiзделеді.  

Курс тапсырмасы: 

Студент білуге міндетті: кӛркем мәтiннiң филологиялық 

талдау облысында негiзгi жағдайлар мен 

тұжырымдамалар; кӛркем әдебиетті тiлдiк талдау 



1+2+0 

 

- кӛркем мәтiннiң ерекшелiктерiнiң iздеп табу; 

- тiлдiң әр түрлi деңгейлерiнiң эстетикалық мүмкiндiктерiн 

зерттеу; 

- экстралингвистикалық және лингвистикалық факторларды 

қарастыру, мәтiннiң тiл ресiмделгендiктерiне әсер ету; 

- кӛркем мәтiннiң ортақ тiл ерекшелiктерiнiң зерттеуi және 

жеке-авторлық халықаралық тiл қолданудың ерекшелiгi. 

қағидалары; кӛркем мәтiннiң құрылымы зерттеуде жеке 

және кеңiстiк-уақытты тәсiлдемелері; 

Студент жасай алуға міндетті: әдеби шығарманың 

талдауында алған бiлiмдердi қолданылысын нүктеден 

лингвистикалық аспектiде зерттелетiн мәтiндi мiнездеу 

оның жанр және рулық тиiстiлiгiнiң кӛзi, семантикалық 

және композициялық - сӛйлеу ұйымдық ерекшелiкті; 

хабарлы монологтық ӛзiндiк ерекшелiкті. 

Студент ие болуға міндетті: кӛркем мәтiннiң 

филологиялық талдауының қазiргi әдiстерiмен, сол 

пiкiрден тарихи-әдеби шығарманы тiлдік талдау; тiл және 

метрика туу және жанрдан шығарманың тәуелдiлiк 

ерекшелiгi, iздеп табудың әдiстемесiмен интер дәлме-дәл 

байланыстар . 

PSh3507 

 

Пушкинтану 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар  AK1402 

1+2+0 

 

Курс мақсаты – Пушкин жайлы ғылымдағы негізгі 

әдебиеттану концепцияларын үйрету, қазіргі әдебиеттану 

контекстіндегі Пушкин поэтикасының мәселелерін анықтау; 

Курс міндеттері: 

Пушкинтануды әдебиеттанудағы ерекше сала ретінде 

қарастырып, оның дамуының жаңа тенденцияларын анықтау; 

Мазмұны: Пушкин жайлы кӛркем әдеби туындалыр да, 

әдебиеттанушылық шығармалар да Ресейде және жалпы 

әлемде күннен күнге кӛбею үстінде. Осыған орай 

Пушкинтануда айқындауды қажет ететін мәселелерді 

қарастыру үшін аталмыш еңбектерді толықтай кешенді 

зерттеу қажеттігі туады, мұндай мәселелер қатарында: 

ақынның ӛмірбаяны әдебиеттанушылық зерттеудің ерекше 

типі ретінде (Т.Цявловская, Б.Мейлах), Пушкиннің 

әлеуметтік-саяси және тарихи кӛзқарастарының сараптамасы 

(С.Абрамович, Е.Тарле), Пушкиннің әдеби әдісінің ӛмір сүру 

кезеңіндегі отандық әдебиетіне қатысымдығы (А.Соколов, Л. 

Гинзбург, М.Гилельсон), пушкиндік реалистік синтездің әлем 

әдебиетіндегі ӛзге де әдеби бағыттар мен кӛркем әдістерімен 

байланысы (Н.Пиксанов, Д.Благой, П.Берков), әдебиеттану 

мен орыс шетелдік критикасында Пушкиннің шығармашылық 

мұрасын оқытудағы тарихи-функционалды кӛзқарас 

(В.Холдасевич, Н.Трубецкой), қазіргі ресейлік 

пушкинтанудың жетістіктері (Ю.Лотман, В.Непомнящий) 

және т.б. 

Студент білуге міндетті: 

кӛркем мәтіннің поэтикалық анализіндегі басты ережелер 

мен қағидалар; кӛркем мәтіннің поэтикалық анализінің 

принциптері; кӛкем мәтіннің субъектілі және уақыт 

кеңістігіндегі құрылымын зерттеудің басты бағыттары; 

Студент жасай алуға міндетті: алған білімдерін әдеби 

шығарма анализінде пайдалану, толығырак айтсақ, мәтінді 

лингвистикалық аспектіде жанры мен табиғаты, 

семантикалық спецификасы мен комозициялық 

құрылымына қарай сипаттама беру; 

Студент ие болуға міндетті: 

әдеби мәтіннің филологиялық сараптамасының жаңашыл 

тәсілдері, толығырак айтсақ, шығарманың жазылу тілін 

тарихи - әдеби контекстіде қарастыру; шығарманың тілдік 

және метрикалық айырмашылықтары, табиғаты мен 

жанрына тәуелділігі; 

интертекстуалды баланыстарды анықтау методикасы; 

 

 

  

KKA 3508 Күміс кезең ақындары 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар  AK1402 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: 

күміс кезең поэзиясы жайлы жалпылай түсіндірме беру; күміс 

кезең поэзиясының жанрлық жүйесімен таныстыру; игерілген 

білімді мамандық бойынша белгілі мәселелерді шешуде 

қолдануға баулу; 

Курстың міндеттері: 

әдебиеттануда қолданысқа ие қағидалар мен қолданбалы 

әдістер негізінде күміс кезең поэзиясында қанат жайған 

құбылыстар мен үрдістерді сараптап, интерпретация жасау; 

ақындардың шығармашылық дарашылдықтары бойынша 

Студент білуге міндетті: 

күміс кезең поэзиясының негізгі ерекшеліктері; орыс күміс 

кезеңі поэзиясының жанрлық жүйесі, олардың атқаратын 

қызметтері, поэтикасы және оқу бағдарламасымен 

мақұлданған шығармалар мәтіндері; 

Студент жасай алуға міндетті: 

әдебиеттану ғылымында қабылданған мәтіндердің басты 

ұғымдары, терминдері, және сараптау мен 

интерпретацияда қолданылатын амал-тәсілдерін қолдана 

отырып,  күміс кезең поэзиясы туындыларының қызметі, 



ӛзіндік зерттеулері мен талдаулары жӛнінде ауызша, жазбаша 

және виртуалдық түрде түсінік беру. 

мазмұны және сипатын тану; кӛркем әдебиеттің 

құрылымы мен поэтикасы бойынша ӛзіндік 

қорытындылары мен зерттеулерін ауызша әрі жазбаша 

жеткізу; 

Студент ие болуға міндетті: 

кӛркем әдебиет үлгілерін сараптау облысындағы зерттеу 

және тәжірибелік жұмыстарында қолданатын негізгі әдіс - 

тәсілдерін. 

TMDHA 4509 ТМД халықтарының әдебиеті 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар  AK1402 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты − ұлттық әдебиеттің негізгі даму кезеңдері 

жайлы кешенді білім беру, ұлттық әдебиеттер арасындағы 

байланыс заңдылықтарын оқыту. 

Курстың  міндеттері: 

студенттердің гуманитарлық ғылымдарға деген 

қызығушылығын ояту; ұлттық шығарманы сараптау тәсілдерін 

үйрену; 

кӛпмәдениетті ТМД кеңістігіне деген қызығушылықты 

тәрбиелеу. 

Оқу пәні әлеуметтік-педагогикалық, тәрбиелік, мәдени-

ағартушылық іскерлікке бағыттайды. Оны оқыту келесідей 

профессионалды іскерлік мәселелеріне алып келеді:  оқу 

пәнінің спецификасына байланысты студенттерді үйрету және 

тәрбиелеу;  тұлғаның жалпы мәдениетін қалыптастыру; әр 

түрлі оқу құралдары мен әдістемелерін пайдалану. 

Студент білуге міндетті: ТМД әдебиетінің кӛрнекі 

ӛкілдерін; ТМД елдерінің мәдениеті мен әдебиетінің ӛзара 

байланысы; 

Студент жасай алуға міндетті: 

шығарманың кӛркем идеялық мазмұнынан 

жалпыадамзаттық және ұлттықты ажырата білу; 

әдебиеттанушылық сараптамада қолданылатын негізі 

тәсілдерді үйрену; ғылыми, анықтамалық, методикалық 

әдебиетті пайдалану; 

ТМД халықтарының әдебиетінің бір ӛкілінің 

шығармашылық жолын не шығармасына ӛз бетінше 

сараптама жасау; 

Студент ие болуға міндетті: жалпы ТМД халықтарының 

әдебиетінің даму кезеңдерін. 

ShKA 4510 Шығыстың классикалық әдебиеті 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар  AK1402 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: ежелгі дәуір мен орта ғасырдағы әлем 

әдебиетінің тарихы жүйесіндегі Шығыс әдебиеттерінің тарихы 

жайлы, классикалық Шығыс әдеби дәстүрлерінің  калыптасуы 

мен дамуының негізгі заңдылықтары, олардың кезеңдерге 

бӛлінуі мен типологиясы туралы жалпы түсініктеме беру; 

аймақтық дәстүрлерінің (Таяу және Орталық Шығыс, Оңтүстік 

Азия) қалыптасуының спецификасын анықтау; аталмыш 

әдебиеттердің жанрлық және стильдік дамуындағы ең кӛрнекі 

деген философиялық және діни ағымдар ӛкілдерінің әдеби 

іскерлігінен туындаған  басты мәселелерімен танысу; Батыс 

пен Шығыстың ӛзара әдеби байланысын түрлі 

методологиялық бағыттарда қарастыру; 

Студент  білуге міндетті: әлемдік әдеби дамудың негізгі 

кезеңдері, негізгі дәуірлердің хронологиялық шекаралары, 

Шығыс әдебиеттерінің әлем әдебиеті сандықшасына 

қосқан үлестері және Батыс пен Шығыстың ӛзара әдеби 

байланысы; ежелгі және ортағасырлық Шығыстың әдеби 

дәстүрлерінің ең негізгі кезеңдері, кӛрнекі авторлары мен 

танымал шығармалары; 

Студент жасай алуға міндетті: әр түрлі дәстүрге жататын 

әдеби құбылыстарды салғастыру; әр дәстүрдің жалпы және 

жеке белгілерін анықтап, алынған білімдерін ӛз 

зерттеуінде пайдалану; әдеби шығарманы оның ұлттық 

ерекшелігі, ӛзге де ұлттық әдебиеттер туындыларымен 

салыстыра сараптау (генезис, құрылымы және 

функционалдығы); 

Студент ие болуға міндетті: тілдік-типологиялық, тілдік-

функционалдық, салыстырмалы-типологиялық және тб 

ежелгі және ортағасырлық Шығыстың әдеби үрдісінің 

интерпретациясына арналған әдебиеттанушылық 

сараптаманың заманауи әдістері. 

KOA 4511 Қазіргі орыс әдебиеті 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар  AK1402 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: қазіргі заман әдеби үрдісі, әдебиет 

дамуының басты тенденциялары және әр түрлі әдеби 

бағыттардың кӛрнекі ӛкілдері жайлы жүйеленген білім беру, 

ХХ-ХХІ орыс әдебиетінің ғылыми-критикалық рецепциясын 

құруға дайындау. 

Студент білуге міндетті: аталмыш әдеби дәуірдің тарихи 

- әдеби фактілері мен белгілерін; аталмыш әдеби дәуірдің 

ақын-жазушыларының шығармашылығы мен 

биографияларын; аталмыш әдеби дәуірдің жанрлық және 

стильдік үрдістері; 

Студент жасай алуға міндетті: 

 әдеби үрдісті аталмыш әдеби дәуірдің әлеуметтік-мәдени 



контекстінде қарастыру; тарихи-әдеби құбылыстардың 

даму тенденциялары мен хронологиясын айқындау; әр 

түрлі эстетикалық бағыттарға жататын шығармаларды 

салғастыра отырып, олардың типологиялық және жеке 

авторлық қатыстылығын дәлелдеу; жеке жазушылардың 

шығармашылық жолын немесе шығармашылығындаңы бір 

кезеңіне мінездеме беру; эстетикалық табиғаты мен 

жанрлық айырмашылықтары бойынша ерекшеленетін 

мәтіндерді сараптау барысында терминологиялық 

аппаратты сауатты пайдалану; 

Студент ие болуға міндетті: кӛркем әдеби, критикалық 

және ғылыми мәтіндермен зерттеу, аналитикалық және 

практикалық жұмыс барысында қолданылатын әдіс-

тәсілдер. 

KBA 3512 Классикалық балалар әдебиеті 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар  AK1402 

1+2+0 

 

Курстың мақсаттары: балалар әдебиетін орыс және әлем 

әдебиетінің кӛркем және педагогикалық құрамдас бӛлігі, 

әмбебап компетенциялар базасы әрі мамандандырылған 

компетенциялар дамуының негізі ретінде қарастырып, оның 

ӛзгешеліктерімен байланысты білім, ұстаным және қабілеттер 

жүйесін қалыптастыру. 

Курстың міндеттері: 

• классикалық орыс, қазіргі және ӛзге тілден аударылған 

балалар әдебиетін зерттеу; 

• балалар әдебиетінің ӛзгешеліктерін түсінуге себепші 

болатын пәнаралық білімдерді қарастыру; 

• балалар әдебиетінің тарихи даму заңдылықтарын түсінуге 

бағытталған, сонымен қатар балалар және жасӛспірімдер 

әдебиетіндегі жанрлық формалар эволюциясын зерттеуге 

қажетті арнайы білім мен қабілеттер жүйесін қалыптастыру; 

• оқу бағдарламасына енгізілген және мектептен тыс 

оқытылатын кітаптарды бӛлу және таңдауға мақсатталған 

арнайы білім мен қабілеттер жүйесін қалыптастыру; 

• студенттердің танымдық әрекеттерін белсендендіретін 

жағдайлар туғызып, олардың санасында балалар 

әдебиеттерінің авторлары шығармашылығы мен арнайы 

балаларға арналған кітаптарды критикалық бағалауға баулып, 

сараптау тәжірибелері арқылы аталмыш қабілеттерін бекіту; 

• оқу пәнінің мазмұнын ӛз беттерінше меңгеріп, 

мамандықтарына қажетті спецификалық компетенцияларының 

қалыптасуына ықпал ету; 

Студент білуге міндетті: балалар әдебиетін отандық және 

әлем әдебиеті мен мәдениетінің қалыптасуының жалпы 

даму тенденцияларын айшықтайтын ӛз бетінше тарихи әрі 

әдеби құбылыс ретінде тану; орыс және әлем әдебиеті мен 

мәдениетіндегі кӛрнекі балалар жазушыларының 

монографиялық шығармашылығы; 

 Студент жасай алуға міндетті: белгілі бір мәселені 

шешу үшін қажетті ақпаратты іздеп, талдау; ӛзіндік 

теориялық және әдеби біліміне сүйене отырып, ӛзгеше 

түрлер мен жанрларға жататын балалар әдебиетінің 

шығармаларына ӛз бетінше сараптама жасау; кез-келген 

балалар әдебиетіне жататын шығарманы алып, оның қай 

жас аралығына арналғанын, қандай тәрбиелік мәні мен 

эстетикалық маңызы бар екендігін, тіпті шамамен 

мазмұнын анықтау; 

Студент ие болуға міндетті: балаларға немесе 

жасӛспірімдерге арналған кӛркем шығарманы сараптау 

қабілеті; негізгі әдеби-критикалық жазбаша жанрлармен 

жұмыс: аннотация, рецензия; кӛркем жанрлармен жұмыс: 

әдеби ертегі, жұмбақ, әңгіме. 

OAKHA 4513 

 

Қазақстан және Орта Азия халықтары 

әдебиеті 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар   KOA3421 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: Орта Азия және Қазақстан халқының 

әдеби үрдісін ежелгі дәуірден қазіргі күнге дейін оқыту, 

кӛркем мағыналық кеңістігінің сипаттамасын, Орта Азия және 

Қазақстан халқының әдеби мұраларын, олардың әдеби 

бағыттарының спецификасын, ішкі даму заңдылықтарын, Орта 

Азия және Қазақстанның ұлттық жазушыларының 

шығармашылық даралығын анықтау. 

Студент білуге міндетті: қазақстан және Орта Азия 

әдебиетін ӛз алдына бӛлек тарихи-әдеби құбылыс ретінде; 

кӛрнекі қаламгерлердің монографиялық 

шығармашылығын; тарихи - әдеби үрдістің негізгі 

кезеңдерін; 

Студент жасай алуға міндетті теориялық әдеби біліміне 

сүйене отырып, ӛз бетінше шығармаларға сараптама 

жасау; 

Студент ие болуға міндетті: кӛркем шығармаға деген 



аналитикалық кӛзқарас. 

 

 

 

 

 

ЖББТ 2 Орыс тілі 

SW 3501  Scientific writing (қаз/орыс/ағыл.) 

1 кредит / 2 ECTS 

Алғышарттар   жоқ 

0+1+0 

 

Пәнді игерудің басты мақсаты: студенттерді 

ұстанымдарымен таныстырыпып, ғылыми-зерттеу 

жобаларының жузеге асу әдістеріне үйрету 

Пән тапсырмалары: 

Қазіргі ғылымның негізгі ұстанымдарын әлеуметтік 

белсенділіктің тӛл пішіні сияқты гуманитарлық білім 

контекстінде  ұсыныс жасау; 

академиялық мансаптың ұсыныс бағыттарымен және ғылыми 

коммуникация пішіндерімен ұсынылған ғылыми одақты 

қалыптастырумен байланысты ғылыми қызметтің ереже негізі 

ретінде қарастыру; 

Зерттеу жобасы ұйымының тәртібі туралы ұсынысты белгілі 

нысанға келтіру,  әр кезеңге қажетті дағдыларды кӛрсету,  

тақырып тұжырымынан және бастама таңдаудан текст жазуға 

дейін оны ғылыми одаққа ұсынып, жузеге асыру. 

Студент білуге міндетті: орыс әдебиетінің тарихын, оның 

кезеңдерге бӛлінуін айқындайтын орыс әдеби үрдісінің 

заңдылықтары,негізгі терминдері мен теориялық 

ұғымдары, «дәстүр» ұғымының мағынасы мен әдеби 

үрдістегі оның функционалдық заңдылықтары, орыс 

жазушыларының шығармашылық биографиясындағы 

негізгі фактілер мен олардың шығармашылық 

эволюциясындағы негізгі кезеңдері. 

Студент жасай алуға міндетті: авторлардың 

философиялық-эстетикалық жаңалықтарын ескере 

отырып, әр түрлі жанрға жататын мәтіндерді құрылымы 

мен мазмұны жағынан сараптау; мәтіннің құрылымдық 

компоненттерін, әр түрлі тіл деңгейінің бірліктерін талдап, 

олардың мәтіндегі функциясы мен орнын анықтау; 

мәтіндерді салыстыра отырып, олардың жалпы орыс әдеби 

тілінің тарихындағы рӛлін сипаттау; 

Студент ие болуға міндетті: орыс әдеби тілінің ұғымдық 

аппаратын мәтіндерді сараптау кезінде қолдану. Мақсаты 

мен міндеттері: орфография мен пунктуацияның ең 

күрделі деген бӛлімдері бойынша білімдері мен 

қабілеттерін бекіту, жүйелендіру және кемелдендіру. 

OTPK 3502 Орыс тілінің практикалық курсы 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар    TBK1401 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты мен міндеттері: орфография мен 

пунктуацияның ең күрделі деген бӛлімдері бойынша білімдері 

мен қабілеттерін бекіту, жүйелендіру және кемелдендіру. 

Студент білуге міндетті: тілдік шығармаларды құру 

ережелері, әдеби тілді қалыптастырудың теориялық 

негіздері; 

Студент жасай алуға міндетті: 

 тыныс белгілері мен тілдік нормалардың барлық түрлерін 

ӛз бетінше құрылған мәтінде қолдану; 

Студент ие болуға міндетті: контекстідегі тілдік 

құралдарды сараптау, зерттеу жұмыстарын ӛз бетінше 

жүргізу. 

OATT 3503 Орыс әдеби тілінің тарихы 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар    TBK1401 

1+2+0 

 

Пәннің мақсаты: студенттерді басты проблемалармен және 

орыс әдеби тілінің пайда болып қазіргі кезге дейін жазбаша-

кітаптың дамуының құрылым ӛзгешеліктерімен таныстыру. 

Пәннің міндеттері: студенттерді орыс әдеби тілінің халық 

тарихымен байланысының басты кезеңдерінің дамуымен 

таныстыру. Әр түрлі тарихи кезеңдердегі әдеби тілдің негізгі 

үрдістегі дамуын және әдеби текстердің ӛзіндік 

ерекшеліктерін кӛрсету. Жалпытілдік және стилистика 

ішіндегі норманың қалай пайда болып, қалай дамығанын және 

норманың лайықты себептері мен шарттарының орналасуын 

кӛрсету. Әдеби шығарма тілінің талдау дағдыларын дайындау, 

Студент білуге міндетті: 

әдебиеттанушылардың белсенді меңгеріліп жатқан 

моральді-философиялық ізденістерімен тығыз 

байланыстағы орыс романының үздік үлгілеріндегі 

мазмұндық-композициялық тұтастығын анализдеу. 

Студент жасай алуға міндетті: ӛркем шығарманың 

негізгі мазмұнын интерпретациялап, тілдік және 

кӛркемдеуіш құралдарын зерттеу; кӛркем шығарманың 

негізгі мазмұнын жеткізіп, бағалау; 

Студент ие болуға міндетті: ӛркем және семантикалық 

жоспарлаудың роман структурасына, сипаттамасына деген 



орыс әдеби тілінің негізгі үрдістерін кӛрсететін, авторлардың 

әдеби тілге қосқан талдау текстері. 

қатыстық спецификасын айқындай түсу; 

OOP 3504 Орыс орфографиясы   және  пунктуациясы 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар    TBK1401 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: орфография және пунктуация 

бӛліктерінің барынша күрделі  ережелерін қолдануға үйрету 

Студент білуге міндетті: тілінің орналасу ережесін, әдеби 

тілдің орнығуының теориялық негізін; 

Студент жасай алуға міндетті: тыныс белгілерін дурыс 

қолдану, ӛзіндік мәтін дайындауда тілдік нормалардың 

барлық түрлерін; 

Студент ие болуға міндетті: зерттеу саласын жүргізе алу; 

контексттерде тілдік құралдарға талдау жасай алу; 

TKKLS 3505 Тәуелсіздік кезеңіндегі Қазақстанның  

лингвомәдени символдары 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар    TBK1401 

1+1+0 

 

Курстың мақсаты: оқу курсы орыс тілін үйренудегі 

лингвомәдениеттану мен әлемтанудағы базалық білімдерге 

негізделген. Қазақстан жайлы лингвомәдениеттану мен 

әлемтанудағы ақпаратты игеру. 

Курстың міндеттері: 

• ОШТ оқу жүйесіндегі тіл мен мәдениеттің ӛзара тығыз 

байланысын айқындау; 

• Қазақстан жайлы лингвомәдениеттану мен әлемтанушылық 

білімге РКИ оқу барысында ие болу; 

•  Еуразияландырудың басты лингвомәдени концептілерін 

ұғыну; 

Студент білуге міндетті: Қазақстан жайлы 

лингвомәдениеттану мен әлемтанушылық білім; 

Еуразиялық мәдениеттің негізгі қағидаларының мазмұны; 

Студент жасай алуға міндетті: 

ағартушылық мақсатта лингвомәдени лакуналарды 

түсіндіре алу; тілдік материалды ұлттық-мәдени 

семантиканы анықтау мақсатымен сараптау; 

Студент ие болуға міндетті: әлемнің тілдік бейнесін 

сараптай білу. 

OTFG 3506 Орыс тілінің функционалдық грамматикасы 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар    TBK1401 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: бакалавр-филологтар санасында тілге 

деген коммуникативті негізделген бағытты, әдістемелік 

білімдер, орыс тілінің функционалдық грамматикасындағы 

қабілеттері мен ұстанымдарын қалыптастыру; функционалдық 

грамматиканың аспектілерімен таныстыру; тілдегі атқаратын 

қызметіне байланысты грамматикалық формалар мен 

синтаксистік құрылымдарға сипаттама беру;құрылымдық-

жүйелік және функционалдық қарастыру негізіндегі орыс 

грамматикасының спецификасына түсініктеме беру; болашақ 

орыс тілінің ұстаздарын әдістемелік тәсілдермен таныстыру; 

Студент білуге міндетті: құрылымдық-жүйелік және 

функционалдық қарастыру негізіндегі орыс 

грамматикасының спецификасына түсініктеме; 

функционалдық грамматиканың негізгі бӛлімдері; 

Студент жасай алуға міндетті: орыс грамматикасын 

спецификасын оның функционалдық потенциалы мен 

жүйесінде сипаттау; тілдік жүйе мен сӛйлеу кезіндегі әр 

түрлі тілдік бірліктердің ӛзара әсері мен байланыстарын 

ажырату; грамматиканың функционалдық сипаттамасын 

«формасынан бастап қызметіне қарай» принципі бойынша 

саралау; 

Студент ие болуға міндетті: сӛйлеудегі атқаратын 

қызметтеріне байланысты грамматикалық формалар мен 

синтаксистік құрылымдары жайлы теориялық және 

тәжірибелік негіздері; игерген білімдері мен қабілеттерінің 

педагогикалық тәжірибедегі дәлелдемесі; ғылыми 

мақалалар, аннотациялар, рефераттар жазып, берілген 

тақырып бойынша әдебиет тізімін дайындау. 

OATT 3507 Орыс әдеби тілінің тарихы 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар    TBK1401 

1+2+0 

 

Оқу пәнінің мақсаттары: студенттерді орыс әдеби тілінің 

пайда болуынан қазіргі кезге дейінгі негізгі мәселелері мен 

қалыптасу айырмашылықтарымен таныстыру. 

Оқу пәнінің міндеттері: 

• орыс әдеби тілінің халық тарихымен байланысындағы  

негізгі даму кезеңдеріне шолу; 

•  әдеби мәтіндердің типтік айырмашылықтары мен әр түрлі 

тарихи кезеңдегі дамуының басты тенденцияларын кӛрсету; 

• жалпытілдік және жекестилистикалық нормалардың пайда 

болу және әрі қарай даму ерекшеліктерін, аталмыш 

Студент білуге міндетті: орыс әдебиетінің тарихын, оның 

кезеңдерге бӛлінуін айқындайтын орыс әдеби үрдісінің 

заңдылықтары,негізгі терминдері мен теориялық 

ұғымдары, «дәстүр» ұғымының мағынасы мен әдеби 

үрдістегі оның функционалдық заңдылықтары, орыс 

жазушыларының шығармашылық биографиясындағы 

негізгі фактілер мен олардың шығармашылық 

эволюциясындағы негізгі кезеңдері. 

Студент жасай алуға міндетті: авторлардың 

философиялық-эстетикалық жаңалықтарын ескере 



нормалардың қалыптасуының себептері мен жағдайларын 

ұғындыру; 

• әдеби шығармаларды сараптау қабілеттерін уйренуге, жеке 

авторлардың енгізген жаңашылдықтарын ажырата білуге 

баулып, орыс әдеби тілінің басты тенденцияларын анықтай 

білу. 

отырып, әр түрлі жанрға жататын мәтіндерді құрылымы 

мен мазмұны жағынан сараптау; мәтіннің құрылымдық 

компоненттерін, әр түрлі тіл деңгейінің бірліктерін талдап, 

олардың мәтіндегі функциясы мен орнын анықтау; 

мәтіндерді салыстыра отырып, олардың жалпы орыс әдеби 

тілінің тарихындағы рӛлін сипаттау; 

Студент ие болуға міндетті:  орыс әдеби тілінің ұғымдық 

аппаратын мәтіндерді сараптау кезінде қолдану. 

TBZT 3508 Тіл білімін зерттеу тарихы 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар    TBK1401 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: «Тіл білімі зерттеулерінің тарихы» оқу 

пәнінің мақсаты – тіл туралы ілімнің ежелгі дәуірден қазіргі 

күнге дейінгі даму кезеңдерін талдау, ежелгі тіл білімі 

мектептері мен кӛрнекі оқымыстылары, басты қағидалары, 

зерттеу әдістемелері, маңызды жетістіктері жайлы ақпарат 

беру. 

Студент білуге міндетті: ӛзге әлемдік тілдер қатарынан 

орыс тілінің орны; тілдердің дамуының типологиялық 

заңдылықтары мен тенденциялары; славян әлемінің тілдері 

мен мәдениеттерінің жағдайы; туыстас және туыстас емес 

тілдер жайлы ақпарат; 

Студент жасай алуға міндетті: әр түрлі тілдердің 

типологиялық белгілерін ажырату; орыс тілін оған туыстас 

және туыстас емес тілдермен салғастыра зерттеу; 

Студент ие болуға міндетті: әр түрлі деңгейдегі тілдік 

бірліктердің лингвистикалық сараптау әдістемесі. 

OTS 4509 Орыс тілінің семантикасы 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар    TBK1401 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: «Қазіргі орыс тілі» пәнін игеру кезінде 

қалыптасқан тіл жайлы жүйелі білім негізінде жаңашыл 

семантикалық зерттеулерді ескере отырып, тілдік бірліктердің 

мазмұндық жағының қалай кӛрініс табатынын сипаттау. 

Курстың міндеттері:  лингвистикалық семантиканың ӛз 

бетінше ғылыми пән ретіндегі қалыптасу және дамуының 

маңызды кезеңдерімен таныстыру; тілдік бірліктер аспектінің 

семантикалық зерттеуіне бағытталған қазіргі лингвистикалық 

парадигмалар жайлы түсінік беру; қазіргі лингвистикалық 

семантиканың қағидалары мен тәсілдерін сипаттау; орыс 

тілінің лексикалық және грамматикалық мәселелерін 

қарастыру; әр түрлі тілдік деңгейлердегі тілдік бірліктердің 

сараптамасы негізінде орыс тілінің семантикалық 

құрылымының айырмашылықтарын кӛрсету; мектептер мен 

жоғарғы оқу орындарында орыс тілін үйретудегі теориялық 

білімдерді практикалық қолдану мүмкіндіктерін 

қалыптастыру; 

Студент білуге міндетті: орыс тілінің мазмұндық жағын 

ұйымдастырудың негізгі заңдылықтары мен спецификасы; 

Студент жасай алуға міндетті: орыс тіліндегі тілдік 

бірліктердің семантикалық қасиеттері кӛрініс табатын 

құбылыстары мен үрдістерді түсіндіре білу; орыс тіліндегі 

тілдік бірліктердің семантикалық анализі; 

Студент ие болуға міндетті: лингвистикалық 

семантиканы ӛз бетінше тіл білімі ағымы ретінде ұғынып, 

оның проблематикасы, ғылыми құрылысы, негізгі 

бағыттары мен қағидалары жайлы. 

SMOAT 4512 Сӛйлеу мәдениеті және орыс әдеби тілі 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар    TBK1401 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: сӛйлеуі жоғарғы деңгейдегі білімді орта 

нормасына сай, мәнерлі әрі кӛркем, жоғары білімді маманның 

үлгілі тілдік тұлғасын тәрбиелеу.                                         

Курстың міндеттері: орыс кӛркем тілінің нормаларына сай 

қабілеттерді бекіту және кемелдендіру; ақпаратты іздеу және 

бағалау қабілеттерін дамыту; күрделі мамандандырылған 

сұхбат жағдайына дайындау мақсатымен сӛйлеу қабілетін 

кемелдендіру; ауызекі сӛйлеу мәдениетін жоғары деңгейге 

кӛтеру, позитивті жеке қарым-қатынасты қалыптастыру және 

сақтауға бағытталған тілдік бірліктерді қолдануды үйрену. 

 

Студенттер білуге міндетті: қазіргі орыс тілінің 

құрылымы, оның бірліктер жүйесі; ұтымды тілдік қарым-

қатынас негіздері – риторика және прагматика негіздері; 

Студент жасай алуға міндетті: адресаттың тілдік қарым-

қатынасқа дайындық деңгейі, қызығушылықтары мен 

кӛңіл-күйіне байланысты тілдік мінез-құлықтың формасы 

мен тактикасын жӛндеу, тілдік әсер етудің ұтымды 

тәсілдерін тауып, қолдану; әр түрлі тілдік бірліктер мен 

олар жайлы лингвистикалық білімді еркін сӛйлеу 

барысында түрлі коммуникативтік жағдайларда қолдану. 

Студент ие болуға міндетті: ауызша және жазбаша тілдік 

қарым-қатынастың түрлі деңгейлеріндегі әдеби норма: 

орыс әдеби тілінің лексикалық, фразеологиялық, 

фонетика-интонациялық, графикалық және грамматикалық 



 ресурстары. 

OTP 4511 Орыс тілінің прагматикасы 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар    TBK1401 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: прагматика жайлы қазіргі 

лингвистикалық парадигманың құрушы бірлігі ретінде 

түсініктеме беру. 

 Оқу пәнінің міндеттері: 

прагматика жайлы қазіргі лингвистикалық парадигманың 

құрушы бірлігі ретінде орны мен рӛлін анықтау, ӛзге 

ғылымдармен байланысын орнату; 

прагматиканы лингвистикалық бағыт ретінде қалыптасу 

кезеңдерін сипаттау; 

прагмалингвистикаға ғылым ретінде категориялық анықтама 

беру; 

прагматиканы РА типологиялық сипаттама мен контекст және 

тілдік бірліктер тұтастығында қарастыру; 

сӛйлеу актінің классификацияларына түсініктеме беру, негізгі 

түрлерін сипаттау; 

сӛйлеу актінің құрылымын сараптау; 

әлеуметтік және ұлтаралық қарым-қатынас стратегияларын 

жүзеге асыру үшін сӛйлеу бағдарламасын модельдеуге баулу; 

Студент білуге міндетті: перформативті сӛйленістер 

типологиясы; 

Студент жасай алуға міндетті:  сӛйлеу мінез-құлқын әр 

түрлі қарым-қатынас жағдайында сараптай білу; әр түрлі 

қарым-қатынас жағдайында тілдік бірліктерді таңдау; 

әлеуметтік және мәдениетаралық ӛзара әсер ету 

жағдайларында сӛйлеу бағдарламаларын құрастыру, 

сонымен қатар қарым-қатынастың сӛйлеу проблемаларын 

зерттеудің ең ұтымды әдістерін таңдау. 

OTOIT 3512 Орыс тілін оқытудың инновациялық 

технологиялары 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар    TBK1401 

1+2+0 

 

Курстың  мақсаты:  

орыс тілін үйретудегі инновациялық технологиялардың 

жетістіктерімен жалпылай танысу; орыс тілін үйретудің қазіргі 

заман әдістемесінің басты ба,ыттары мен кӛкейкесті 

мәселелерін сипаттау. 

Мазмұны: оқу үрдісін технологияландыру, мектептегі орыс 

тілін үйретудің инновациялық тәсілдерін құрастыру және 

енгізу. 

Студент білуге міндетті: орыс тілін үйретудің жаңашыл 

тәсілдері мен технологиялары; 

Студент жасай алуға міндетті: орыс тілі бойынша оқу 

құралын ӛз бетінше таңдап, лайықты қолдана білу, соларға 

сәйкес сабақ беру технологиясы мен әдістемелік тәсілдерді 

рационалды пайдалану. 

Студент ие болуға миіндетті: орыс тілін мектепте үйрету 

бағдарламасының мазмұны мен қойылатын талаптары 

және ӛзге де басқарушылық құжаттар жайында, сонымен 

қатар мектеп оқулықтарының мазмұны мен әдістемелік 

құралы туралы. 

OTS 4513 Орыс тілінің стилискасы 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар    TBK1401 

1+1+0 

 

Курстың мақсаты: коммуникативтік, прагматикалық және 

когнитивтік аспектідегі тілдің стидьдік айырмашылықтарымен 

анықталатын қызметтері жайлы жалпылай түсінік беру; 

жазбаша және ауызша тілдік қатынас нормаларына ие болу; 

тілдік «сезгіштікті» дамытып, стилистикалық түзетуге баулу. 

«Орыс тілінің практикалық стилистикасы» курсының 

міндеттері келесідей: 

Қазіргі орыс тілін функционалдық-стильдік алуандығы 

бойынша қарастыру, әр түрлі жанрлық сипаттамаға ие 

мәтіндердің стильдік нормалары мен құрастыру 

айырмашылықтарын анықтау; 

Контекст және тұтас тексттегі лексикалық, грамматикалық 

бірліктер мен морфологиялық формаларды пайдаланудың 

функционалдық және экспрессивтік мүмкіндіктеріне назар 

аудару. 

 

 

Студент білуге міндетті: лексикалық және 

грамматикалық бірліктер мен белгілі бір морфологиялық 

формалар арқылы кӛрініс табатын семантикалық мазмұны 

мен стилистикалық ақпаратты дұрыс интерпретациялау; 

контекстіге байланысты бірліктер мен формаларды дұрыс 

таңдау; жалпылай қолданыстағы мәтіндерді құру 

барысында аталмыш бірліктердің экспрессивтік 

мүмкіндіктерін үтымды пайдалану; қазіргі орыс тілінің 

функционалдық стильдері жүйесін түсіну; әр түрлі 

жанрлық сипаттамаға ие мәтіндерді құру және қолдану 

заңдылықтарын анықтау. 

ЖББТ 3 Орыс әдебиеті 



SW 3501  Scientific writing (қаз/орыс/ағыл.) 

1 кредит / 2 ECTS 

Алғышарттар:    жоқ 

0+1+0 

 

Курстың мақсаты: студенттерді ғылыми-зерттеу проектісін 

жүзеге асыруларындағы қағидалары мен тәсілдерімен 

таныстыру. 

Курстың міндеттері:  

• қазіргі заман ғылымының қағидаларын әлеуметтік білім 

болып қалыптасу контекстіндегі әлеуметтік белсенділіктің 

спецификалық формасы ретінде айқындау; 

• ғылыми іскерліктің ережелерінің ғылыми қоғамның 

қалыптасуы, оның академиялық карьерадағы бағыттары мен 

ғылыми коммуникацияның формаларымен байланысын 

кӛрсету; 

• зерттеу проектісін ұйымдастырудың жоспарын құрастыру, 

оны жүзеге асырудың әр кезеңіндегі (тақырып таңдаудан 

бастап қажетті әдебиеттер тізімін мақұлдау және оны ғылыми 

одаққа ұсынуға дейін) қажетті әрекеттерді лайықтау. 

Студент білуге міндетті: 

дипломдық немесе диссертациялық проектінің толық 

терминологиялық сипаттамасы: объектінің ұғымы мен 

ғылыми зерделеу мәселелері; оны жүзеге асыру 

технологиясы мен әр түрлі типті дереккӛздер анализі; 

пайдаланған әдебиеттер тізімінің сипаттамасы; зерттеуде 

қолданатын әдебиеттерді іздеп табу мүмкіндіктері; ӛз 

бетінше зерттеу жоспарын құру технологиясын зерттеуді 

жалпы ұйымдастырудың, ӛзін және ӛзінің зерттеу 

жұмысын белгілі бір ғылыми қоғамдарда ұсынудың, 

жұмыс мазмұнын сипаттау әрі объектіні 

концептуализациялау тәсілі ретінде; 

Студенттер ие болуға міндетті: ақпаратпен жұмыс жасай 

білу:керекті форматқа сәйкестендіру аспектінде оны іздеп 

табу, талдау және тексеру; зерттеу проектілеріне 

сипаттама жасау: ӛзінің жеке проектісіне ғана емес, ӛз 

әріптестерінің, сонымен қатар жұмысқа тікелей байланысы 

бар ӛзге де мамандық иелерінің проектілерін. 

OP 3502 ХІХ ғасырдағы орыс поэзиясы 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар    TBK1401 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: ХІХ  ғасыр ақындары жайлы жалпылай 

түсінік беру 

Курстың  міндеттері:  

• әдебиеттануда ӛріс жайған концепциялар, ХІХ  ғасыр 

поэзиясындағы үрдістер мен құбылыстардың қолданбалы 

әдістемелері негізінде анализ және интерпретация жасау; 

• ақындардың шығармашылық дарашылдықтары бойынша 

ӛзіндік зерттеулері мен талдаулары жӛнінде ауызша, жазбаша 

және виртуалдық түрде түсінік беру. 

 

Студент білуге міндетті: ХІХ  ғасыр поэзиясындағы 

айырмашылықтар; ХІХ  ғасырдағы орыс поэзиясындағы 

жанрлық жүйесі, функциялары, мазмұнын, поэтикасын 

және оқу бағдарламасымен мақұлданған шығарма 

мәтіндерін; 

Студент жасай алуға міндетті: ХІХ  ғасырдағы орыс 

поэтикалық шығарма мәтіндеріндегі функциялары, 

мазмұны және формалары бойынша айырмашылықтарды 

қазіргі әдебиеттануда мақұлданған ұғымдар, терминдер, 

мәтіндердің анализі мен интерпретациясының әдіс-

тәсілдері арқылы таба білу; шығарманың құрылымы мен 

поэтикасы бойынша ӛзіндік зерттеулері мен талдаулары 

жӛнінде ауызша және жазбаша түрде түсінік бере алу; 

Студент ие болуға міндетті:  кӛркем әдеби поэтикалық 

шығарманың анализі тӛңірегіндегі зерттеу және 

тәжірибелік жұмыстың негізгі амалдары мен тәсілдері. 

KAU 3503 Қазақстандағы әдеби үдеріс 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар     AK1402 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: Қазақстандағы қазіргі әдеби үрдіс 

елімізде мекен етіп жатқан ұлттардың мәдени және рухани 

мұрасымен таныстыруды мақсат етеді. Қазақстан ұлттарының 

әдебиет тарихын зерттеудің күрделілігі ұлттардың 

мәдениетінің әр алуандығымен түсіндіріліеді, сол себептен де 

әдебиетпен танысудан бұрын елдің басынан ӛткерген тарихи 

кезеңдеріндегі ұлттық құрамы мен миграцияны ескеру жӛн. 

«Еуразиялану» идеясының негізі оның комплементарлығында, 

ӛйткені мемлекет территориясында мекен етуші халықтар ұзақ 

жылдар бойы бірегей аймақтық, сәйкесінше саяси және 

экономикалық кеңістікте ӛмір сүрді, арине, бұл жайт 

халықтардың дүниетанымында да белгілі бір ұқсастықтар 

ұялатты.сондықтан да бұл фактіні «Қазіргі Қазақстандағы 

әдеби үрдіс» курсында естен шығармау керек. 

Студент білуге міндетті: XX ғасырдағы Қазақстандық 

жазушылары шығармаларындағы ерекшеліктерді; XX 

ғасырдағы Қазақстандық әдебиеттің жанрлық жүйесін; 

олардың атқаратын негізгі қызметтерін, мазмұны мен 

поэтикасын, сонымен қатар оқу бағдарламасында 

мақұлданған кӛркем әдебиет үлгілерінің мәтіндерін; 

Студент жасай алуға міндетті: XX ғасырдағы 

Қазақстандық жазушылары шығармаларының мазмұны 

мен сипатындағы ӛзгешеліктерді тану; кӛркем әдебиеттің 

құрылымы мен поэтикасы бойынша ӛзіндік 

қорытындылары мен зерттеулерін ауызша әрі жазбаша 

жеткізу; 

Студент ие болуға міндетті: кӛркем әдебиет үлгілерін 

сараптау облысындағы зерттеу және тәжірибелік 

жұмыстарында қолданатын негізгі әдіс - тәсілдерін. 



KOZhP 3504 Қазақстандық орыс жазушыларының 

прозасы 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар     AK1402 

1+2+0 

 

Курстың міндеттері: 

• Қазақстандық орыс эпикалық прозасының ӛзіндің кӛркем 

ерекшеліктерін зерттеу: 

• әдеби ӛрлеу атмосферасы мен ондағы эволюциялық 

үрдістерді жаңғырту; 

• әдеби үрдістің жалпы заңдылықтарына түсіндірме 

беру, белгілі бір жазушылардың шығармашылықтарының 

жеке даралығын айқындау: 

Студент білуге міндетті: Қазақстандық жазушылары 

прозасының алдыңғы қатарлы әдеби бағыттары, жанрлары 

мен стильдік ерекшеліктерін; 

Студент жасай алуғу міндетті: әдебиеттану ғылымында 

қабылданған мәтіндердің басты ұғымдары, терминдері, 

және сараптау мен интерпретацияда қолданылатын амал-

тәсілдерін қолдана отырып, жаңа әдеби туындыларының 

қызметі, мазмұны және сипатын тану; қазіргі заман 

әдебиетінің теориясы мен тарихы бойынша ӛзіндік 

қорытындылары мен зерттеулерін ауызша әрі жазбаша 

жеткізу; әр алуан типті мәтіндерді жазу; 

Студент ие болуға міндетті: кӛркем әдебиет үлгілерін 

сараптау облысындағы зерттеу және тәжірибелік 

жұмыстарында қолданатын негізгі әдіс - тәсілдерін. 

ASh 3505 XІX  ғасыр ақындарының шығармашылығы 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар     AK1402 

1+1+0 

 

Курстың мақсаты: «ХІХ ғасыр ақындарының 

шығармашылығы» оқу пәнінің мақсаты − аталмыш дәуірдің 

тарихи - әдеби және тарихи-мәдени ерекшеліктерімен, оған 

қоса орыс әдебиетінің классикалық дәуіріндегі кӛш бастаған 

ақындарының әдеби тәжірибелеріндегі айырмашылықтармен 

танысу. Ақындардың шығармашылықтарын бір жағынан 

тарихи - әдеби перспективада, екінші жағынан тарихи-

функционалдық бағытта қарастыру ұсынылады. 

Студент білуге міндетті: әдеби үрдіс заңдылықтарын; 

ХІХ ғасырдағы әдеби бағыттарының (романтизм, реализм) 

негізгі белгілерін; ХІХ ғасырдағы алдыңғы қатарлы 

кӛркем әдебиет үлгілерінің мазмұнын; 

Студент жасай алуға міндетті: аталмыш кӛркем әдебиет 

үлгілерін дәірінің әдебиеті мен мәдениеті контекстінде 

сараптау; әдебиеттану мен әдебиет тарихындағы негізгі 

ұғымдар мен терминдер жүйесін қолдана отырып, әдеби 

еңбек пен жалпы жазуша шығармашылығының 

ерекшеліктерін анықтау; 

Студент ие болуға міндетті: ХІХ ғасырдағы орыс 

әдебиетінің дамуы; жазылу дәуіріндегі әдеби жағдайы мен 

мәдениетіне қатысты әдеби шығарманың маңыздылығы; 

ХІХ ғасырдағы орыс әдебиетінің туындыларында 

қолданылатын ұғымдық аппаратын. 

ASh 3506 XX  ғасыр ақындарының шығармашылығы 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар     AK1402 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: «ХХ ғасыр ақындарының 

шыңармашылығы» оқу пәнінің мақсаты − аталмыш дәуірдің 

тарихи - әдеби және тарихи-мәдени ерекшеліктерімен, оған 

қоса ХХ ғасырдағы орыс әдебиетінің классикалық дәуіріндегі 

кӛш бастаған ақындарының әдеби тәжірибелеріндегі 

айырмашылықтармен танысу.  

 

Студент білуге міндетті: әдеби үрдіс заңдылықтарын; ХХ 

ғасырдағы әдеби бағыттарының негізгі белгілерін; ХХ 

ғасырдағы алдыңғы қатарлы кӛркем әдебиет үлгілерінің 

мазмұнын; 

Студент жасай алуға міндетті: аталмыш кӛркем әдебиет 

үлгілерін дәірінің әдебиеті мен мәдениеті контекстінде 

сараптау; әдебиеттану мен әдебиет тарихындағы негізгі 

ұғымдар мен терминдер жүйесін қолдана отырып, әдеби 

еңбек пен жалпы жазуша шығармашылығының 

ерекшеліктерін анықтау; 

Студент ие болуға міндетті: ХХ ғасырдағы орыс 

әдебиетінің дамуы; жазылу дәуіріндегі әдеби жағдайы мен 

мәдениетіне қатысты әдеби шығарманың маңыздылығы; 

Студент қолдана білуге міндетті: ХХ ғасырдағы орыс 

әдебиетінің туындыларында қолданылатын ұғымдық 

аппаратын. 

KOA 3507 Қазіргі орыс әдебиеті 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар     AK1402 

1+2+0 

Курстың мақсаты: қазіргі заман әдеби үрдісі, әдебиет 

дамуының басты тенденциялары және әр түрлі әдеби 

бағыттардың кӛрнекі ӛкілдері жайлы жүйеленген білім беру, 

ХХ-ХІХ орыс әдебиетінің ғылыми-критикалық рецепциясын 

Студент білуге міндетті: аталмыш әдеби дәуірдің тарихи 

- әдеби фактілері мен белгілерін; аталмыш әдеби дәуірдің 

ақын-жазушыларының шығармашылығы мен 

биографияларын; аталмыш әдеби дәуірдің жанрлық және 



 құруға дайындау. стильдік үрдістері; 

Студент жасай алуға міндетті: әдеби үрдісті аталмыш 

әдеби дәуірдің әлеуметтік-мәдени контекстінде қарастыру; 

тарихи - әдеби құбылыстардың даму тенденциялары мен 

хронологиясын айқындау; әр түрлі эстетикалық 

бағыттарға жататын шығармаларды салғастыра отырып, 

олардың типологиялық және жеке авторлық 

қатыстылығын дәлелдеу; жеке жазушылардың 

шығармашылық жолын немесе шығармашылығындаңы бір 

кезеңіне мінездеме беру; эстетикалық табиғаты мен 

жанрлық айырмашылықтары бойынша ерекшеленетін 

мәтіндерді сараптау барысында терминологиялық 

аппаратты сауатты пайдалану; 

Студент ие болуға міндетті: кӛркем әдеби, критикалық 

және ғылыми мәтіндермен зерттеу, аналитикалық және 

практикалық жұмыс барысында қолданылатын әдіс-

тәсілдер. 

KATIIP 3508 Қазақстан әдебиетінің тұлғалық 

интеллектуалды-инновациялық потенциалы 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар     AK1402 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: «Қазақстандық әдебиеттегі тұлғаның 

интеллектуалды-инновациялық потенциалы» оқу пәнінің 

мақсаты − студенттерді қазіргі Қазақстан әдебиетіндегі 

тұлғаның кӛркем парадигмасының негізгі константаларын 

бағалаумен таныстыру. 

Курстың міндеттері: 

• аталмыш аспектіде филологиялық электронды альманах 

дайындау арқылы қазіргі қазақстандық авторларының кӛркем 

әдеби жүйелерінің негізгі заңдылықтарының кешенді 

сипаттамасы; 

• жаңашыл Қазақстан әдебиетінің классикалық дәстүрлер мен 

ХХ ғасырдың аяғы-ХХІ ғасырдың басындағы ресейлік 

интеллектуалдық прозасының жаңа тенденцияларымен 

байланысын анықтау; 

• қазіргі ақын-жазушылардың индивидуалды-авторлық 

дүниеге кӛзқарасын есте сақтай отырып, әдеби 

қаһармандардың инновациялық даму хақында олардың 

интеллектуалды реконстркуциясы моделін қарастыру; 

• монографиялық зерттеуде келтірілетін авторлық кӛркем 

эстетикалық жүйелер мен жанрлық құрылымдардың бір-біріне 

әсері мен қарама-қайшылығын ескере отырып, студенттерді 

тұлғаларды анықтаудың психологиялық тәсілдері мен 

авторлық сананы білдірудің формалары типологиясымен 

таныстыру. 

Студент білуге міндетті: жаңа тарихи даму 

заңдылықтары мен ХХ ғасырдың аяғы-ХХІ ғасырдың 

басындағы Қазақстан әдебиетінің жағдайын ескеріп, 

аталмыш заңдылықтардың айқын белгілерін; 

Студент жасай алуға міндетті: қоғамдағы әдебиеттің 

ролінің ӛзгергенін ескере отырып, қазіргі қазақстандық 

интеллектуалдық прозасындағы формальді-

текстологиялық және мазмұндық аспектілердің әр 

алуандығына түсініктеме беру;  кӛркем шығарма 

құрылымындағы авторлықтың әр түрлі формадағы 

теориялық түсініктемесі мен кешенді әдебиеттанушылық 

сараптама жасау; жаңашыл әдебиеттанушылық 

зерттеудебелгілі тарихи-мәдени жағдайлардағы атқаратын 

қызметіне байланысты Қазақстан әдеби үрдісінің 

дамуының басты мәселелерін айқындау; 

Студент ие болуға міндетті: тәуелсіздік кезеңіндегі 

еліміздің кӛркем әдеби үрдісінің ӛзгеруіне түрткі болған 

қазіргі мәдени жағдай. 

 

 

KKMOA 4509 Қалыптасқан Қазақстан мемлекетінің орыс 

әдебиеті  

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар     AK1402 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: кӛпқырлы мәдени мұра, жаңа заман 

ақындары мен прозаиктерінің шығармаларымен таныстыру. 

Еліміздегі әлеуметтік және тарихи-мәдени жағдайлар 

контекстінде әдеби шығармалардың кешенді сараптамасын 

жасауға, сонымен қатар әдеби сӛздің эстетикалық және 

кӛркемдеуіш мүмкіндіктерін бағалауға үйрету. Қалыптасқан 

Қазақстан мемлекетінің орыс әдебиеті. Проза. Повесть. 

Әңгіме. Әдеби документалистика. Сатира. Фантастика. 

Студент білуге міндетті: орыс әдебиетінің табиғаты мен 

қазіргі әдеби үрдістердің спецификасын; 

Студент жасай алуға міндетті: әдеби дәуір 

спецификасына байланысты әдеби шығармалардың 

кешенді сараптамасын жасау; 

Студент ие болуға тиіс:  әдеби дәуірдің мәдени және 

эстетикалық критерийлерін ескеріп, шығармаларды аса 

мұқияттылықпен оқу; әдеби шығарманы кӛркем - әдеби 



Лирика. Поэма. Драматургия. Қазақстан халықтары әдебиеті. 

Әдебиеттану. Кӛркем әдеби критика. 

және әлеуметтік-идеологиялық жағынан бағалау. 

KOAHA 4510 Қазақстанның және и Орта Азия 

халықтарының әдебиеті 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар     AK1402 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: Орта Азия және Қазақстан халқының 

әдеби үрдісінежелгі дәуірден қазіргі күнге дейін оқыту, 

кӛркем мағыналық кеңістігінің сипаттамасын, Орта Азия және 

Қазақстан халқының әдеби мұраларын, олардың әдеби 

бағыттарының спецификасын, ішкі даму заңдылықтарын, Орта 

Азия және Қазақстанның ұлттық жазушыларының 

шығармашылық даралығын анықтау.. 

Студент білуге міндетті: Қазақстан және Орта Азия 

әдебиетін ӛз алдына бӛлек тарихи-әдеби құбылыс ретінде; 

кӛрнекі қаламгерлердің монографиялық 

шығармашылығын; тарихи - әдеби үрдістің негізгі 

кезеңдерін; 

Студент жасай алуға міндетті: теориялық әдеби біліміне 

сүйене отырып, ӛз бетінше шығармаларға сараптама 

жасау; 

Студент ие болуға міндетті: кӛркем шығармаға деген 

аналитикалық кӛзқарас. 

TMDHA 4511 ТМД халықтарының әдебиеті 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар     AK1402 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: ұлттық әдебиеттің негізгі даму кезеңдері 

жайлы кешенді білім беру, ұлттық әдебиеттер арасындағы 

байланыс заңдылықтарын оқыту. 

Курс  міндеттері: 

•студенттердің гуманитарлық ғылымдарға деген 

қызығушылығын ояту; 

• ұлттық шығарманы сараптау тәсілдерін үйрену; 

• кӛпмәдениетті ТМД кеңістігіне деген қызығушылықты 

тәрбиелеу. 

Оқу пәні әлеуметтік-педагогикалық, тәрбиелік, мәдени-

ағартушылық іскерлікке бағыттайды. Оны оқыту келесідей 

профессионалды іскерлік мәселелеріне алып келеді: 

• оқу пәнінің спецификасына байланысты студенттерді үйрету 

және тәрбиелеу; 

• тұлғаның жалпы мәдениетін қалыптастыру; 

• әр түрлі оқу құралдары мен әдістемелерін пайдалану. 

Студент білуге міндетті: ТМД әдебиетінің кӛрнекі 

ӛкілдерін; ТМД елдерінің мәдениеті мен әдебиетінің ӛзара 

байланысы; 

Студент жасай алуға міндетті: шығарманың кӛркем 

идеялық мазмұнынан жалпыадамзаттық және ұлттықты 

ажырата білу; әдебиеттанушылық сараптамада 

қолданылатын негізі тәсілдерді үйрену; ғылыми, 

анықтамалық, методикалық әдебиетті пайдалану; ТМД 

халықтарының әдебиетінің бір ӛкілінің шығармашылық 

жолын не шығармасына ӛз бетінше сараптама жасау; 

Студент ие болуға міндетті: жалпы ТМД халықтарының 

әдебиетінің даму кезеңдерін. 

OAOIT 3512 Орыс әдебиетін оқытудың инновациалық 

технологиялары 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар      OАOA4424 

1+2+0 

 

Курстың мақсаттары: әдістеме, теория және әдістердің ӛзара 

байланысын ғылыми зерттеу жүйесі ретінде анықтау; 

филологиялық бӛлімдегі инновациялық технологиялар мен 

жаңашыл сандық құралдарды пайдалана отырып, сабақтардың 

негізгі формаларын, әдістемелерін, ӛз бетінше жұмысқа 

қойылатын талаптарға сипаттама беру. 

Мазмұны: орыс әдебиеті пәнін мектепте жүргізу үшін аса 

қажетті теориялық және әдістемелік жағынан дайындайды. 

Студент білуге міндетті: аталмыш курстың 

спецификасын, пәнін, әдеби стандартын; 

Студент жасай алуға міндетті: оқыту технологияларын 

жасау және іске асыру; оқу мақсаттарына жету үшін сабақ 

үстінде топтық жұмыстар ұйымдастыру; әдебиет бойынша 

оқу бағдарламасын құрастыру; 

Студент ие болуға міндетті: мектепте оқытылатын 

әдебиет пәнінің мазмұны мен қойылатын мақсаттары 

жайлы және ӛзге де басқарушы құжаттар туралы. 

MPO 4513 Мәтін поэтикасын оқыту негіздері 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар       AK1402 

1+1+0 

 

Курстың мақсаты: кӛркем мәтінді мазмұнды-құрылымды 

тұтастық ретінде қарастыру. 

Курстың міндеттері: 

• кӛркем мәтіннің ерекшеліктерін анықтау; 

•  әр түрлі тіл деңгейлерінің эстетикалық мүмкіндіктеріне 

үйрету; 

• мәтіннің тілдік безендірілуіне әсер ететін 

экстралингвистикалық және лингвистикалық факторларды 

қарастыру; 

Студент білуге міндетті: кӛркем мәтіннің поэтикалық 

анализіндегі басты ережелер мен қағидалар; кӛркем 

мәтіннің поэтикалық анализінің принциптері; кӛркем 

мәтіннің субъектілі және уақыт кеңістігіндегі құрылымын 

зерттеудің басты бағыттары; 

Студент жасай алуға міндетті: алған білімдерін әдеби 

шығарма анализінде пайдалану, толығырак айтсақ, мәтінді 

лингвистикалық аспектіде жанры мен табиғаты, 

семантикалық спецификасы мен комозициялық 

құрылымына қарай сипаттама беру; 

Студент ие болуға міндетті: әдеби мәтіннің 



филологиялық сараптамасының жаңашыл тәсілдері, 

толығырак айтсақ, шығарманың жазылу тілін тарихи - 

әдеби контекстіде қарастыру; шығарманың тілдік және 

метрикалық айырмашылықтары, табиғаты мен жанрына 

тәуелділігі; интертекстуалды баланыстарды анықтау 

методикасы; 

ЖББТ 4 Орыс тілі шетел тілі ретінде 

SW 3501 

Scientific writing  

(қаз/орыс/ағыл.) 

1 кредит / 2 ECTS 

Алғышарттар       жоқ 

0+1+0 

 

 

Курстың мақсаты: студенттерге ғылыми-зерттеу проектісін 

жүзеге асырудың қағидалары мен тәсілдерін танып, түсінуге 

кӛмектесу. 

Курстың міндеттері: 

• ғылыми іскерлік ережелері мен ғылыми одақ қызметінің 

оларға ұсынылған академиялық маңсап бағыттары мен 

ғылыми қарым-қатынас формалары арқылы байланыстылығы; 

• гуманитарлық ілім болып қалыптасу контекстінде қазіргі 

ғылымның басты принциптары жайлы әлеуметтік 

белсенділікті спецификалық формасы ретінде қабылдату 

 

Студент білуге міндетті: дипломдық немесе 

диссертациялық проектінің терминологиясын: пән ұғымы, 

ғылым зерттеудің объектісі мен мәселесі; әр түрлі дерек 

кӛзінің анализі мен жүзеге асыру технологиясын; тақырып 

пен дереккӛз байланысы; қолданылған әдебиеттер тізімін 

құру ережелері; аталмыш зерттеу проектісінің жоспарын 

құру ережелері; 

Студент жасай алуға міндетті: ақпаратпен жұмыс жасай 

білу: іздеу, талдау, талаптарға сай ӛңдеу; 

зерттеу проектілерін жазу (авторы ӛзі немесе бӛтен де 

зерттеуші болатын). 

OShTFF 3502 ОШТ функционалды фонетикасы 

 3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар         KOTF1403 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: сӛйлеу барысында сӛздер, морфемалар 

және олардың формаларын құрайтын сӛз дыбыстары 

атқаратын қызметтерді зерттеу. 

Курстың індеттері: 

• қолданбалы мәселелерді шешуде теориялық фонетика 

білімінің проекциясын қамтамасыз ету; 

• ОШТ оқыту барысында дыбыстарды түсіндіру және 

орналастыру мақсатымен фонетикалық жүйенің ғылыми 

моделін пайдалану; 

• орыс тілінде дыбыстардың дұрыс артикуляциясы мен 

интонацияның дұрыс қою қабілеттеріңе үйрену; 

«Орыс тілінің функционалды фонетикасы» оқу пәні 

сӛйлеушіге бағытталған фонетика курсы болып табылады. 

Студент білуге міндетті: орыс тілі дыбыстарының 

артикуляциялық табиғаты; фонетикалық заңдылықтардың 

қызметтерінің айырмашылықтары; 

Студент жасай алуға міндетті: дыбыс артикуляциясын 

дұрыстау; туынды сӛздің мағынасын түсіндіру; 

Студент ие болуға міндетті: ОШТ оқыту барысында 

дыбыстарды түсіндіру және орналастыру мақсатымен 

фонетикалық жүйенің ғылыми моделін қолдану; орыс 

тілінде дыбыстардың дұрыс артикуляциясы мен 

интонацияның дұрыс қою қабілеттері; артикуляция мен 

интонацияның дұрыс қою амалдары мен тәсілдері; 

OShTFL 3503 ОШТ функционалды лексикологиясы  

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар         KOTL1406 

1+2+0 

 

Курстың мазмұн: қолданбалы мақсатымен орыс тілінің 

лексикасына сипаттама беру: активті және пассивті лексика, 

потенциалды сӛздік, лексикалық оппозициялар, сӛздердің 

мағыналық топтары. 

Курстың мақсаты: лексиканы тілдік қарым-қатынастың 

жетекші компоненті ретінде оқыту. 

Курстың міндеттері: 

• орыс тілінің лексикалық жүйесінің жүйелі 

ұйымдастырылуына түсініктеме беру; 

• лексиканың грамматика және фонетикамен ӛзара 

байланысын анықтау; 

• инофондар лексикасын оқытуды ұйымдастыру; 

Студент білуге міндетті: орыс тілінің лексикасы жән 

оның функционалдығының ерекшеліктері туралы; орыс 

тілінің лексикасын инофондар арқылы меңгеру 

методикасы; 

Студент жасай алуға міндетті: туынды сӛздердің 

мағынасын түсіндіру; лексиканы презентация және 

активация кезеңдерінде меңгеруді қамтамасыз ету; шетел 

азаматтарының орыс тілін оқудағы мақсаттары мен 

дайындық деңгейлеріне байланысты лексикалық минимум 

анықтай білу. 

OShTFS 3504 ОШТ функционалды сӛзжасамы 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар          KOTS1407 

1+2+0 

 

«Орыс тіліндегі функционалдық сӛзжасам» оқу пәні орыс 

тілінің сӛзжасамының кешенді әрі жүйелі кӛрінісін құрайтын 

сӛзжасам курсымен анықталады. 

Курстың мақсаты: семантикалық-сӛзжасамдық 

категориялырды, абстрактілік, пәні мен субъективтігін және 

Студент білуге міндетті: орыс тілінің фонологиясы; 

семантикалық-сӛзжасамдық категориялар мен 

сӛзжасамдық модельдер жүйесін; 

Студент жасай алуға міндетті. орыс тіліндегі тілдік 

қарым-қатынас қажеттіліктері үшін орыс тілінің 



т.б. білдіретін сӛзжасамдық модельдердің семантико-

синтаксистік және мәтіндегі қолданылуының негізгі 

заңдылықтарын оқыту; 

Курстың міндеттері: 

•семантикалық-сӛзжасамдық категорияларды анықтау үшін 

синхронды сӛзжасам бірліктері мен тәсілдері, сӛзжасамдық 

туралы білімді қолдана білу; 

•тілдің номинативті және коммуникативті функцияларының 

жүзеге асуы барысында сӛзжасамдық модельдер мен 

заңдылықтарды ажырату; 

сӛзжасамдық модельдерін қолдану; 

OShTFM 3505 ОШТ функционалды морфологиясы   

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар           KOTM 2410 

1+1+0 

 

Курстың мақсаты: орыс тілінің морфологиялық жүйнсінің 

қолданбалы аспектісін, маына білдірудегі функционалдық 

айырмашылықтарын оқыту. 

Курстың  міндеттері: 

• Орыс тіліндегі тек, кӛптік формасы, жанды-

жансыздығының морфологиялық категорияларын білу; 

• Септіктерді қолдануды үйрету методикасы; 

• Түрлік мағыналар және етістікке қатысты ажыратылуы; 

• «жеке түрлік мағыналар» негізінде түрлерді оқыту 

методикасы; 

• Ситуативтік кӛзқарас, контекст негізінде түрлік-уақыттық 

формаларға үйрету методикасы; 

Мазмұны: оқу курсының негізгі мазмұны орыс тіліндегі 

морфологиялық категорияларының рӛлі және атқаратын 

қызметтерінің айырмашылықтары туралы білім беру. 

Студент білуге міндетті: орыс тіліндегі сӛз таптары 

жүйесін және олардың морфологиялық категориялары мен 

мағына білдірудегі айырмашылықтары; 

Студент жасай алуға міндетті: морфологиялық 

білімдерді мағынаны дәл жеткізу үшін қолдану; объективті 

және прагматикалық мағынаны жеткізу үшін сауатты 

септік парадигмасын және естістікті парадигманы сауатты 

қолдану; 

Студент ие болуға міндетті: орыс тілі грамматикасын 

оқытудың жекеленген амалдары мен тәсілдері. 

TKLS 3506 Тәуелсіздік Қазақстанның лингвомәдени 

символдары 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар           TBK1401 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: Қазақстан жайлы лингвомәдени және 

әлемтанушылық мағлұматты игеру. 

Курстың міндеттері: 

• ОШТ оқыту жүйесіндегі тіл мен мәдениет ӛзара 

байланысының рӛлін анықтау; 

• Евразийленудің негізгі лингвомәдени концептілерін 

құру; 

Мазмұны: оқу курсы РКИ оқу барысында 

лингвокультурология мен әлемтану жайлы негізгі білімдерге 

сүйенеді. 

Студент білуге міндетті: Қазақстан жайлы лингвомәдени 

және әлемтанушылық мағлұмат; Евразийленудің негізгі 

лингвомәдени концептілері; 

Студент  жасай алуға міндетті: лингвомәдени 

лакуналарды ағартушылық мақсаттарда түсіндіре білу; 

ұлттық-мәдени семантиканы анықтау мақсатымен тілдік 

материалды сараптау; 

Студент ие болуға міндетті: әлемнің тілдік бейнесін 

сараптау негіздері. 

KL3507 Компаративті  лингвистика 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар           TBK1401 

1+2+0 

 

 

Курстың мақсаты: тіл үйренушінің ана тілі мен орыс 

тіліндегі фонетикалық, лексикалық, сӛзжасамдық және 

грамматикалық жағынан ұқсастықтары мен 

айырмашылықтарын талдау. 

Курстың міндеттері: 

• салыстырмалы тіл білімінің әдістемелік негіздерін анықтау; 

• тіл үйренушінің ана тілі мен орыс тіліндегі фонетикалық, 

лексикалық, сӛзжасамдық және грамматикалық жағынан 

ұқсастықтары мен айырмашылықтарын талдау арқылы тілдік 

қорытындылар жасау;  

Мазмұны: салыстырмалы тіл білімі, тіл үйренушінің ана тілі 

мен орыс тіліндегі ұқсастықтары мен айырмашылықтарын 

талдау. 

Студент білуге міндетті: салыстырмалы тіл білімінің 

әдістемелік негіздері. 

Студент жасай алуға міндетті: тілдік жүйлердегі 

ұқсастықтары сен айырмашылықтарын ажырата білу; 

тілдік материалды салыстыру және салғастыру әдістерімен 

сараптау. 

Студент ие болуға міндетті: тілдік материалды игеру 



OShTFS 3508 ОШТ функционалдық стилистикасы 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар           TBK1401 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: орыс тіліндегі функционалдық стильдерді 

және олардың айырмашылықтарын оқыту. 

Курстың міндеттері: 

• әр түрлі стильдерге жататын мәтіндердің тілдік бірліктерінің 

функционалдық айырмашылықтары; 

•  орыс тілін оқытудағы жүйелі лингво-стилистикалық 

білімдерді игеру; 

•  әр түрлі функционалдық стильдерге жататын мәтіндермен 

жұмыс жасау әдістемесі.  

Мазмұны: тілдің функционалды-стилистикалық жүйесі және 

әр түрлі стильге жататын мәтіндерді түсіну және ӛндіру 

методикасы; 

Студент білуге міндетті: тілдің функционалды-

стилстикалық жүйесі; әр түрлі стильдерге жататын 

мәтіндерді түсіндіру және ӛндіру методикасы; мәтінді 

стильдік қатыстығына қарай ажырату; 

Студент жасай алуға міндетті: әр түрлі функционалдық 

стильдерге жататын мәтіндерге кешенді сараптама 

жүргізу. 

GMOAA 4509 Ғылыми мәтін: оқытудың әдістемелік 

аспектісі 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар           TBK1401 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: жалпығылыми әдістеме негізінде 

мамандыққа байланысты ғылыми мәтінмен жұмыс жасауға 

міндетті түрде қажетті компетенциялар жүйесін құру. 

Курстың міндеттері: 

•  жеке ғылыми және жалпы ғылыми әдістеме негіздерімен 

таныстыру; 

•    ғылыми мәтінді сараптаудың адәстерімен таныстыру; 

• ғылыми мағлұматты іздеп табу технологиясын меңгеру. 

Мазмұны: «Ғылыми мәтін: оқытудың әдістемелік аспектісі» 

оқу курсы проектілі ұйымдастырылған, пәндік, жүйелі және 

қолданбалы  компетенциялардың қалыптасуына бағытталған. 

Студент білуге міндетті: мамандық бойынша ғылыми 

мағлұмат әдістемесі; ғылыми текстіні сараптаудың 

әдістері мен тәсілдері; 

Студент жасай алуға міндетті: ғылыми мәтіннің 

құрылымы мен мазмұнын сараптай білу, аталмыш мәтін 

негізінде жаңа ғылыми мәтін жазу; 

Студент ие болуға міндетті: ғылыми мәтіннің құрылымы 

мен мазмұнын сараптай әдістемесі мен техникасы, 

аталмыш мәтін негізінде жаңа ғылыми мәтін жазу; қажетті 

ақпарат іздеу технологиясы; мамандық тілінің оқыту 

әдістемесі. 

OTP 4510 Орыс тілінің прагматикасы 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар           TBK1401 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты:  прагматиканы жаңа лингвистикалық 

парадигманың бірлігі ретінде тану және тіл үйрету 

бағдарламалары ішінде рӛлін анықтау; 

Курстың міндеттері: 

• прагматиканың жаңа лингвистикалық парадигманың бірлігі 

ретінде рӛлі мен қызметін айқындау; 

• РА типологиялық сипаттамасы, контест ерекшеліктері және 

прагматикалық мағынадағы тілдік құралдардың 

тұтастығындағы прагматиканы қарастыру; 

• сӛйлеу актілері классификациясын түсіндіру; 

• тілдік қатынасты уйрету методикасын игеру; 

Студент білуге міндетті: прагматиканың ғылым ретндегі 

әдістемесі; сӛйлеу актілері типологиясы; сӛйлеу үрдісінің 

механизмдері; тілдік қолданыстың стратегиялары. 

Студент жасай алуға міндетті: сӛз бен мәтіннің 

прагматикалық мағынасын анықтап, әсер ету мәтіндерін 

құру; сӛйлеу актінің құрылымын сараптау; 

Студент ие болуға міндетті: ОШТ прагматикасының 

оқыту методикасын меңгеру 

KOT 4511 Кәсіби орыс тілі 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар           TBK1401 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: іскерлік қарым-қатынас сферасындағы 

коммуникативтік компетенциялардың құрылымын анықтау. 

Курстың міндеттері: 

• тілді іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде қарастыру; 

• іскерлік қарым-қатынасты меңгеру әдістемесін игеру; 

• іскерлік қарым-қатынас сферасында қолданылатын 

мәтіндердің құрылымы мен мазмұнына сараптама сараптама 

жасауды үйрету.  

Мазмұны: Оқу курсы іскерлік қарым-қатынас жағдайлары 

мен ресми іс-қағаздары стиліндегі мәтіндермен жұмысты 

сараптаудың негізгі әдістемелерін ұсынады. 

Студент білуге міндетті: іскерлік қарым-қатынас 

сферасында қолданылатын мәтіндердің типологиясы, 

ресми іс-қағаздардың тілдік, стильдік жіне құрылымдық 

сипаттамасын, жекеленген үлгілерін. 

Студент жасай алуға міндетті: ресми іс-қағаздар 

мәтіндерінің мазмұнын интерпретациялап, жаңадан ресми 

құжат құру; орыс тілінде экономикалық, басқарушылық 

және ғылыми сферада іскерлік қарым-қатынасты орната 

білу; 

Студент ие болуға міндетті: жарнама парақшаларын 

жазып, іскерлік қарым-қатынасты орнату әдістемесі. 



TAK 3512 Тіл және әдеби құндылықтар  

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар           TBK1401, AK1402 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты: әлем әдебиетінің алдыңғы қатарлы кӛркем 

туындыларын оқытып, интерпретациялау. 

Курстың міндеттері: кӛркем шығарма мәтінімен жұмыс 

жасау, лингвистикалық және әдебиеттанушылық 

сараптамасын жасау әдістемесін меңгеру, тілді кӛркем 

шығарма арқылы игеру.  

Мазмұны: классикалық кӛркем әдебиет мәтіндерімен жұмыс 

жасау. 

Студент білуге міндетті: әлем әдебиетінің алдыңғы 

қатарлы кӛркем туындыларын орыс тілінде меңгеру;  

Студент жасай алуға міндетті: кӛркем шығарманың 

негізгі мазмұнын интерпретациялап, тілдік және 

кӛркемдеуіш құралдарын зерттеу; кӛркем шығарманың 

негізгі мазмұнын жеткізіп, бағалау; 

Студент ие болуға міндетті: 

кӛркем шығарманың негізінде ОШТ әдістемесін меңгеру. 

OTOIT 4513 Орыс тілін оқытудағы инновациялық 

технологиялар 

3 кредит / 5 ECTS 

Алғышарттар           TBK1401 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты:  орыс тілін меңгерудегі интерактивтік 

әдістер спецификасын анықтап, оқу үрдісінде пайдалану.  

Курстың міндеттері:  

• ОШТ үйретудегі инновациялық әдістердің табиғаты мен 

мазмұнын ашу 

•  әдістемелік принциптер жүйесінде орыс тілін интерактивті 

меңгерудің әдістемелік концепциясымен танысу; 

•     сабақ берудің интерактивті әдістеріне сипаттама беру.  

Мазмұны: ОШТ үйретудегі инновациялық технологияларды 

меңгеру. 

 

Студент білуге міндетті: 

ОШТ меңгеруді ұйымдастырудың әр түрлі формаларын, 

инновациялық технологиялар спецификасын (модульдік, 

алгоритмдік, интеграциялық және т.б.) 

Студент жасай алуға міндетті: 

меңгерген білімін тәжірибеде жүзеге асыру, келтірілген 

әдістер ішінен ең ұтымдысын таңдай білу; 

Инновациялық және ақпараттық технологиялар негізінде 

ОШТ меңгерудің мақсаттарын жүзеге асыру; 

Студент  ие болуға міндетті: 

білім беру және қадағалаудың интерактивті тәсілдері. 

ПӘНАРАЛЫҚ  МОДУЛЬ 

AK 2601 Инновациялық  кәсіпкерлік (сала бойынша) 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар:           жоқ 

1+1+0 

 

Мақсатты кәсіпкерлік инновацияны құқықтық реттеу, себебі 

экономиканың даму деңгейінің ӛсуіне байланысты жаңаны  

енгізу және оны пайдаланудың маңызының ӛсуімен 

байланысты. 

Инновациялық кәсіпкерлік – бұл технико-технологиялық 

жаңаларды коммерциялық пайдалану. Инновациялар 

кәсіпкерліктің спецификалық құралы. Курс аясында 

инновациялық кәсіпкерлік субъектілерін, оның түрлерін, 

инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру ерекшеліктері, алыс, 

жақын шет мемлекеттер заңнамалары мен тәжірибесіне сәйкес 

әлемдік тәжірибедегі инновациялық кәсіпкерлікке 

салыстырмалы талдау.  

 

Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер  

Білуі тиісь: инновациялық кәсіпкерліктің жалпы 

теоретикалық қағидалары мен әдістерін, түсігін, мазмұны 

мен инновациялық кәсіпкерліктің дамуы тарихын, 

инновациялық кәсіпкерлік мақсаттары мен міндеттерін, 

инновациялық қызметттің қағидаларын, нысанын және 

әдістерін. 

 

Меңгеруі тиіс -  алынған білімді практикада саралай және 

қолдана білу. Инновациялық кәсіпкерлікті реттейтін 

нормативтік құқықтық базамен жұмыс жасау, алынған 

білімдіпрактикада қолдану және мемлекеттің 

инновациялық кәсіпкерлікке қатысты мсаясатын. 

Машықтануы тиіс  инновациялық кәсіпкерлікті 

құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық 

мәселелерді шешуге. 

Бітірушілер юриспруденцияның барлық аясындағы терң 

білімге ие болады және қазіргі ғылыми зерттеулерге 

сыналау саралау жүргізе білу. 

IK 2602 Интеллектуалды құқық 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар:           жоқ 

1+1+0 

 

Мақсатты  интеллектуалдық шығармашылық қызмет 

нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының 

тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру 

құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың 

құқықтық реттелуін оқыту. 

Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер  

Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының 

теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны 

және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының 

мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық 

меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін.  

 Меңгеруі тиіс -   алынған білімді саралау және 

тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық 

қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын 



қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс 

жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; 

творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау 

және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты 

меңгеру.  

Машықтануы тиіс  творчестволық интеллектуалдық 

меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми 

және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер 

интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы 

коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық 

бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік 

дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми 

зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім 

ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады. 

AASh 2603 Әлем әдебиетінің шедеврлары (Н.Назарбаев 

стратегиясы бойынша)  

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар:            ShAT2416 

1+1+0 

 

Курстың мақсаты: студенттердің бойында әлем әдебиетін 

оның негізгі ағыстары шеңберінде,  тұтас түрде қазіргі әлем 

әдебиетінің  концепциялары жӛнінде кӛзқарасты 

қалыптастыру.  Студенттерді классикалық және қазіргі кӛркем 

шығармаларды сараптау қабілетіне бейімдеу. Қазіргі 

мәдениеттің ішкі ерекшелігін ертедегі мәдениеттің  тарихи 

даму кезеңдерімен, сонымен қатар мәдениеттің даму 

динамикасымен салыстыра кӛрсету.  

Курстың міндеттері:  

•  сипаты бойынша белгілі бір гетерогендік шеңберге кіретін 

дереккӛздерді меңгеруді қарастыратын,  әлем әдебиетін 

зерттеумен байланысты мәселелер шеңберін белгілеу және 

қарастыру;  

• ғылыми терминология мен мәтін сараптаудың негізгі 

қағидаларын меңгеру (семиотическалық, психоаналитикалық 

және т.б.);  

•  ӛз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс жеткізу 

мәдениетін игеру.  

Студент білуге міндетті: 

ОШТ меңгеруді ұйымдастырудың әр түрлі формаларын, 

инновациялық технологиялар спецификасын (модульдік, 

алгоритмдік, интеграциялық және т.б.) 

Студент жасай алуға міндетті: 

меңгерген білімін тәжірибеде жүзеге асыру, келтірілген 

әдістер ішінен ең ұтымдысын таңдай білу; 

Инновациялық және ақпараттық технологиялар негізінде 

РКИ меңгерудің мақсаттарын жүзеге асыру; 

Студент ие болуға міндетті: 

білім беру және қадағалаудың интерактивті тәсілдері. 

 

OAFA 2604 Орыс әдебиетінің философиялық аспектілері 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар:            TBK1401 

1+1+0 

 

Курстың мақсаты: жалпы ғылыми және жеке ғылыми 

әдістемелер негізінде жеке авторлық жүйелерді образды-

мотивті құрылымы мен баяндау формаларының спецификалық 

деңгейінде зерттеудегі кӛркем әдеби және философиялық 

бастамалардың ӛзара байланыстарын тауып, зерттеу.  

Курстың міндеттері: 

•    Орыс романдарының үздік үлгілерінің философиялық 

бағытта құрылған алғышарттары мен дәстүрлерін анықтау; 

• Кӛркем шығарманың келтірілген аспектіндегі 

проблематикасы мен дәуірінің философиялық, әдеби және 

мәдени аспектінде қарастырылатын заңдылықтарын айқындау; 

Студент білуге міндетті: философиялық және дін 

бағыттағы еуропалық және орыс әдебиетінің ӛкілдерінің 

(Гегель, Кант, Ницше, Фрейд, В.Соловьев, И.Ильин, Н. 

Бердяев) орыс романистеріне әсері; 

Студент жасай алуға міндетті: 

кӛркем және семантикалық жоспарлаудың роман 

структурасына, сипаттамасына деген қатыстық 

спецификасын айқындай түсу. 

Студент ие болуға міндетті: орыс жазушыларының 

қазіргі әдебиеттанушылардың белсенді меңгеріліп жатқан 

моральді-философиялық ізденістерімен тығыз 

байланыстағы орыс романының үздік үлгілеріндегі 

мазмұндық-композициялық тұтастығын анализдеуге. 

AL 2605 Әлеуметтік лингвистика 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар:            TBK1401 

1+1+0 

Курстың мақсаты: әлеуметтік лингвистика пәні мен деңгейі 

жӛнінде ақпарат беру және негізгі түсініктермен таныстыру, 

лингвистикалық кӛзқарас тұрғысынан әлеуметтік мәселелерді 

шешудің негізгі жолдары мен материалдарды ӛңдеудің негізгі 

Студент білуге міндетті:   тіл мен қағам арасындағы 

қатынас түрлерін (тіл мен мәдениет, тіл мен тарих, тіл мен 

этнос,  саясат, кӛпшілік коммуникациясы); олардың кәсіби 

білімдерін пайдаланудың жаңа аймақтары жӛніндегі 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 әлеуметтік лингвистикалық әдістері жӛнінде түсінік беру.  

Мазмұны:  Әлеуметтік лингвистика – тілді оның тіршілік етіп 

отырған әлеуметтік ортасындағы шарттармен бірлікте 

зерттейтін, тіл білімінің саласы.  Әлеуметтік шарттар дегенде, 

тілдің шынайы түрде қызмет етіп, дамйтын сыртқы жағдайлар 

жүйесі сӛз болып отыр: аталған тілді пайдаланатын адамдар 

қоғамы, аталған қоғамның әлеуметтік құрылымы, тіл 

тасушылардың жас ерекшеліктері, әлеуметтік деңгейлері,  

мәдениеті мен білім деңгейлері, сонымен қатар қарым 

–қатынас жағдайларына тәуелді сӛйлеу әрекетіндегі 

айырмашылықтар.  

негізгі түсініктерді.  

Студент жасай алуға міндетті: әлеуметтік–тілдік 

материалды сараптауда әлеуметтік лингвистикалық 

әдістерді пайдалану.  

Студент ие болуға міндетті: әлеуметтік лингвистика 

бойынша базалық білімдерге.  

 

PsiL 2606 Психолингвистика 

2 кредит / 3 ECTS 

Алғышарттар:            TBK1401 

1+1+0 

 

Курстың мақсаты: студенттерді психолоингвистикалық 

зерттеулердің әдістемелік, теориялық және экспериментальді 

базасымен, психолингвистика статусы мен  таныстыру; 

психолингвистика аясында шешілетін негізгі мәселелер 

туралы түсінік беру.  

Мазмұны:  Психолингвистика– лингвистика мен 

психологияның қосылуынан пайда болған дербес ғылыми 

бағыт.   Психолингвистика психологияда да, лингвистикада да 

шешімі табылмайтын мәселелерді шешуге арналған. Екі 

пәннің бір салаға бірігуі лингвистиканың ұғым аппаратын 

пікір айтудың тілдік формаларын бейнелеу үшін қолдануға 

мүмкіндік береді және психологияның ұғым аппаратын 

ӛндірістің және сӛйлеуді қабылдау үдерісінің, тілдің 

онтогенезін және адамның ӛмір бойы қалыптасатын 

психофизиологиялық функциялары ретіндегі тілдік 

ерекшеліктерін бейнелеуге және түсіндіруге қолдануға 

мүмкіндік береді.  

 

Студент білуге міндетті:  психолингвистиканың базалық 

теорияларын және қазіргі бағыттарын білу керек.  

Студент жасай алуға міндетті:  ӛзінің кәсіби құзіреттілік 

саласындағы тәжірибелік тапсырмаларды шешу үшін 

әдістер мен жолдарды қолдана білу керек.  

Студент ие болуға міндетті: терминологиялық аппараты 

меңгеру керек.  

 

SKKM  2607 Сӛйлеу қарым-қатынасының  мәдениеті  

2 кредит/3 ECTS 

Алғышарттар: жоқ 

1+1+0 

Курсты оқытудың мақсаты: қазіргі тілдік тұлғаның ӛзіндік 

коммуникативтік ынтасы мен осы эффективті 

коммуникативпен байланыс орнатуды  қалыпқа келтіру болып 

табылады.   

 

Студент білуге міндетті: мәтіндегі ақпаратты қабылдау 

ерекшелігі, сӛйлеуші тұлғаның сӛйлеу тәртібі, қарым-

қатынас шарты, сонымен қатар нәтиже механизмін түсіну; 

Студент жасай алуға міндетті: сӛйлеу ортасын моделдеу 

және талдау; психолингвистикалық сӛздік талдау жасау; 

нәтижелі диалог (коммуникативті икем)  жүргізу 

техникасын меңгеру; 

Ӛзіндік пікір: қазіргі теориялық коммуникацияның 

мазмұны мен болмысы жайлы.  



 

 

5B020700 - Аударма ісі  мамандығы 

Пәннің коды  Пәннің аты, кредиттер саны, 

пререквизиттер, сабақтың түрі бойынша 

таралуы 

Модулдің (курстың) мақсаты, міндеттері, қысқа мазмұны Оқыту нәтижелері 

(білімдер, біліктіліктер, дағдылар) 

МЕМЛЕКТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ 

KT1101 Қазақстан тарихы  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Мақсаты: білім алушыларды тарих негіздері мен тәуелсіз 

Қазақстан мемлекетінің қалыптасу кезеңдерімен нақты 

деректер мен тарихи айғақтарды оқыту арқылы жаңа 

теориялық және әдіснамалық кӛзқарастар тұрғысынан та-

ныстыру.   

Қысқаша мазмұны. Тарих негіздері және Қазақстан 

мемлекетінің қалыптасу кезеңдері. Әртүрлі ӛткен тарихи 

кезеңдерімен қалыптасқан Қазақстан мемлекетінің қазіргі 

жетістіктеріне тарихи-салыстырмалы талдау жасау. 

- бүкіләлемдік және еуразиялық  тарихи үдеріс контексінде 

тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу кезеңдері мен 

тарихи негіздерін білу; 

- қазақстандық даму моделінің имманенттік 

басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңызын шынайы 

және жан-жақты білу; 

- күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстар мен қазіргі 

Қазақстанның тарихи тұлғаларын оқыту барысында 

аналитикалық және аксиологиялық талдау жасау дағдысын 

меңгеру; 

KBK(O)T 

1102 

Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) тілі 

3 кредит/   5   ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+3+0 

Мақсаты: студенттерді қазақ тілінде (орыс тілінде) 

тұрмыстық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынаста диалогтық 

және монологтық сӛйлеуге үйрету. 

Қысқаша мазмұны. Қазақ тілінде (орыс тілінде) 

тұжырымдамалық негізделген филологиялық білім беру; 

Қазақстандағы және әлемдегі әлеуметтік-экономикалық, 

тарихи-мәдени, саяси жағдайлармен, ҚР конституциялық-

құқықтық негіздерімен   қазақ тілінің қызмет ету мен даму  

үдерістерінің қатынасы. 

– қазақ тілінің жүйесі, құрылымы және оның бірліктерінің 

қызмет етуі туралы іргелі білімдерді  кәсіби 

дүниетанымын қалыптастыру мақсатында мамандық 

бойынша мәтіндермен жұмыс жасау үшін қолдана  білу;  

- қосымша ғылыми мәтіндерді – аннотация мен 

рефераттық сипаттамаларды құрастыра білу; мәселелерді 

тезис түріндегі ғылыми ақпаратты қорытындылай  білу. 

KBShT 

1103 

Кәсіби бағдарлы шет тілі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+2+1 

Мақсаты: студенттерді шет тілінде кәсіби қарым-қатынас 

жасай білуге үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінінің сӛздік қорын 

толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе 

отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отрып 

байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы 

кәсіби дереккӛздерінен берілген тақырыптар бойынша 

жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда 

серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын 

дамыту. Курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-

Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) 

меңгерген студенттерге арналған. 

- шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; 

- шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең 

сӛздік қорының болуы; 

- оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу 

дағдысын меңгеру. 

 

GTF2104 Ғылыми таным философиясы 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, 

философия ғылымы саласында  іргелі білімдерге сүйене 

отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді 

ӛзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық 

әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, 

инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық 

мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рӛліне, 

сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық 

мәселелерін шешуге барынша кӛңіл бӛлінеді. 

- дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде 

философияның рӛлін, әлемнің философиялық және жалпы 

ғылыми бейнесінің болмысы мен ӛзарабайланысын білу; 

 - танымдық қызметтің  негізгі қағидаларын, заңдарын 

және механизмдерін білу; 

- қазіргі заманның ӛзекті этикалық мәселелерін және оның 

кәсіби қызметтегі маңызын білу; 

- сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-

мәдени  жағдаяттардың  шынайылығын   дұрыс   қабылдай  



  Қысқаша мазмұны. Қазіргі заманның түйінді идеялары мен 

категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен 

заңдарын, механизмдерін  білу. Ғылым мен техника дамуының 

этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын 

қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және 

әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-

әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және 

жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның 

және тұлғаның даму мен ӛмір сүру заңдылықтары, қазіргі 

жаһандық қоғамның ӛмір сүру шарты ретіндегі  тӛзімділік 

қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін 

қалыптастыру. Студенттерде сыни ойлау мәдениеті мен 

ӛзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде ӛзіндік рефлексия 

дағдыларын қалыптастыру. 

білу; 

- кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның 

қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана 

білу; 

- шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни 

ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-

саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. 

 

ӘЛЕУМЕТТІК – КОММУНИКАТИВТІ МОДУЛЬ 

ТKP 2201 Тұлғааралық  коммуникацияның 

психологиясы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизит: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: Қазіргі әлемде тұлғааралық коммуникация туралы 

психологиялық білімдердің орны мен рӛлін студенттерге 

түсіндіру, таңдаған мамандығы бойынша кәсіби қалыптасу 

үдерісінде олардың маңызын анықтау. 

Қысқаша мазмұны. Студенттердің  тұлғааралық 

коммуникацияның қазіргі психологиясының негізгі 

парадигмаларын, теориясы мен концепцияларын оқытуда  

білімдерін жүйелеу. Тұлғааралық коммуникацияның 

психологиялық мәселелерін танымдық үдерістерді, 

психикалық жағдайлар мен тұлғаның жеке-психологиялық 

ерекшеліктері негізінде теориялық және эмпирикалық зерттеу. 

Әлеуметтік психологияның негізгі категориялары мен 

ұғымдары, әдіснамалық негіздері, негізгі теориялары, 

тұжырымдамалары мен түрлері, даму заңдылықтары, әдістері 

мен тұлғааралық коммуникацияны зерттеу тәсілдері, жаңа 

психологиялық әдістер мен тұлғааралық коммуникацияны 

зерттеу технологиясы. 

. 

- тұлғааралық коммуникацияның психикалық құбылыстар 

жүйесін танымдық үдерістер мен реттеуші жағдайлар 

бірлігінде білу;  

- тұлғааралық коммуникацияның қазіргі психологиясының 

теориялық-әдіснамалық  негіздерін білу; 

- тұлғааралық коммуникацияның қазіргі 

психологиясыныңнегізгі ұғымдары мен категорияларын 

білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында алынған 

психологиялық білімдерді нақты қолдана алу; 

-  тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында оның жеке 

тұлғалық қабілеттерін анықтау мен психологиялық 

мінездемесін қалыптастыруда адамның жеке ӛзіндік 

ерекшеліктерін зерттей алу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында және топтық 

ӛзараәрекеттесуде ӛзге адамдармен қарым-қатынас жасау 

жүйесін сауатты түрде орната білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынаста психологиялық зерттеу 

жүргізудің дағдыларын меңгеру, оны ӛткізу, алынған 

мәліметтерді ӛңдеу мен нәтижелерін сауатты түрде 

кӛрсете білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында тұлғаны 

жетілдіруге септігін тигізетін практикалық ұсыныстарды 

жасаудың дағдыларын меңгеру; 

-   тұлғаның үйлесімді дамуы мен сыртқы ортамен қарым-

қатынас мақсатында тұлғааралық қарым-қатынасты 

бағалау мен түзету дағдыларын меңгеру. 

TKS 2202 Теориялық және қолданбалы саясаттану  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: нет 

1+1+0 

 

Мақсаты: саясат негіздерімен, билік және билік қатынастары 

мен Қазақстан Республикасының саяси жүйесімен таныстыру. 

Қысқаша мазмұны. Саяси тәртіп, мемлекеттік басқару мен 

құрылымы, Қазақстандағы және әлемдік аренадағы саяси 

үдерістер. Бағдарламалық құжаттар мен Елбасының 

Жолдаулары, Қазақстан Республиикасының ішкі және сыртқы 

- азаматтық кӛзқарасын білдіре алу және қоғамдық-тарихи 

белсенділігін кӛрсете білу, әр түрлі бұрмалаушылық 

түрлеріне қарсы тұра білу. 

- тӛзімді кәсіби ӛзараәрекеттестікке қабілеті мен 

әлеуметтік-мәдени, идеялық-саяси және діни 

ерекшеліктерді ескере отырып, жаңа жағдайларда 



саясатының стратегиялық бағыттары. Жаңа әлемдік тәртіп 

ретіндегі жаһандық әлем туралы түсінігі, әлемдік саясат пен 

халықаралық қарым-қатынастың негізгі беталысын түсіну, 

ұлттық қауіпсіздікті нығайту, терроризм мен экстремизм 

актілерін болдырмау.   

бейімделу. 

 

JAOE 2203 Жеке және әлеуметтік ӛрлеу этикасы 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизит: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі 

этика нормаларымен, адамгершілік қағидаларымен және 

құндылықтарымен таныстыру. 

Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында 

этика нормаларының қалыптасу  мен жетілдіру жолдары 

туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика 

нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика 

нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін 

қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен 

беталысымен таныстыру, тұлғаның адамгершілік кӛзқарасын 

қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын 

ашу. 

- негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; 

- этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы 

социумдағы адамгершілік жағынан  ӛзбетінше бағдарлау 

дағдыларын меңгеру; 

- күнделікті ӛмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы 

этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін 

білу; 

- ӛз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының 

қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан 

бағалау. 

 

MD 2204 Мәдениет және дін  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: нет 

1+1+0 

Мақсаты: Қазақстанның мәдениеті мен дінінің негізгі 

ерекшеліктерімен таныстыру, Қазақстан халықтарының 

мәдени және діни  эволюциясын қарастыру. 

Қысқаша мазмұны. Қазақстан аймағының мәдениет пен дін 

құбылыстарын зерттеу үшін мәдениеттану мен дінтану 

әдістерін, «диалог» ұғымын 20-21 ғасырдың гуманитарлық 

ғылымының басты категориясы ретінде түсіну, сонымен қатар 

теориялық тілдің ӛзіндік ерекшелігін оның  негізгі 

экзистенциалдық және әлеуметтік-мәдени параметрлерін, шегі 

мен кӛкжиегінің сипаттамасын білу. 

Диалогтың онтологиялық негізі ретіндегі адамның 

метафизикалық және діни тәжірибесінің арнайы сипаттамасы. 

- ғылыми дүниетанымды, этикалық және мәдени 

тӛзімділікті білу; 

- ӛткен және бүгінгі діни немесе діни емес дүниетанымның 

базалық құндылықтарының иерархиясына салыстырмалы 

талдау жасай алу; 

- негізгі дүниетанымдық мәселелерді шешуде философия, 

ғылым, дін және ӛнердің мүмкіншілік ӛзараәрекеттесу 

перспективасын болжай алу; 

- аймақтық  мәдени құбылыстардың синхрондық және 

диахрондық байланысын анықтай алу, олардың себептері 

мен салдарын кӛрсете білу; 

 - этномәдени және кәсіби ерекшеліктерін ескере отырып 

тӛзімділік мінез-құлық, әлеуметтік және кәсіби 

ӛзараәрекеттестік дағдыларын меңгеру. 

JKA 2205 Жалпы және қолданбалы әлеуметтану  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: қазіргі қоғам туралы жалпы түсінігін 

қалыптастыру; 

әлемде және Қазақстанда болып жатқан әлеуметтік 

(стратификация мәселелерін, әлеуметтік теңсіздік, кедейлік 

пен байлық, әлеуметтік, діни, экономикалық және саяси 

қақтығыстарды) үдерістерді білу;  

Қысқаша мазмұны. Адамдар арасындағы әлеуметтік 

ӛзараәрекеттер, олардың арасындағы әлеуметтік және топтық 

ӛзгешеліктер сипаттамасы. Қоғам дамуының заңдылықтары, 

негізгі социологиялық ұғымдар, социологиялық зерттеу 

әдістері, қазіргі социологиялық категориялар,  

Әлеуметтану саласындағы негізгі бағыттар мен қазіргі 

зерттеулер нәтижесі. 

- қоғамда болып жатқан үдерістер мен құбылыстарды 

ӛзбетінше талдай жасай алу;  

- кәсіби мәселелерді шешуде балама, жаңа немесе 

инновациялық тұғырларды тұрақты қолдана білу; 

- ӛз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және дәлелді түрде 

тұжырымдай білу; 

-  игерген білімдерін нақты жағдаяттарда қолдана білу; 

- әлеуметтік ӛзара қарым-қатынас дағдыларын меңгеру: 

серіктестік, тӛзімділік пен сыйласымдылық және т.б. 

- әлеуметтік болжау және жобалау, кӛпшілікке сӛйлеу, 

дәлелдеу, пікірталас жүргізу және пікірталас тудыру 

дағдыларын меңгеру. 

 

ATK 2206 Адам тіршілігінің қауіпсіздігі  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: адамның еңбек ету аймағында жайлы жағдай жасау 

үшін қажетті практикалық дағдылар мен теориялық білімдерді 

меңгеру, тіршілік ету ортасының жағымсыз әсерін 

сәйкестендіру және адамның,  ӛмір сүру ортасының жағымсыз 

-  адамның еңбек ету аймағында  қолданылатын табиғи 

және техносфералық қауіптерден қорғану әдістерін білу; 

- тӛтенше жағдайлар (ТЖ) туындаған кезде ӛзінің 

ӛкілеттілігі щеңберінде шешім қабылдай алу; 



әсерлерден қауіпсіздік шараларын жасау және жүзеге асыру. 

Қысқаша мазмұны. Негізгі табиғи және техносфералық 

қауіптер, олардың қасиеттері мен сипаттамасы, адамға және 

табиғи ортаға, зиянды және қауіпті факторлардың әсер ету 

сипаты, олардан қорғану әдістері. Қауіпті құбылыстар мен 

үдерістердің негізгі теориялық талдауы мен болжамы.  

- адамның тіршілік ету аймағындағы негізгі қауіптерді 

теңестіре білу және оны жүзеге асыруда  қауіптілігін 

бағалай алу; 

- тӛтенше жағдайларда қорғану тәсілдері мен 

технологияларын меңгеру. 

 

ETD 2207 Экология және тұрақты даму  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиті: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: экология мен тұрақты даму бойынша білім 

алушыларды  кең профильдегі білікті мамандарды дайындау 

үшін жүйелі теориялық және практикалық білімдермен 

қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты тиімді 

пайдалану. 

Қысқаша мазмұны. Тірі организмдердің қоршаған ортамен 

ӛзараәрекеттесудің негізгі заңдылықтары; экожүйе мен 

биосфераның тұрақтылығы мен қызмет ету механизмдері; 

қазіргі экономикалық, саяси және әлеуметтік мәселелерді 

шешуде экологияның орны мен рӛлі; қазіргі заманның 

жаһандық экологиялық мәселелері, себептері, қалыптасу 

кезеңдері мен салдары. Пәнде ең маңызды орынды табиғат пен 

қоғамның тұрақты дамуы  мен қоршаған ортаны қорғау 

бойынша халықаралық серіктестік туралы мәселелер алады..  

- табиғи және анторпогендік экологиялық үдерістерді және 

оны реттеудің мүмкіндік жолдарын анықтай алу мен 

талдау жасай алу ; 

- биосфераның тұрақтылығын сақтау мен социумды 

катастрофиялық тығырықсыз дамыту мақсатында 

шаруашылықтың және адамдардың ӛмір сүруінің дәстүрлі 

түрлерін жоспарлы ӛзгертуге бағытталған адамзаттың 

тұрақты дамуында қазіргі тұжырымдамада және 

стратегияда шешім таба білу; 

- тірі организмдер мен қоршаған ортаның ӛзараәрекеттесу 

заңдылықтары туралы білімдерін тұрақты дамуды сақтау 

үшін практикалық қызметте қолдана білу; 

- экологиялық үдерістерді талдау, нақты міндеттерді, 

табиғат пен қоғамның түрақты даму басымдылықтарын 

қоя білу дағдыларын меңгеру. 

KK 2208 Қазақстандық құқық 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиті: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: Қазақстанның құқықтық жүйесінің ерекшеліктерін 

қарастыру, Қазақстан Республикасының нормативтік 

құқықтық актілер базасының негізігі ережелерін қарастыру. 

Қысқаша мазмұны. Қазақстанның құқықтық жүйесі, 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер 

базасының негізгі ережелері. Құқықтық мемлекет, 

демократиялық қоғам және әлеуметтік мемлекет құрудың 

теориялық негіздері. Қазақстанның 2010-2020 жж. арналған 

Тұжырымдамалық құқықтық саясатының негізгі бағыттары 

мен «Қазақстан – 2050 «Стратегиясы». 

- қазіргі жағдайларда тарихи-құқықтық контексте  отандық 

заңнамалардың құқықтың әлемдік жүйесіне кірігуінде 

қазақстандық құқықтық жүйе ерекшеліктерін білу.  

- ғылыми-теориялық білімдерді конституциялық құқық 

пен бостандықты қорғау және ӛміршеңдік жағдайында 

еркін қолдана білу.  

 

EN2209 Экономика негіздері  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиті: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: экономиканың қызметіндегі негізгі категориялар, 

ұғымдар мен заңдылықтар туралы ғылыми түсініктерін 

қалыптастыру.  

Қысқаша мазмұны. Әлеуметтік-экономикалық қарым-

қатынастар. Негізгі микро- және макроэкономикалық 

кӛрсеткіштер, оны есептеу әдістері.  Нарықтық бағалау-білім 

беру, бәсекеге қабілеттілік механизмі; экономикалық даму 

беталысы. Халықаралық экономикалық қарым-қатынастың 

қазіргі жүйесінің және әлемдік нарықтың даму беталысының 

экономикалық негіздері.  

- қоғамдағы экономикалық қайтақұрылымдардың, логика 

мен қоғам ӛміріндегі құбылыстар мен үдерістердің 

ӛзарабайланысын білу; 

- кәсіби қызметте жүйелі экономикалық білімдерді 

қолдана білу. 

 

 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ҒЫЛЫМИ (STEM) МОДУЛІ 

KMAT1301  Кәсіби мақсаттарға арналған ақпараттық 

технологиялар 

3 кредит/  5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Пәннің мақсаты – білім алушыларды заманауи ақпараттық 

технологиялармен таныстыру және оларды аудармашы тәжірибесінде 

кәсіби міндеттерді шешу мақсатында пайдалану дағдысын 

қалыптастыру. 

Курс шеңберінде заманауи технологиялардың кәсіби аударма жасау 

және оған оқытудағы мүмкіндіктері мен әлеует жан-жақты 

- кәсіби аудармада пайдаланатын ақпараттық технологиялардың 

бүгінгі таңдағы даму барысын білу; 

- қажетті бағдарламалардың кӛмегімен  

( Translation Memory  – OmegaT  и Trados  жүйелері және и  

электрондық сӛздіктер/терминологиялық базалар)  

қазақ/орыс тілдерінен шет тіліне және шет тілінен 



қарастырылады. қазақ/орыс тілдеріне жазбаша аударма жасай білу; 

- аударма мәтінді ТР пайдалана отырып редакциялау машығы. 

KDN 2301 Компьютерлік дизайн негіздері 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+0+2 

«Компьютерлік дизайн негіздері» пәнінің мақсаты: In Design, 

CorelDraw, Photoshop 

компьютерлік графика бағдарламалары   ның заманауи 

технологияларын жасауды игерту: күрделілігі түрлі деңгейдегі 

басылымдарды редакцияға дайындау; компьютерлік 

графиканың мүмкіндіктерін қолдану 

Полиграфиялық ӛндіріске арналған ақпаратты дайындау 

кезінде  компьютерлік графиканың теориялық және 

практикалық негіздерін қалыптастыра білуі керек;  

In Design, CorelDraw, Photoshop  компьютерлік графика 

арқылы басылымдарды дайындай білу; контурлық және 

пиксельдік графикамен жұмыс дағдысын игеру, 

компьютерлік графика технологиясын меңгеру;  

БАЗАЛЫҚ КӘСІБИ МОДУЛДЕР 

Модуль 1. Базалық шет тілі 

BShT 1401 Базалық шет тілі ( A1деңгейі) 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+2+1 

 

Курс шеңберінде сӛйлеу әрекетінің: тыңдау, сӛйлеу, оқу, жазу 

аталатын тӛрт бағыты бойынша Еуропа кеңесі ұсынған шет 

тілін меңгеру деңгейлерінің және Қазақстан Республикасының 

білім беру жүйесінің талаптарына сәйкес  коммуникативтік-

мәдениетаралық құзырет негіздерін қалыптастыру 

жоспарлануда. 

- лексикалық-грамматикалық және фонетикалық 

минимумдарды және олардың практикалық іске 

асырылуын білу; 

- түрлі аутентикалық мәтіндерден бұл деңгейде оқытылып 

жатқан тілдік материал және сӛйлеу тақырыбына сәйкес 

кіші кӛлемді ақпаратты қабылдай білу.  

- тыңдау және тіл иеленушісінің  сӛйлеген сӛзін, түрлі 

жанрдағы монологтік және диалогтік сипаттағы 

аутентикалық аудио-видео мәтіндерді түсіну   машығын 

меңгеру. 

BShT 1402 Базалық шет тілі ( А2 деңгейі) 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Базалық шет тілі (А1 

деңгейі) 

0+2+1 

 

Курс шеңберінде алғашқы деңгейге (B1) қол жеткізуді 

қамтамасыз ететін сӛйлеу әрекетінің: тыңдау, сӛйлеу, оқу, 

жазу аталатын тӛрт бағыты бойынша Еуропа кеңесі ұсынған 

шет тілін меңгеру деңгейлерінің және Қазақстан 

Республикасының білім беру жүйесінің талаптарына сәйкес  

коммуникативтік-мәдениетаралық құзырет негіздерін 

қалыптастыру жоспарлануда. 

- лексикалық-грамматикалық және фонетикалық 

минимумдарды және олардың практикалық іске 

асырылуын білу; 

- түрлі аутентикалық мәтіндерден бұл деңгейде оқытылып 

жатқан тілдік материал және сӛйлеу тақырыбына сәйкес 

кіші кӛлемді ақпаратты қабылдай білу.  

- тыңдау және тіл иеленушісінің сӛйлеген сӛзін, түрлі 

жанрдағы монологтік және диалогтік сипаттағы 

аутентикалық аудио-видео мәтіндерді түсіну   машығын 

меңгеру. 

BShT 2403 Базалық шет тілі ( В1деңгейі) 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Базалық шет тілі (А2 

деңгейі) 

0+2+1 

 

 

 

Курс дамытушы интерактивті білім беру технологияларын 

пайдалана отыра, коммуникативті және кәсіби біліктілікті 

қалыптастыру арқылы  болашақ мамандардың шет тілін 

мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде 

меңгеруіне бағытталған. 

- лексикалық-грамматикалық және фонетикалық 

минимумдарды және олардың практикалық іске 

асырылуын білу; 

- диалог түріне, сӛйлеу тақырыбы мен қарым-қатынас 

саласына сәйкес сипаттау немесе хабарлау түріндегі 

коммуникативтік мақсаттардың жүзеге асырылуына 

сәйкес диалогтік немесе монологтік сӛйлеуді қайта жасап 

шығаруға үйрену; 

- мәтінді ӛңдеу және оқудың жалпы мәдениеті тәсілдерін 

меңгеру. 

BShT 2404 Базалық шет тілі ( В2 деңгейі) 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Базалық шет тілі 

( В1деңгейі) 

0+2+1 

 

Курс мәдениетаралық деңгейде (В2) шет тілінде қарым-

қатынас орнату құзыретыне,  продуктивті және рецептивті 

тілдік материалды тереңдету мен оны кеңейтуге бағытталған. 

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің 

талаптарына сәйкес, құзырет сӛйлеу әрекетінің барлық тӛрт 

түрі: сӛйлеу, жазу, тыңдау, оқу бойынша қалыптасады. 

- шет тіліндегі сӛйленген сӛзді тікелей қарым-қатынас 

жасау барысында және  тіл иеленушісін оның түпнұсқа 

жазбасы барысында түсіну машығы, аутентикалық кӛркем, 

қоғамдық-саяси, узуалдық-мінез-құлықтық, 

прагматикалық мәтіндерді (жарнамалар, хабрландырулар, 

нұсқаулықтар және т.б.) оқу және ақпаратын түсіну; 

- бейтарап және ресми сипаттағы жазбаша айтылым 



үлгілерін оқылған материал шеңберінде  жасап шығу 

машығын меңгеру. 

Модуль 2. Кәсіби шет тілі 

KShT 3405 Кәсіби шет тілі (С1 деңгей) 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Базалық шет тілі  

( В2 деңгейі) 

0+2+1 

 

 

Курстың мақсаты – шет тіліндегі қарым-қатынастың негізгі 

машықтарын одан әрі дамыта түсу, болашақ мамандықпен, 

оқытылатын шет тілі елінің мемлекет тарихымен, ӛзге 

ментальдықтың феномендерімен, қоғамның әлеуметтік, 

экономикалық мәселелерімен, ғылым мен техникамен 

байланысты тақырыптар бойынша кәсіби саладағы 

мәдениетаралық коммуникация машықтарын қалыптастыру. 

- ауызша және жазбаша сӛйлеудің  (әзірленген, 

әзірленбеген, ресми, бейресми) лексикалық, семантикалық, 

грамматикалық, прагматикалық және дискурсивті 

аспектілерінің ұлттық-мәдени және жалпыкәсіптік 

ерекшеліктерін білу;  

- мәтіннің функционалдық-стильдік түрлерін 

лигвистикалық және мәдениеттанушылық 

интерпретациялау және талдау машықтарын меңгеру. 

KShT 3406 Кәсіби шет тілі (С2 деңгей) 

3 кредит/  5ECTS 

Пререквизиттер: Кәсіби шет тілі  

( С1 деңгейі) 

0+2+1 

Курстың мақсаты – оқытудың мәдениетаралық және кәсіби 

бағытталуын жетілдіре түсу және тереңдету, қарым-

қатынастың арнайы кәсіби саласы мен сӛйлеу тақырыбы 

шеңберінде кәсіби маңызды машықтардың қалыптасуы; шет 

тілін жоғары деңгейде меңгеру және білімділіктің 

халықаралық стандарттық және кәсіби деңгейіне (С2) қол 

жеткізуді қалыптастыру. 

- ауызша және жазбаша сӛйлеудің  (әзірленген, 

әзірленбеген, ресми, бейресми) лексикалық, семантикалық, 

грамматикалық, прагматикалық және дискурсивті 

аспектілерінің ұлттық-мәдени және жалпыкәсіптік 

ерекшеліктерін білу;  

- бейтарап және ресми ссипаттағы жазбаша сӛйлеу 

үлгілерін оқытылатын шет тілінің фонетикалық, 

лексикалық және грамматикалық нормаларын сақтай 

отыра қайта жасап шығару машығы; 

-мәтіннің функционалдық-стильдік түрлерін 

лигвистикалық және мәдениеттанушылық 

интерпретациялау және талдау машықтарын меңнеру. 

Модуль 3. Аударма теориясы мен практикасы 

AKKN 1407 Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиты: жоқ 

1+2+0 

Курс шеберінде: аударма әлеуметтік қызмет түрі ретінде, 

аудармашы дайындығының психолингвистикалық 

ерекшеліктері, аудармашы қызметін ұйымдастыру, 

аудармадағы ақпараттық технологиялар, құжаттаманы 

тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес ресімдеу, аудармашы 

еңбегі мен тәртібін ұйымдастыру қағидалары, кәсіби этика 

мәселелері оқытылады. 

- мамандықтың негізгі қағидалары мен аудармашнының 

негізгі қасиеттерін; ӛзіңнің болашақ мамандығыңның 

ерекшеліктерін; аударманы техникалық қамтамасыз етудің 

заманауи құралдарын; аудармашының ар-ождан кодексінің 

ққағидаларын білу; 

 - түрлі әлеуметтік топ ӛкілдерімен қарым-қатынас орната 

алу; аударма үдерісі кезінде түрлі компьютерлік жүйелерді 

пайдалану; мамандық туралы мәліметтерді кеңейту үшін 

іздеу-зерттеу қызметін жүзеге асыра білу; 

ATP 2408 Аударма теориясы мен практикасы (курстық 

жұмыс) 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  Аудармашының кәсіби 

қызметінің негіздері 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты – студенттерде аударматанудың теориялық 

негізі  мен аударма үдерісінің негізгі заңдылықтары туралы 

біртұтас пікір қалыптастыру. курс шеңберінде аударма 

саласындағы отандық және шетелдік ғалымдардың негізгі 

тұжырымдамалары; аударматанудың маңызды категориялары; 

аударма тіларалық дәнекерлік түрі ретінде; коммуникативтік 

теңбе-теңдіктің функционалдық, мағыналық, құрылымдық 

аспектілері; аударма саймасайлығы және аударма 

эквиваленттілігі ұғымы; аударманың прагматикалық, 

семантикалық және стилистикалық аспектіері зерттеледі. 

 

- түрлі тарихи дәуірлердегі аудармашылық қызметтің 

негізгі тұжырымдамаларын; аударма үдерісінің бірегей 

заңдылықтарын  жалпылама түрде және аударма 

мәтіндерінің жанрына байланысты байланысты 

жекеленген түрде;тіларалық, стилистикалық, 

функционалдық және т.б. сәйкестіктердің сипатын; 

ауызша және жазбаша аударма ерекшеліктерін, 

аударманың негізгі модельдерін, аудармашылық сәйкестік 

түрлерін,  аудармашылық трансформация типологиясын, 

аударма кезінде мәтінді прагматикалық бейімдеу 

тәсілдерін білу;  

- аударматанудың негізгі ұғымдары мен терминдерін 

негізге ала отыра,  бастапқы мәтін мен аударма мәтіндерін 

талдай білу; аудармадағы саймасайлыққа қол жеткізу үшін 

түрлі деңгейдегі аудармашылық түрлендірулерді (лексико-



грамматикалық, стилистикалық және прагматикалық) іске 

асыру; 

- аударма стратегиясын анықтау әдіснамасын; түпнұсқа 

мен аударма мәтіндерін салыстырмалы, құрылымдық 

талдау әдістерін және аударма сапасын эквиваленттілік 

және саймасайлық тұрғысынан талдау әдістерін меңгеру. 

AAP 3409 Ауызша аударма практикасы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Аударма теориясы мен 

практикасы  

1+2+0 

 

Курстың негізгі мақсаты – ауызша аударма жағдайларында ӛзге 

ұлттық мәдениеттер мен тілдердің ӛкілдері арасында ӛзара 

түсіністікті қамтамасыз ету үшін студенттерде лингвистикалық, 

аудармашылық және әлеуметтік мәдени құзыретті қалыптастыру.  

       Курс шеңберінде: ауызша екі жақты аударма; ауызша аударма 

техникасы мен әдістемесі; бірегей аудармашылық тез 

жазушылық, ілеспе аударма кезіндегі аудармашылық 

трансформациялар; кәсіби ауызша аударма тарихы; ауызша 

аударманың психологиялық негізі мәселелері зерттеледі. 

 

 

- ауызша аудармашыға қойылатын талаптарды; аузша 

аударма кезінде эквиваленттікке  қол жеткізудің негізгі 

тәсілдерін; аудармашылық трансформацияларды білу; 

лексикалық эквиваленттілікті, аударма мәтінінің 

грамматикалық, синтаксистік және силистикалық 

нормаларын сақтай отыра ауызша ілеспе аударма мен 

ауызша қағаздан аударманы жүзеге асыра білу; 

- бір жұмыс тілінен екінші жұмыс тіліне ауысу 

техникасын; ауызша ілеспе аударманы орындау кезіндегі 

қысқартылған аудармашылық жазбаларды қолдану негізін 

меңгеру; 

- жедел ауызша аударма үшін жеткілікі удармашылық 

сәйкестіктердің минималды жинтығын меңгеру. 

ZhAP 3410 Жазбаша аударма практикасы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: аударма теориясы мен 

практикасы  

0+3+0 

 

Курстың мақсаты – жазбаша аударманың практикалық 

машықтарын қалыптастыру және дамыту, қазіргі заманғы 

аударматануың жетістіктерін ескере отыра осы үдерістің 

аспектілерін теориялық тұрғыда қарастыру. 

Курс тіларалық және мәдениетаралық коммуникацияны 

табысты жүзеге асыру үшін қажетті студенттердің 

лигвистикалық, аударматанушылық және әлеуметтік мәдени 

құзыретін қалыптастыруға бағытталады. 

  

 

- жазбаша аударманың негізгі түрлерін; аударма 

модельдерін, жазбаша аударма үдерісінің ерекшеліктері 

мен кезеңдерін, әр кезеңдегі технологиялар мен жұмыс 

тәсілдерін; аудармашылық сәкестіктердің негізгі түрлерін, 

аудармашылық трансформациялар типологиясын, жазбаша 

аударма саласындағы аудармашыға қойылатын талаптар; 

эквиваленттілікке қол жеткізудің негізгі әдістері; 

 - семантикалық, стилистикалық және прагматикалық 

саймасайлыққа жетудің негізгі әдістері мен тәсілдерін 

пайдалана отыра, түрлі жанрдағы жазбаша аударманы 

жүзеге асыра білу; 

- аударма мәтінін редакциялау, сӛздіктермен (баспа 

және электрондық), арнайы баспалармен, 

анықтамалармен жұмыс жасау машықтарын меңгеру.  

AAP 3411 Ақпараттық аударма практикасы 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: аударма теориясы мен 

практикасы  

0+3+0 

 

 

 

 

Курстың мақсаты – ақпараттық мәтіндерді аудару кезінде 

аудармашылық құзыреттің базалық және арнайы 

(аудармашылық құзыреттің арнайы құрамдастарына белгілі 

бір тақырып мәтіндері – экономикалық, техникалық, заң және 

т.с.с. мәтіндерді аудару кезінде қажетті білім, қасиет және 

машықтардың жиынтығы жатады) құрамдастарын жетілдіру. 

Курс міндеттеріне студенттерді ақпараттық мәтіндерді  

жазбаша аударудың ерекшеліктері мен қиындықтарымен, осы 

тектес мәтіндерді аударудың негізгі тәсілдерімен таныстыру 

кіреді. 

- ақпараттық мәтіндерді аударудың лингвистикалық және 

лингвитикалық емес факторларын, мәселен, бастапқы 

мәтінде айтылған ақпаратты; бастапқы мәтіннің жанрлық-

стилистикалық ерекшеліктерін; белгілі бір жанр мәтіндері 

аудармасының лингвопрагматикалық ерекшеліктерін білу. 

- аударманың қазіргі заманғы әдістемесін (аударма 

саймасайлығына жету жолдары, аудармашылық 

трансформациялардың барлық түрлері) білу; 

- мәтінді аудармаға дейінгі талдау және аудармадан кейінгі 

ӛзін-ӛзі редациялау машығы. 

KAP 3412 Кӛркем аударма практикасы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Аударма теориясы мен 

практикасы 

0+3+0 

Курстың мақсаты: кӛркем аударма бойынша мамандарды 

даярлау, олардың аудармашылық, лингвистикалық және 

мәдениетаралық-коммуникативтік құзыретын қалыптастыру. 

Курс шеңберінде түпнұсқа мен аударма мәтіндерінің 

лексикалық ерекшеліктерін, салыстырмалы-салғастырмалы 

- кӛркем мәтіндерді олардың жанрлық ерекшеліктеріне 

және коммуникативтік-прагматикалық  бағыт 

ерекшеліктерін ескере отыра аудару машығы; 

- түпнұсқа мәтінін талдау, дәстүрлі және дәстүрлі емес 

аудармашылық мәселелерді  таңдау, оларды шешу 



жоспар кезінде  түпнұсқа мен аударма мәтіндерінің 

грамматикалық  ерекшеліктерін аудару кезінде 

шығармашылық ойлау машығы қалыптасады. 

 

 

 

тәсілдерін таңдау машығы. 

- кӛркем мәтінді және оның негізгі қызметтерін құрудың 

теориялық негізін; кӛркем аударма барысында тілдік 

құралдарды түрлендірудің негізгі заңдылықтарын, 

әдістерін, құралдары мен тәсілдерін білу; 

-кӛркем аударманың практикалық машықтарын меңгеру; 

кӛркем аударма мәтініндегі сәйкессіздіктер мен қателерді 

анықтау және түзету. 

Модуль 4.  Негізгі шет тілі бойынша практикум 

PT 1413 Практикалық тыңдау 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+2+1 

Пән есту және сӛйлеу біліктілігін   дамытуға және одан әрі 

жетілдіруге, сондай-ақ оқытылатын сӛздік бірліктерді 

атвоматты түрде қолдануға машықтандыруға бағытталған 

- аутентикалық дыбысталатын мәтіннен(монологтік және 

диалогтік)  ақпарат алу әдістерін білу,   pre-intermediate, 

intermediate қиындықтарын: болжамдау, мағыналық 

ерекшелігін, тыңдалған мәтіннің тақырыбын  және  

идеясын, сондай-ақ негізгі және екінші деңгейлі фактілер 

мен бӛліктерді анықтау; 

 - шет тіліндегі сӛйленген сӛзді тыңдау арқылы түсіну, 

ағылшын тіліндегі айтылымды қазақ/орыс тілдерінде және 

кері бағытта қайт жасап шығу. 

ShTO 1414 Шет тілінде оқу 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Практикалық тыңдау 

0+3+0 

 

 

Курс ағылшын тілінде оқу машығын жетілдіруге бағытталған. 

Курс студенттердің болашақта оқыту және кәсіби қызметті 

жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жалпымәдени, кәсіби және 

арнайы құзыретін дамыту мен қалыптастыруды мақсат етеді. 

 

 

 

-  білім алушылардың таңдаған бағыттары бойынша 

сӛздіктің кӛмегінсіз аздап бейімделген кӛркем әдеби 

шығармаларды;  сӛздік және талдауды шектеулі түрде 

қолдану арқылы газет материалдарын, 8-10% беймәлім 

лексикасы бар   кӛркем және ғылыми-кӛпшілік әдебиет 

мәтіндерін, ғылыми-кӛпшілік  әдебиеттерді  сӛздіктің 

кӛмегімен оқи білу. 

- сӛздіктермен (баспа және электрондық), арнайы 

басылымдармен, анықтамалармен жұмыс істеу 

машығын меңгеру. 

SP 2415 Сӛйлеу практикасы 

3 кредита/  ECTS 

Пререквизиттер: Практикалық тыңдау 

2+1+0 

 

  

Курс ағылшын тіліндегі ауызша сӛйлеу машықтарын арттыру 

және жетілдіруге бағытталған. Курстың мақсатына 

студенттердің болашақта оқыту және кәсіби қызметті жүзеге 

асыруға мүмкіндік беретін жалпымәдени, кәсіби және арнайы 

құзыретін дамыту мен қалыптастыру кіреді. 

 

- оқытылатын тіл елінің ерекшелігіне сай келетін тілдік 

және тілдік емес тәртіпті  құру тактикасы мен 

стратегиясын білу; 

- тұрмыстық, әдеби және ғылыми-кәсіби тақырыптарға 

ағылшын тілінің дыбысталатын, лексикалық, 

стилистикалық нормаларына сай ӛз ойларын монологтік 

және диалогті формада мазмұндай білу; 

-компенсаторлық технологияларды (шет тіліндегі 

ақпаратты алу және жіберу кезінде тілдік құралдардың 

жетіспеушілігі шарттарында жағдайдан шыға білу) 

меңгеру. 

ZhP 2416 Жазу практикасы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  Шет тілінде оқу 

0+3+0 

 

 

 

 

Оқытудың мақсаты – сӛйлеу қызметінің әр түрлі түрлерінде 

ағылшын тіліндегі сӛйлеуді практикалық меңгеру 

машықтарының   сӛйлеу және тілдік, морфологиялық және 

синтаксистік машықтарын қалыптастыру және білімді 

меңгеру.  Курс сӛздік қордың баюына; жазу машықтарын 

қалыптастыруға, шығарманы дұрыс ресімдеуге, ойды, 

дәлелдер және аргументтер қатарын мазмұндау тәртібіне; 

грамматикалық, лексикалық тапсырмаларды шешудегі 

практикалық машықтарды жетілдіруге ықпал етеді. 

- ӛз ойларын  шет тілінде графикалық-орфографиялық, 

лексикалық, грамматикалық және стилистикалық жағынан   

жазбаша түрде (диктанттар, мазмұндамалар, шығармалар 

жазу) дұрыс жеткізу машығы; 

- әдеби-кӛркем мәтіндерді және тұрмыстық тақырыптағы 

мәтіндерді ағылшыннан қазақ/ орыс және қазақ/орыс 

тілдерінен ағылшын тіліне жазбаша аудару машықтарын 

меңгеру. 



Модуль 5. Тілі оқылатын елдің тарихы мен мәдениеті 

TOET 1417 Тілі оқылатын елдің тарихы  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+2+0 

Пәннің мақсаты – студенттерді Ұлыбритания мен  АҚШ 

тарихымен таныстыру; жоғарыда аталған елдредің 

мемлекеттік институттардың, әлеуметтік құрылымдарының 

құрылу және даму мәселелерін ашу. Курстың міндеттеріне 

коммуникацияның саймасайлығын қамтамасыз ету үшін 

оқытылатын тіл елінің тарихын меңгерген мамандандырылған 

аудармашыларды дайындау кіреді. 

  

  

- тарихи, әлеуметтік және мәдени сипаттағы ақпаратты 

еркін меңгеру машығы; 

- оқытылатын тіл елдерінің негізгі тарихи кезеңдері  мен 

заманауи тенденцияларын; оқытылатын тіл елдерінің 

қоғамдық-саяси ӛмірінің, салттары мен дәстүрлерінің 

ерекшеліктерін; негізгі мәдени-тарихи ассоциацияларын 

білу 

- мәдени және этникалық шыдамдылық машықтарын 

меңгеру. 

 

TOEM 1418 

Тілі оқылатын елдің мәдениеті 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Пәнді оқыту мақсаты – ағылшын және американ 

мәдениеттерінің тарихы туралы ұғымдарды, олардың негізгі 

кезеңдері мен әр кезеңнің ерекшеліктерін қалыптастыру. 

 

 

 

- ағылшын мәдениетінің тарихи даму кезеңдерін; озық 

ағышын және американ мәдениет және ӛнер 

қайраткерлерінің үздік туындыларын білу; 

- оқытылатын тіл елінің мәдени кеңістігіндегі қазіргі 

заманғы ақпаратты; мәдени және этникалық шыдамдылық 

машықтарын; мәдени анализ әдістерін меңгеру. 

TOEA 1419 Тілі оқылатын елдің әдебиеті 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  Тілі оқылатын елдің 

мәдениеті 

1+2+0 

Пән Англосакстар кезеңінен бастап біздің күнімізге дейінгі  

ағылшын әдебиетінің тарихын: синхрония мен диахрония 

шеңберіндегі негізгі кезеңдер мен әдеби дәстүрлерді, негізгі 

әдеби бағыттарды, мектептер мен олардың ӛкілдерін зерттеуге 

бағытталған. 

- ағылшын әдебиетінің негізгі кезеңдерін, ұлы 

жазушылардың шығармашылық ӛмірбаянын; оқытылатын 

шығармалардың проблемасын, жанрлық сипатын, 

идеялық-әдеби ерекшеліктерін, аудармашылық дәстүрдің 

эволюциясын білу; 

 - аудармашылық дәстүр эволюциясының контекстінде 

кӛркем мәтінді талдау; оқыытылатын шығармалардың 

ұлттық ерекшеліктерін анықтау; мәдени-тарихи 

ерекшеліктерді анықтау машығы; 

- кӛркем мәтінді талдау және оны аудармада қайтта жасап 

шығару машықтарын меңгеру. 

Модуль 6.  Мәдениетаралық қарым-қатынас 

AA 1420 Әлем әдебиеті 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  Тілі оқылатын елдің 

әдебиеті 

1+2+0 

 

Пәннің мақсаты шетел әдебиеттерін антикалық кезеңнен 

бастап ХХ ғасырдың соңына дейін кезекпен (салыстыру 

элементтері бар) оқыту. Курс шетелдік әдеби үдерістің 

ерекшеліктері мен кезеңдерін, негізгі заңдылықтарын қайта 

қарауға, шетелдік әдебиеттердің жанрлық-түрлік құрылымын 

зерттеуге, шетелдік әдебиеттің феноменологиялық қатарын: 

негізгі теориялар мен тұжырымдамаларды, персоналий, 

шығармаларды анықтауға және талдауға бағытталған. 

- әлем әдебиетінің кезеңдерін, жеке дәуір мен тұтастай 

халықтың әдебиетінің ерекшеліктерін;негізгі жанрлардың 

эволюциясын; айтулы жазушылардың әдеби 

шығармашылығы мен публицистикасын білу; 

- кӛркем шығарманы кӛркем-эстетикалық құбылыс ретінде 

талдай білу; 

- кӛркем мәтінді әдебиеттанушылық талдау машықтарын 

меңгеру. 

Ling 3421 Лингвомәдениеттану 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Аударма теориясы мен 

практикасы 

1+2+0 

 

Пәннің мақсаты – антропоцентрикалық бағыталған  тіл туралы 

білімді мәдениеттің негізгі құрамдас бӛлігі, әлеуметтік мәдени 

ақпаратты беру және әлемнің ұлттық бейнелерін құру тәсілі  

ретінде қалыптастыру. Пән тілдік және мәтіндік материалды 

әлем туралы, әлеуметтік контекст, сӛйлеу қарым-қатынасының 

қағидалары, адресат және т.б. кең экстралингвистикалық 

білімді қамтитын лигво-мәдениеттанушылық талдау 

машықтарына оқытуды кӛздейді. 

 - лингвомәдениеттанудың мақсаттары мен міндеттері, 

оның объектілерін және пәнін, негізгі ұғымдары мен 

әдістерін; әлемнің тілдік картинасының ерекшеліктерін; 

мәдениет концептілері кӛрсетілген негізгі тілдік 

формаларды білу; 

- лингвомәдениеттану тұрғысынан тілдік бірліктерді 

сипаттау; шет тілі мен ана тілінің фактілерін салыстыру 

машығы; 

- лингвомәдениеттанудың негізгі терминдері мен 

ұғымдарын, түпнұсқа мен аударманың 

лингвомәдениеттанушылық талдау машықтарын меңгеру. 



MKKTP 4422 Мәдениетаралық  қарым-қатынастың 

теориясы мен практикасы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  Тілі оқылатын елдің 

мәдениеті 

 1+2+0 

 

    Пәннің мақсаты – түрлі мәдениет ӛкілдерінің мәдени 

құндылықтарын мойындау және пайымдаулардың 

алуантүрлігіне, мінез-құлық модельдері мен қарым-қатынас 

стилдеріне, сондай-ақ салт-дәстүрлеріне түсіністікпен қарау 

негізінде олармен тиімді қарым-қатынас орната алатын 

полимәдениетті тұлғаны қалыптастыру. 

Курс мәдениетаралық құзыреттің негізгі ұғымдарын, 

формаларының түрлерін, модельдерін зерттеудің негізінде 

студенттердің мәдениетаралық құзыретінің дамуына ықпал 

ету. 

- мәдениетаралық байланыстың түрлі жағдайларында 

соған сай тәртіпті қамтамасыз ету үшін қажетті 

мәдениетаралық коммуникацияның негізгі ұғымдарын, 

құрылымы мен түрлерін; мінез-құлық стратегияларын 

білу; 

- шет тіліндегі мәдениет ӛкілімен қарым-қатынас жүргізе 

білу; 

- ӛзге мәдениет иеленушілерінің жағдаяттық-шартталған 

мінез-құлқының ерекшеліктерін интерпретациялауға сыни 

қарай білу, салыстырылатын мәдениеттердің 

ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анқытай білу; 

- мәдени және этникалық түсіністік машықтарын; 

коммуникативтік мінез-құлықтың алуан түрлі түрлерін 

интерпретациялау әдістемесін меңгеру. 

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫНЫҢ (ЖБТ) МОДУЛДЕРІ 

ЖБТ 1  «Аударма және әдеби компаративистика» 

SW3501 Scientific writing 

1 кредит/ 2 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

0+1+0 

Мақсаты: қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, 

жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 

- қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, 

жобалар, жазу және  пікір-таласқа қатысу 

EShTPK 2502 

 

Екінші шет тілінен практикалық курс 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Кәсіби бағдарлы шет тілі 

 0+2+1 

Курс екінші шет тілінің шеңберінде сӛйлеу қызметінің барлық 

түрлерін (сӛйлеу, жазу, тыңдау, оқу) қамтитын 

коммуникативтік-мәдениетаралық құзыреттің базалық 

негіздерін қалыптастыруға бағытталған. 

- оқытылатын шет тілінің орфографикалық, орфоэпикалық, 

лексикалық, грамматикалық нормаларын білу; 

- неміс/француз тілдерінде ауызша немесе жазбаша қарым-

қатынас жүргізе білу; 

- ағылшын тілінің фонетикалық, лексикалық және 

грамматикалық нормаларын сақтай отыра монологтік және 

диалогтік сӛйлеу, екінші шет тілінде кӛпшілік алдында 

сӛйлеу, тыңдау және жазу машықтарын меңгеру 

KShAKT 2503 

 

Кӛркем шығарманы аударма контексінде 

талдау 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

 1+2+0 

Курстың негізгі мақсаты – студенттерде кӛркем мәтінді талдау 

және оны аудармада жаңғырту қағидаларын қалыптастыру. 

Курс шеңберінде әдеби шығармаларды олардың ішкі 

тұтастығы тұрғысынан талдау үшін қажетті теориялық 

сұрақтар, сондай-ақ кӛркем мәтінді интерпретациялаудың 

түрлі әдістері қарастырылады.  

- кӛркем шығарманы құру және әдебиеттің тарихи 

дамуының жалпы заңдылықтарын білу; 

- кәсіби қызмет шеңберінде кӛркем шығарманы талдау; 

жинаған теориялық білімді пайдалана білу; 

- кӛркем шығарманы жеке талдаудың практикалық 

машықтарын меңгеру. 

IKKAT  2504 

 

Іскери қарым-қатынастағы ағылшын  тілі 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Базалық шет тілі (В1деңгей) 

0+2+1 

Курс іскери қарым-қатынаста қажетті коммуникативтік  

құзырет пен машықтардың дамуына бағытталған. Студенттер 

мекеме, басқарма және фирмалар қызметінің түрлі аспектілері 

туралы ақпарат алады. Сәйкес сӛздік қор дамытылып, 

сӛйлеудің грамматикалық дұрыстығы жетілдіріледі. 

- ағылшын тілінің грамматикасын білу және оларды 

сӛйлеу кезінде қолдана білу; 

- келіссӛздерге қатыса білу; ауызша іскери қарым-қатынас 

тілінің грамматикалық және лексикалық құрылымдарын 

пайдала білу; 

- іскери тақырып аясында дайындалмаған әңгіме жүргізу 

машығын меңгеру. 

MAT 2505 Мәтінді аудармаға дейінгі талдау 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  Аудармашының кәсіби 

қызметінің негіздері 

0+3+0 

Пән студенттерде тұтастай жүйе түріндегі мәтін тілін құру 

механизмін түсіне білетін практикалық машықтарын 

дамытуға, сондай-ақ аударма үдерісі кезінде осы 

механизмдерді нормалар ретінде пайдалаунға үйретуге 

бағытталған. 

Бұл курста келесі тақырыптар: мәтінді аудармаға дейінгі 

- аударма үдерісінің кезеңдерін және олардың 

ерекшеліктерін; аударма стратегиясын және және оны 

таңдауға ықпал ететін факторларын білу; 

- аударма практикасы кезінде аудармаға дейінгі талдауды 

ӛз бетінше орындай білу; 

- аудармашылық қиындықтарды анықтау және оларды 



талдау негіздері; талдау кезеңдері; лексикалық, синтаксистік, 

грамматикалық деңгейдегі талдау; тема және реманы анықтау; 

мәтінді бӛліктерге бӛлу; шығарманың мазмұндық және 

кӛркемдік жақтарын талдау; аударма қиындықтарын, аударма 

стратегиясын анықтау:тілдік материалды таңдау үдерісі; 

талдаудың қосымша құралдары оқытылады. 

шешу жолдарын іздеу машықтарын меңгеру. 

 

AMAT 2506 

 

 

 

 

Аударма мәтіндерді әдеби редакциялау 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Аудармашының кәсіби 

қызметінің негіздері 

0+2+1 

 

Пәннің мақсаты – аударма шығармаларын редакциялау 

әдістерін, әдеби анализдің тәсілдері мен әдістерін жалпылау 

және зерттеу. Курс келесі тақырыптарды ұсынады: 

редакциялау туралы жалпы ұғым; аударма мәтіндерін 

редакциялау теориясы мен тәжірибесі қолданбалы пән ретінде; 

аударма шығармаларын бағалау критерийлері және 

редактордың мәтінмен жұмыс істеу формалары; аудармаларды 

редакциялаудың логикалық негіздері; аудармаларды 

редакциялаудың лингвостилистикалық негіздері; редакторлық 

талдау және аударма мәтінін түзету әдістемесі. 

- редакциялаудың базалық тәсілдерін; мәтіндік 

қателіктердің түрлерін; аударма тілінің стилистикалық 

нормаларын білу; 

- аударма мәтініндегі қателіктердің түрлі типтерін 

(лексикалық, логикалық, фактілі) анықтай білу; 

-әдеби редакциялау терминологиясын; жұмыс тілдерінің 

сӛйлеу мәдениеті нормаларын; аударма мәтінін 

редакциялау және түзету машықтарын меңгеру. 

AKT 3507 

 

 

 

Аудармашының кәсіби  тренингі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  Жазбаша аударма 

практикасы  

0+3+0 

Курс жазбаша аударманың нормалары мен ережелерін ӛңдеу 

және бекітуге; жазбаша аудармада қолданылатын әдістер мен 

тәсілдерді меңгеруге бағытталған. 

Курс жеке аудармашылық қызметпен, сондай-ақ онымен 

қатар жүретін кәсіби машықтармен: сӛздіктермен және 

анықтамалық әдебиетпен байланысты білім мен 

икемділікті қалыптастыруға бағытталған. 

KATN 3508 

 

 

 

 

 

 

Кӛркем аударма теориясының негіздері 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Аударма теориясы мен 

практикасы 

 1+2+0 

 

Курс кӛркем аударма теориясының ӛзекті мәселелерін 

зерттеуге, әдебиетаралық коммуникация жүйесіндегі кӛркем 

аударма табиғаты мен ерекшеліктерін түсінуге арналған. 

Курста келесі тақырыптар кӛтеріледі: кӛркем аударма әдеби 

шығармашылық түрі ретінде; кӛркем аударманың міндеттері; 

кӛркем аудармаға тән ерекшеліктері; түпнұсқаның кӛркемдік-

эстетикалық ықпалын беру ерекшеліктері; кӛркем мәтін 

аудармасына қойылатын талаптар және аудармашы 

функциясы; кӛркем аударма қағидалары; түпнұсқа мен 

аудармада кӛркемдік образды құру тәсілдері; кӛркем 

аудармада жолма-жол аудармаларды қайтару. 

- кӛркем аударманы мәдениетаралық және әдебиетаралық 

коммуникацияның формалары ретінде түсіну; 

-  бастапқы мәтін мен аударма мәтіндерін аударматану мен 

әдебиеттану терминдерін және негізгі ұғымдар жүйелсін 

пайдалана отырып талдай білу; 

- кӛркем мәтіндерді аударудың негізгі қағидаларын; 

кӛркем мәтіннің олардың функционалдық табиғатындағы 

негізгі жанрлық-стилистикалық, конвенционалды 

сипаттамаларын білу; 

- аударылған кӛркем мәтінді рецензиялау және 

редакциялау машықтарын меңгеру. 

GTMA 4509 

 

 

 

 

Ғылыми және техникалық мәтіндер 

аудармасы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизитер: Ақпараттық аударма 

практикасы  

0+2+1 

Курстың мақсаты – ғылыми-техникалық мәтіннің жанрлық-

стилистикалық ерекшеліктерін талдау; ғылыми-техникалық 

мәтіннің лексикалық, грамматикалық, стилистикалық 

мәселелерін пысықтау; аударма практикасындағы 

онновациялық технологиялар мен жаңа бағыттарды меңгеру. 

  

- қазақ/орыс және ағылшын тілдеріндегі ғылыми-

техникалық мәтіннің стилистикалық, лексикалық және 

грамматикалық сипаттамаларын; синтаксистік құрылымды 

ғылыми-техникалық мәтіндерге тән аударма тәсілдерін; 

әлеуметтік терминдерді аудару тәсілдерін меңгеру; 

- арнайы терминология мен ғылыми кӛпшілік лексиканы 

аударуды; арнайы сӛздіктер мен анықтамаларды 

пайдалануды; түрлі жанрдағы ғылыми-техникалық 

мәтіндерді аударуды меңгеру; 

- мәиінді аудармаға дейінгі талдау әдістемесін және 

аударманы орындауға әзірлеуді, соның ішінде баспа және 

электрондық қайнаркӛзден ақпарат іздеуді меңгеру. 

KASAJ 4510 

 

 

 

Кӛркем аударма салыстырмалы әдебиеттану 

жүйесінде 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Тілі оқылатын елдің 

Пән ұлттық әдебиеттердің ӛзара қарым-қатынасы аспектісінде  

кӛркем аударманың негізгі ғылыми қағидаларымен; 

салыстырмалы әдебиеттанудың   қазіргі заманғы жетекші 

мектептерімен және әлемнің  жалпы мәдениетаралық және 

- кӛркем аударманы тіларалық және мәдениетаралық 

коммуникацияның түрі ретінде қарастыру; 

- әдеби компаративистиканың қазіргі заманғы әдістерін 

еркін меңгеру; 



әдебиеті  

1+2+0 

тіларалық коммуникациясы аясында кӛркем аударма 

әдіснамасымен таныстырады; аудармалардың әдеби үдерістің 

дамуына әсерін зерттейді. 

- кӛркем аударма әдебиетаралық коммуникацияның 

зерттеу аспектілерінің бірі ретінде қарастырылатын 

салыстырмалы әдебиеттануды меңгеру. 

EABKА 4511 

 

 

 

 Евразиялық әдеби байланыстар және кӛркем 

аударма 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Әлем әдебиеті 

1+2+0 

Пән еуразиялық әдебиеттер тарихын кӛркем аударма 

аспектісінде зерттеуге бағытталған. Курстың міндеттеріне 

еуразиялық әдеби байланыстарды зерттеудің салыстырмалы-

типологиялық әдістемесін; қазақ әдебиетін туыстас және әр 

түрлі жүйелік тілдерге аудару мәселелерін; ауразиялық 

әдебиеттерді Қазақстанда аудару ерекшеліктерін ашу кіреді. 

 

- әлем әдебиеті классиктерінің шығармашылығын қазақ 

мәдени кеңістігінде кабылдау және бейімделу 

ерекшеліктерін; ӛзге ұлтты жазушының әдеби үдеріске 

ықпалын зерттеу әдістемесін білу; 

- әдеби шығарманы оның ұлттық  бояуы тұрғысынан 

талдауды, оның ӛзге ұлт әдебиеттерімен типологиялық 

байланысын анықтауды меңгеру. 

PIPMA 4512 

 

Ресми-іскери және  публицистикалық 

мәтіндер аудармасы 2 кредит/  3 ECTS 

Пререквизиттер: Ақпараттық аударма 

практикасы  

0+2+0 

 

Курстың негізгі бағыты – публицистикалық аударма 

табиғатын, ресми-іскери мәтіндер аудармасын қарастыру; 

публицистикалық аударманың лексикалық, грамматикалық, 

стилистикалық мәселелерін пысықтау, аударматанушының 

кәсіби құзыретін құру. 

- аударманың міндеттері, мақсаты, қабылдаушысын, ӛзге 

экстралингвистикалық факторларды ескере отыра жалпы 

аудармашылық стратегияны құра білу, аударма мәтінін 

прагматикалық бейімдеу тәсілдерін меңгеру; 

- ӛзара байланысқан аударма мәтінін құрудың негізгі 

қағидаларын; ресми-іскери және публицистикалық 

мәтіндер аудармасының лексикалық, грамматикалық және 

стилистикалық аспектілерін білу; 

- сәйкес бағдарламаларды (мәтіндік редакторларды, 

электрондық сӛздіктерді, энциклопедияларды және т.б.) 

пайдалану арқылыкомпьютерде жұмыс істеу машықтарын 

меңгеру; 

ZKA 4513 Заңнамалық құжаттар аудармасы 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизит: Ақпараттық аударма 

практикасы 

0+2+0 

Пән заң мәтіндерін, құқық терминологиясы мәселелерін 

зерттеуге және аударманы талдауға; заң мәтіндерінің аударма 

тәжірибесінде семантикалық-стилистикалық эквиваленттерді 

жүйелендіруге бағытталған. 

 

 

- заң мазмұнындағы мәтіндерді еркін меңгеру, 

хабарламалар жасау және ӛзекті тақырып бойынша әңгіме 

жүргізе білу; 

- АТ стилистикалық нормаларын сақтай отыра заі 

құжаттарының мәтіндерін ауызша және жазбаша аудара 

білу; 

- заң құжаттарын құру және ресімдеу, аудармаға дейінгі 

талдау және заң құжаттары мәтінін аудармадан кейінгі  

редакциялау машықтарын меңгеру. 

ЖБТ 2  «Аударма және лингвокомпаративистика» 

SW3501 Scientific writing 

1 кредит/ 2 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

0+1+0 

Мақсаты: қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, 

жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 

- қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, 

жобалар, жазу және  пікір-таласқа қатысу. 

APK 2502   Аудармадан практикалық курс (екінші шет 

тілі) 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Кәсіби бағдарлы шет тілі 

0+2+1 

Курс  студенттерде екінші шет тілін меңгеру шеңберінде 

мәдениетаралық коммуникация шарттарында тілдік 

дәнекерлікті сәтті жүргізу үшін қажетті практикалық 

машықтар мен білімді қалыптастыруға бағытталған. 

 

 

- бастапқы мәтіннің коммуникативтік-фнукционалдық 

мазмұнын аударма тілінің құралдарымен саймасай 

деңгейде жеткізе білу; 

- мәтіннің типін, жанрын, тематикалық, функционалдық-

стилистикалық, мәдени және дискурсивті параметрлерін 

анықтай білу және аударма эквиваленттілігіне жету үшін  

аудармаға дейінгі талдау нәтижелерін пайдалану машығы; 

- сәйкес бағдарламаларды (мәтіндік редакторларды, 

электрондық сӛздіктерді, энциклопедияларды) пайдалану 

арқылы компьютерде жұмыс істеу машықтарын меңгеру. 

IK 2503 

 

Іскери корреспонденция  

3 кредит/ 5 ECTS 

Курстың міндеттері – арнайы терминологиямен таныстырып, 

іскерлік серіктеспен іскери хат алмасуды жүргізу машығын 

- іскери хаттың құрылымын, оны жазу және жіберу 

ережелерін; орфография, каллиграфия және  іскери хатты 



Пререквизиттер: Базалық шет тілі 

( А2деңгейі) 

0+3+0 

дамыту.Іскери хатты жазу кезінде туындайтын хатты ресімдеу 

және жазу ережелері, орфографиялық және лексикалық 

қиындықтар қарастырылады. Студенттер іскери қағаздарды, 

түйіндемелерді құрудағы ерекшеліктермен таныс болады. 

ресімдеу кезіндегі жазбаша сӛйлеу нормаларын білу; 

- оқытылатын материал шеңберінде  іскери 

корреспонденцияны жүргізуге қажетті конструкциялар 

мен клишелерді қолдану машығын меңгеру. 

KSMAPN 2504 

 

Кәсіби салалық мәтіндерді аударудың 

практикалық негіздері 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

Базалық шет тілі( В1 деңгейі) 

1+2+0 

Курстың негізгі бағыты – арнайы мәтіндерді аудару 

ерекшеліктерін жалпылау және талдау, арнайы мәтіннің 

жанрлық-функционалдық жүйесін; аударма үдерісі кезінде 

қолданылатын аударманың, аударма трансформацияларының 

әдістері мен тәсілдерінің топтастырылуын; арнайы аударма 

мәтінін прагматикалық бейімделуін зерттеу. Курс міндеттеріне 

арнайы-кәсіби мәтіндер аудармасы барысында 

терминологиялық сараптама машықтарын қалыптастыру 

кіреді. 

 

- бастапқы мәтіннің семантикалық және 

коммуникативтік бағыттылығын талдау және 

аудармашылық стратегияны таңдауды меңгеру; 

- бастапқы мәтін мен аударма мәтіндерінің сәкес 

стильдері мен жанрларындағы тілдік құралдардың 

терминологиясы мен функционалдылығы мәселелерін 

білу; 

- арнайы кәсіби мәтіндер аудармасының практикалық 

машықтарын; аударма мәтінін редакциялауды; 

сӛздіктермен (баспа және электрондық), арнайы 

басылымдармен, анықтамалармен жұмыс істеуді 

меңгеру. 

ASP 2505 Аударма сыны бойынша практикум 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Аудармашының кәсіби 

қызметінің негіздері 

0+2+1 

Курстың мақсаты – қазіргі заманғы аударматану сынының 

теориялық жетістіктерін түрлі функционалдылық және 

жанрлық сипаттағы мәтіндер аудармасы практикасымен тығыз 

байланыста  пысықтау. 

 

- аударманың жалпы және жеке теориясының ұғымдық-

категориялық аппараты мен әдіснамалық әдістерін білу; 

- авторлық коммуникативтік интенцияның жәнк 

аудармашылық интерпретациялардың ерекшеліктерін 

талдай білу; 

- бастапқы мәтін мен аударма мәтінін салыстырмалы 

талдау әдістемесін білу. 

AIMT 2506 Аударма ісінің мәдениеті мен техникасы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:   Аудармашының кәсіби 

қызметінің негіздері 

0+2+1 

 

Курс шеңберінде аударма типологиясы және аударма ісінің 

техникасы, аударманың түрлі модельдерін пайдалану 

мәдениеті мен техникасы, аударма прагматикасы 

мәселелерінің практикалық шешімі, аударманың техникалық 

тәсілдері, сӛздіктермен жұмыс істеу мәдениеті және 

техникасы, электрондық сӛздіктермен жұмыс істеу техникасы 

оқытылады. 

- аударма стратегиясының негізгі қағидаларын; 

аударманың техникалық тәсілдерін; аударма 

саймасайлығы мен эквиваленттілігіне жету тәсілдерін 

білу; 

- бастапқы мәтінді шет тілді қабылдаушының фондық 

білімін ескере отыра шет тілі мен шет мәдениетті ортаға 

прагматикалық бейімдеуді меңгеру; 

- аударма мәтінін редакциялау; сӛздіктермен (баспа 

және электрондық) арнайы басылымдармен, 

анықтамалармен жұмыс істеу  машықтарын меңгеру.  

JAT 3507 Жазбаша аударма типологиясы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  аударма теориясы мен 

практикасы 

1+2+0 

Курстың негізгі мақсаты: а) мәтіннің жанрлық-стилистикалық 

ерекшеліктерін (газеттік-ақпараттық материалдар, 

экономикалық мәтіндер, ғылыми-техникалық мәтін, 

публицистикалық мәтін, заңдық құжат мәтіні және т.б.) талдау 

және бағалау; б) арнайы-кәсіби аударманың лексикалық, 

грамматикалық, стилистикалық  мәселелерін жинақтау; в) 

аударма тәжірибесіндегі инновациялық технологиялар мен 

жаңа бағыттарды меңгеру. 

- аударма классификациясының жалпы қағидаларын; 

ақпарат және  мәтін түрлерін білу;  

- түрлі жанрдағы мәтіндердің типологиялық қасиеттерін 

анықтай білу; түрлі стиль және жанрдағы аударма 

мәтіндерінің макро- және микростратегиясын анықтау; 

жанрлық ерекшеліктер мен коммуникативтік-

прагматикалық  мақсаттарды ескере отыра жазбаша 

мәтіндерді жасап шығара білу; 

- мәтінді аудармаға дейінгі талдау  және аудармадан 

кейінгі редакциялау машықтарын меңгеру; 

- аударманының қазіргі заманғы әдістемесін 

(аудармашылық трансформациялардың барлық түрлері 

арқылы аударма сәйкестігіне қол жеткізу әдісі) меңгеру. 

 



AA 3508 Әскери аударма 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  Ақпараттық аударма 

практикасы 

0+3+0 

Курс шеңберінде әскери аударма теориясының және әскери 

аудармашының практикалық қызметінің негізгі ережелері 

оқытылады. Әскери әдебиет жанрлары, әскери-аудармашылық 

қызмет түрлері, термин және әскери терминология мәселелері, 

әскери қысқартулардың мағынасын ашу және аудару, 

аудармашының сӛздіктермен және анықтамалармен жұмыс 

істеуі, аударма барысында эквиваленттерді табу мәселелері 

қарастырылады. 

- әскери әдебиет мәтіндері аудармасының 

лингвопрагматикалық ерекшеліктерін білу; 

- әскери әдебиет мәтіндерін еркін түсіну; жанрлық 

ерекшеліктері мен коммуникативтік-прагматикалық 

мақсаттарын ескере отыра жазбаша мәтіндерді 

сәйкестендіру және қайта жасап шығаруды меңгеру;   

- аударманың қазіргі заманғы әдістемесін (аударма 

саймасайлығына, аудармашылық трансформациялардың 

барлық түрлеріне қол жеткізу тәсілдері) білу. 

SNAI 4509 Стилистика негіздері және аударма ісі 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:   Жазбаша аударма 

практикасы 

1+2+0 

Курс шеңберінде стилистика ұғымы, қазіргі заманғы 

қазақ/орыс әдеби тілінің даму тенденциялары; аудармашының 

стилистикалық позициясы және қабалдаушы мәдениеттің 

стилистикалық нормасы; функционалдық стильдер теориясы 

ұғымы; аудармашының түрлі сӛйлеу стильдерімен жұмыс 

істеу ерекшеліктері оқытылады. 

 

- бастапқы мәтіндегі және аударма мәтініндегі фактуалды, 

концептуалды, фондық ақпаратты функционалдық стильге 

сәйкес берудің дискурсивті тәсілдерін білу;  

- әр түрлі жазбаша мәтіндерді олардың коммуникативтік 

қызметтерін, функционалыдқ стильдерін ескеріп, 

грамматикалық және синтаксистік нормаларды сақтай 

отыра сәйкестендіруді және қайта жасап шығаруды білу; 

- сәйкес бағдарламаларды (мәтіндкік редакторларды, 

электрондық сӛздіктерді, энциклопедияларды және т.б.) 

пайдалану арқылы компьютерде жұмыс істеу машығын 

меңгеру. 

AP 4510 Аударма прагматикасы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Аударма теориясы және 

практикасы 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты – автордың прагматикалық ниетіне жауап 

беретін мәтіндерді құру, түрлі жанр және стильдердегі 

мәтіндерді интерпретациялау бойынша практикалық білім мен 

мен машықтарды алу. 

 

 

 

- ауызша және жазбаша аударма тәжірибесінің неігздерін; 

аударманың прагматикалық аспектісін  білу; 

- мәтінді прагматикалық бейімдеу әдістерін дұрыс қолдана 

білу және бастапқы мәтіннің лексикалық, фразеологиялық, 

грамматикалық және стилистикалық ерекшеліктерімен 

байланысті қиындықтарды шешу; 

- прагматикалық эквиваленттілікке жету мақсатында 

аудармашылық трансформацияларды пайдалану 

машықтарын меңгеру. 

AKE 4511 Аудармашы қызметінің эргономикасы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:   Аудармашының кәсіби 

қызметінің негіздері 

1+2+0 

 

Пәннің мақсаты – студенттерді аудармашыларда кәсіби 

бәсекелестікті парадигманы қалыптастыру үшін қажетті 

қазіргі заманғы эргономиканың негізгі қағидаларымен 

таныстыру. 

Міндеттері: аудармашылық икемділік және машықтарды 

дамыту үшін когнитивтік-ұғымдық негізді қалыптастыру; 

аудармашылық қызметті ұйымдастыру және жоспарлау үшін 

аудармашылардың ғылыми-теориялық базасын құру. 

- эргономиканың негізгі ережелерін білу; 

- аудармашының жұмыс орнын ұйымдастыру негіздерін 

меңгеру; 

- аудармашылық қызметті реттейтін негізгі ресми 

құжаттарды білу; 

- аудармашының жұмыс орнын ұйымдастыру, аудармаға 

тапсырыс қабылдауды жүзеге асыру, тапсырыс 

берушілермен жұмыс істей білу, аудармашылық қызметтің 

нормативтік аспектілерін меңгеру машығы. 

BKMA 4512 Банк құжаттары мәтінінің аудармасы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Ақпараттық аударма 

практикасы  

0+2+0 

 

Курс шеңберінде банк құдаттары аудармасының ерекшеліктері 

оқытылады.  Банк құжаттарының түрлері; банк шарттары, 

хабарламалар, анықтамалар, вексельдер, аккредитивтер және 

есептер,лизингтік және несиелік келісімдер, тӛлем 

растамалары, қаржылық жоспарлау туралы құжаттар, SWIFT; 

терминология мәселелері, аудармашының сӛздіктермен және 

анықтамалармен жұмыс істеуі, аударма барысында 

эквиваленттерді табу тәсілдері. 

- құжаттарда кӛрсетілген нақты мәліметтерді дұрыс 

интерпретациялау машығы; 

- мағыналық және стилистикалық эквиваленттілікке қол 

жеткізу үшін арнайы терминологияны, аудармашылық 

трансформацияларды білу; 

- аударылған құжатты дұрыс ресімдеу үшін сандармен, 

кестелермен, графиктермен жұмыс істеу машықтарын 

меңгеру. 

 

 



TTSA 4513 Техника мен технологиялар саласындағы 

аударма 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  Ақпараттық аударма 

практикасы 

0+2+0 

 

 

 

 

 

Курс шеңберінде ғылым мен техника және ӛнеркәсіптік 

технологиялар салаларындағы мәтін аудармаларының 

ерекшеліктері зерттеледі. Техникалық терминологиямен 

байланысты техникалық және технологиялық мазмұндағы 

құжаттардың барлық түрлері; адам жасап шығарған 

құрылғылардың, аспатардың, механизмдердің, технологиялық 

жаңашылдықтарды қолдану бойынша нұсқаулықтың ғылыми-

ӛндірістік материалдарының  сипаттамалары, аппараттарды 

қолдану бойынша ұсыныстар,  тезникалық құжаттар, ӛндіріс 

орындары арасындағы жеткізілім туралы шарттар, 

мекемелердің ӛндірістік есептері, аудармашының 

сӛздіктермен және анықтамалармен  жұмыс істеуі, аударма 

барысында эквиваленттерді табу әдістері. 

- техникалық және технологиялық мазмұндағы 

мәтін аудармасының әдістері мен тәсілдерін білу; 

- техникалық сипаттағы аударма мәтіндерін 

талдау және сараптау әдістемесін меңгеру; 

- аударма тілінің стилистикалық нормаларына 

сәйкес, техникалық  мазмұндағы мәтіндерді сәйкестендіру 

және ұайта жасап шығуды меңгеру; 

- сәйкес бағдарламаларды (мәтіндік редакторлар, 

электрондық сӛздіктер, энциклопедиялар және т.б.) 

пайдалану арқылы компьютерде жұмыс істеу машықтарын 

меңгеру. 

ЖБТ 3  «Аударма және мәдениетаралық қарым-қатынас» 

SW3501 Scientific writing 

1 кредит/ 2 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

0+1+0 

Мақсаты: қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, 

жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 

- қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, 

жобалар, жазу және  пікір-таласқа қатысу. 

AT 2502 Аударма терихы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  Аудармашының кәсіби 

қызметінің негіздері 

1+2+0 

 

Пән аударманың антикалық дәуірден біздің заманымызға 

дейінгі тарихын зерттеуге бағытталған:  синхрония мен  и 

диахрония аспектісіндегі аудармашылық дәстүрлер мен негізгі 

кезеңдер; аударманың негізгі мектептері және ӛкілдері.  

Курстың міндетіне Қазақстандағы аударма тарихын ежелгі 

түрік қағанаты дәуірінен қазіргі кезеңге дейін жүйелі түрде 

таныту кіреді: жазбаша аударманың дамуы мен қалыптасуы, 

негізгі кезеңдер мен аудармашылық дәстүрлер; Қазақстандағы 

ауызша аударма терихы. 

-аудармашылық ойдың дамуының негізгі кезеңдерін, 

жетекші мектептердің және бағыттардың, ӛкілдерін білу ; 

- аударманың түрлі концепцияларын әдіснамалық 

тұрғыдан салыстырып талдай білу; 

-  аударма мәтіндерді  синхрония және диахрония 

аспектісінде талдау дағдысын игеру; 

TKKN 2503 

 

Тілдік қарым-қатынас негіздері 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+2+1 

 

Курстың мақсаты – тілдік қарым-қатынастың түрлі саласында  

лингвистикалық, әлеуметтік мәдени, прагматикалық және 

коммуникативтік құзыреттерді дамыту. 

- тідік жағдаятта жол таба білу,  коммуникативтік  

стратегияны және тілдік мінез-құлықтың тактикасын 

анықтау; коммуникативтік жетістіктер мен кемшіліктердің 

себебін талдау; 

-  оқылатын тілде мәтін құрастыру дағдысын игеру; сӛз 

сӛйлеу дағдысын игеру; диалог жүргізу дағдысын меңгеру;  

этикет нормалары мен мінез-құлық мәдениетін игеру.  

MKKP 2504 

 

 

Мәдениетаралық қарым-қатынас бойынша 

практикум 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  Тілдік қарым-қатынас 

негіздері 

 0+3+0 

 

Курс шеңберінде    тілдер мен мәдениеттердің ӛзара ықпалы 

зерттеледі,  тілі оқылатын елдің спецификасы туған 

мәдениетпен, құндылықтар жүйесімен:  нормалар, дәстүрлер, 

ритуалдар, вербальды және вербальды емес коммуникация, 

сӛйлеу дағдысының мәдениетаралық ерекшеліктерімен 

салыстырыла зерттеледі. Негізгі мақсат-  мәдениетаралық 

коммуникация саласында сӛйлеу, оқу, жазу және тыңдау 

дағдыларын дамыту. 

-шет тілдегі мәтінді оның мәдени  спецификасы 

тұрғысынан талдай білу; 

- мәдениетаралық ӛзара ықпалдың прагматикасы 

мақсатындаӛзге мәдени тілдік мінез-құлықты бағалаудың 

негізгі әдістері мен тәсілдерін білу; 

-  мәдениетаралық коммуникация ның барлық дағдыларын 

игеру. 

  

AMKK 2505   Аударма және мәдениетаралық  қарым-

қатынас 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  Аудармашының кәсіби 

қызметінің негіздері 

1+2+0 

Курс  аударманың мәдениетаралық коммуникацияның түрі 

ретінде пайымдауға,    студенттердің тікелей ауызша және 

жазбаша аударма саласындағы лингвистикалық және мәдени 

компетенциясын қалыптастыруға бағытталған;  

-  аударманы  тіларалық коммуникацияның негізгі түрі 

ретінде мәдениетаралық коммуникация контексінде 

пайымдау; 

-  мәдениетаралық коммуникацияның дискурсивті-

коммуникативтік аспектілерін талдай білу; 

- мәтінде кӛрінетін ұлттық ойлау ерекшелігін талдау 



 әдістемесін  игеру және оны аударма кезінде қайта жасай 

алу дағдысын дамыту; 

KKP 2506  Қарым-қатынас психологиясы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Аудармашының кәсіби 

қызметінің негіздері 

1+2+0 

Курс тұлғаралық және бұқаралық коммуникацияны 

психологиялық құбылыс ретінде пайымдауға, 

коммуникативтік үдерістің негізгі заңдылықтары мен 

ерекшелігін зерттеуге бағытталған.  

- коммуникацияны психологиялық акт ретінде талдай білу, 

коммуникацияның  тұлғааралық және бұқаралық 

аспектілерін кӛрсету; аударманың спецификасын 

психологиялық құбылыс ретінде мәтіннің жанрлық-

стилистикалық табиғатына, ақпараттылығына 

түпнұсқаның немесе оқиғаның коммуникативтік 

бағыттылығына қарай зерттеу;  

 KKT 3507 Қарым-қатынас социологиясы  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  Мәдениетаралық қарым-

қатынас бойынша практикум 

1+2+0 

Курс шеңберінде мынадай мәселелер зерттеледі: әлеуметтік  

коммуникация теориясының негіздерін, коммуникацияның 

әлеуметтік доминанттарын, коммуникативтік жүйе түрлерін, 

коммуникация деңгейлерін, типтерін,  коммуникативтік тұлға. 

-  әлеуметтік коммуникацияның зерттеудің негізгі 

теориялық бағыттарын, оның түрлерін, деңгейлері мен 

функциясын білу;  вербальды емес коммуникацияның 

ерекшелігін; сӛйлеу  коммуникациясының құрылымын; 

коммуникативтік тұлға моделін; бұқаралық 

коммуникацияның ерекшелігін; 

- коммуникативтік үдерісті талдау дағдысын, 

әлеуметтанудың зерттеу әдістерін игеру. 

AZM 3508 Аударманың заманауи модельдері 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Аударма теориясы мен 

практикасы 

1+2+0 

Курс шеңберінде мынадай мәселелер зерттеледі: аударманың 

қазіргі заманғы модельдерін талдау және жинақтау,  мәтіннің 

коммуникативтік бағыттылығы және аударма моделін таңдау; 

мәтінді аудару кезінде жанрына қарай қолданылатын 

құралдар, әдістер мен  тәсілдер. 

- мәтінді аудармаға дейінгі талдау  және аудармадан 

кейінгі редакциялау машықтарын меңгеру; 

- аударманының қазіргі заманғы әдістемесін 

(аудармашылық трансформациялардың барлық түрлері 

арқылы аударма сәйкестігіне қол жеткізу әдісі) меңгеру. 

AZT 4509 Аударманың заманауи технологиялары 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  Аударма теориясы мен 

практикасы 

1+2+0 

Курс қазіргі заманғы шетелдік және отандық аудармашылық 

технологияларды; аударма үдерісі кезінде қолданылатын 

тәсілдер мен әдістерді кешенді зерттеуге бағытталған; 

курстың міндеті аударма практикасындағы инновациялық 

технологиялар мен жаңа бағыттарды игерту болып табылады. 

- аудармашылық сәйкестіктердің негізгі түрлерін, 

аудармашылық транформациялардың трансформациясын, 

аударманың қазіргі заманғы инновациялық тәсілдерін,  

аударылатын материалдың жанрлық және жағдаяттық 

ерекшелігіне қарай қандай да бір тәсілді таңдауды 

анықтайтын факторларды кешенді білу; 

- коммуникативтік ықпал, коммуникативтік стиль және 

жанрына қарай дискурстардың түрлі типтерін тудыра білу. 

IKKBST 4510   Іскери қарым-қатынас пен бизнес саласының 

тілі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Базалық шет тілі  

( В1деңгей) 

0+3+0 

 

Курс іскерлік әңгімелесуді жүргізу дағдысын, бизнес-диалогта 

қоллданылатын фраза-клишелердің белсенді қорын 

қалыптастыруға, сондай-ақ, қызметтік этикет (тілдік, мінез-

құлық) ережелерін игеруге, бір адаммен және адамдар 

тобымен монологтық және диалогтық қарым-қатынасты 

қамьамасыз ететін біліктерді дамыту және жетілдіруге 

бағытталған.  

- ағылшын тіліндегі ресми-іскерлік келіссӛздердің 

құрылымы мен тактикасын білу; ағылшын тіліндегі 

жазбаша және ауызша іскери коммуникацияның лексико-

грамматикалық ерекшеліктерін; ағылшын тілінде іскери 

хаттар мен құжаттарды рәсімдеуді білу; 

- ағылшын тілінде ресми-іскерлік және кәсіби-іскерлік 

мәтіндер құрастыру дағдысын игеру. 

TPSA 4511 Табиғатты пайдалану саласындағы аударма 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  Ақпараттық аударма 

практикасы 

0+3+0 

Курс табиғатты пайдалану саласындағы кәсіби бағытталған 

мәтіндерді аудару дағдысын дамытуға бағытталған. 

- салалық анықтамалықтар мен арнаулы әдебиетті қолдана 

білу;   құжаттардағы фактілік мәліметтерді дұрыс 

түсіндіру; арнаулы терминологияны, мағыналық және 

стилистикалық  эквиваленттілікке жеткізетін 

аудармашылық трансформацияларды білу; 

Аударған құжаттарды тиісті рәсімдеу үшін сандармен, 

кестелермен, сызбалармен жұмыс істеу дағдысын  игеру.  

KSMAMT 4512 Кәсіби-салалық мәтіндерді аударудың 

мәдениеті мен техникасы 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер:   Жазбаша аударма 

Курс шеңберінде ақпараттық аударманың  функциональды-

стилистикалық және жанрлық ерекшеліктері, арнаулы кәсіби 

аударманың лексико-синтаксистік мәселелері, аударма 

типологиясы және аударма техникасы, аударманың түрлі 

- арнаулы-кәсіби мәтіндерді аударудың 

лингвопрагматикалық ерекшеліктерін білу; 

- лексикалық  бірліктерді контекске қарай таңдай білу 

және дұрыс қолдану;  аударма мәтіннің байланыстылығын, 



практикасы 

1+1+0 

модельдерін қолданудың мәдениеті мен техникасын; 

аударманың техникалық тәсілдерін; сӛздікпен жұмыс істеудің 

мәдениеті мен техникасы қарастырылады. 

 

 

жүйелілігін, тұтастығына композициялық-тілдік формалар 

негізінде қол жеткізетін мәтін құрастыру ережелерін 

дұрыс қолдану;  

- арнаулы-кәсіби мәтіндерге аннотация және реферат 

жасау әдістемесін, аудармадан кейінгі ӛзін-ӛзі түзету және 

аударма мәтінді қайта түзетіп шығу әдістемесін игеру. 

MKKTK 4513 Мәдениетаралық  қарым-қатынас және тілдік 

контактілер  

2 кредит/  3 ECTS 

Пререквизиттер:    Лингвомәдениеттану 

1+1+0 

Курс мәдениетаралық коммуникация шеңберінде тілдік 

байланыстардың ерекшелігін, олардың типологиясын, негізгі 

заңдылықтарын қарастыруға бағытталған. Курс болашақ 

аудармашылардың мәдени және тілдік құзыреттіліктерін 

қалыптастыруды кӛздейді. 

-  мәдениетаралық коммуникация шеңберінде тілдік 

байланыстардың кӛптүрлілігін және негізгі 

заңдылықтарын талдай білу және жіктей алу; 

- шет тілдегі мәтінді оның жанрлық ерекшелігіне қарай 

аударудың негізгі тәсілдері мен әдістерін білу; 

- шет тілдегі мәтіндер аудармасын талдау және сараптау 

дағдысын меңгеру; 

ПӘНАРАЛЫҚ МОДУЛЬ 

  IP 3601 Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша) 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ   

1+1+0 

 

Мақсатты кәсіпкерлік инновацияны құқықтық реттеу, себебі 

экономиканың даму деңгейінің ӛсуіне байланысты жаңаны  

енгізу және оны пайдаланудың маңызының ӛсуімен 

байланысты. 

Инновациялық кәсіпкерлік – бұл технико-технологиялық 

жаңаларды коммерциялық пайдалану. Инновациялар 

кәсіпкерліктің спецификалық құралы. Курс аясында 

инновациялық кәсіпкерлік субъектілерін, оның түрлерін, 

инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру ерекшеліктері, алыс, 

жақын шет мемлекеттер заңнамалары мен тәжірибесіне сәйкес 

әлемдік тәжірибедегі инновациялық кәсіпкерлікке 

салыстырмалы талдау.  

 

Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер  

Білуі тиісь: инновациялық кәсіпкерліктің жалпы 

теоретикалық қағидалары мен әдістерін, түсігін, мазмұны 

мен инновациялық кәсіпкерліктің дамуы тарихын, 

инновациялық кәсіпкерлік мақсаттары мен міндеттерін, 

инновациялық қызметттің қағидаларын, нысанын және 

әдістерін. 

Меңгеруі тиіс -  алынған білімді практикада саралай және 

қолдана білу. Инновациялық кәсіпкерлікті реттейтін 

нормативтік құқықтық базамен жұмыс жасау, алынған 

білімдіпрактикада қолдану және мемлекеттің 

инновациялық кәсіпкерлікке қатысты мсаясатын. 

Машықтануы тиіс  инновациялық кәсіпкерлікті 

құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық 

мәселелерді шешуге. 

Бітірушілер юриспруденцияның барлық аясындағы терң 

білімге ие болады және қазіргі ғылыми зерттеулерге 

сыналау саралау жүргізе білу. 

IP 3602 Интеллектуалдық құқық 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

1+1+0 

Мақсатты  интеллектуалдық шығармашылық қызмет 

нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының 

тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру 

құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың 

құқықтық реттелуін оқыту. 

Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер  

Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының 

теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны 

және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының 

мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық 

меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін.  

 Меңгеруі тиіс -   алынған білімді саралау және 

тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық 

қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын 

қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс 

жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; 

творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау 

және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты 

меңгеру.  

Машықтануы тиіс  творчестволық интеллектуалдық 

меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми 



және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер 

интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы 

коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен 

байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды 

қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер 

жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. 

Практикалық дағдылануға ие болады. 

KL 3603 Контрастивтік  лингвистика 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

1+1+0 

Курстың мақсаты – ағылшын, қазақ, орыс тілдерін 

салғастырмалы зерттеу; генетикалық жақындықтарының 

деңгейіне қарамастан тілдер арасындағы ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарды талдау.  

 

 

-  контрастивтік  лингвистиканың нысаны мен пәнін, 

әдістемелік негіздерін білу, тіл білімінің осы бағытының 

даму кезеңдерін, метатілдік аппаратты , таксономиялық 

категорияларды және контрастивтік лингвистиканың 

қағидаларын білу; 

- туған тіл мен оқылатын тілді салғастырмалы және 

контрастивті талдау жасй білу, қоғам мен тілдің тепе-

теңдігін қағидаларын жіктеу;  

- түрлі құрылымдық тілдерді салғастыру кезінде 

контрастивті анализ жасаудың тәсілдері мен дағдысын 

меңгеру. 

SSM 3604 Стилистика және сӛйлеу мәдениеті 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

1+1+0 

Мақсаты: қазіргі заманғы қазақ/орыс әдеби тілінің 

стилистикалық жүйесінің қолданылу және құрастырылуының 

теориялық және практикалық мәселелерімен студенттерді 

таныстыру.  

Мазмұны: курс тілде нақты мазмұнды жеткізу үшін тілдік 

құралдардың функционалды мүмкіндіктерін, сондай-ақ, 

«сӛйлеу қызметінің» заңдылықтарын кӛрсетуді кӛздейді. 

Аталмыш курс мынадай міндеттерді шешуге бағытталады – 

болашақ аудармашыларды заманауи қазақ/орыс әдеби тілінің 

стилистикалық жүйесі туралы  теориялық біліммен және түрлі 

деңгейдегі тілдік құбылыстарды талдаудың практикалық 

дағдысымен қаруландыру. 

 

Стилистиканың негізгі ұғымдарын; қазіргі заманғы 

қазақ/орыс әдеби тілінің барлық деңгейінде тілдік 

құралдардың қолданудың әдеби нормасын білу; 

қазақ/орыс тілдерінің нақты тілдік бірліктерін дұрыс табу, 

анықтау және түсіндіре білу; кӛркем мәтіннің немесе 

сӛйленістің нақты үзіндісіндегі стилистикалық бояуы мол 

бӛлшектерді таба алу;  

- публицистикалық және кӛркем әдебиеттің түрлі 

жанрларындағы материалдарды талдай білу; 

- қарым-қатынастың  түрлі саласы мен жағдаяттарына 

сәйкес тілдік құралдарды қолдана білу; 

- алынған теориялық білім негізінде түрлі сӛздіктерді 

кәсіби лингвистикалық тұрғыдан сауатты қолдана білу, 

қажетті грамматикалық, акцентологиялық және 

стилистикалық ақпаратты іріктей білу; қазіргі заманғы 

орыс тілінің стилистикалық жүйесі туралы түсінігі болу. 

Rіt 3605 Риторика 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

1+1+0 

Курстың негізін мәдениетаралық коммуникация аспектісіндегі  

шешендік сӛздің теориялық моделі құрайды. Курстың мақсаты 

– үйренушілердің санасында риторика теориясының 

негіздерін, мәдениетаралық коммуникация тәжірибесінде 

денотативті, экстенсивті және экспрессивті эквиваленттілікті 

анықтау дағдысы, білігін, білімін қалыптастыру  

- тілдік туындыны (риторикалық канон); жасау кезеңдерін 

білу; - қарым-қатынастың вербальды және вербальды және 

вербальды емес құралдарын меңгере алу; сӛйлеу 

тәжірибесінде материалды жүйелеудің, жинаудың, 

тақырып таңдаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу;  

- кӛпшілік алдында сӛйлеу дағдысын қалыптастыру. 

AKN 3606 Аударма және когнитология негіздері 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: аударма теориясы мен 

практикасы перевода 

1+1+0 

 

Курс когнитологияның базалық мәселелерін аударма 

аспектісінде қарастыруға бағытталған. Салыстырмалы 

концептологияның әдістері қазіргі аударматанудың маңызды 

бағыты ретінде; туған тіл мен оқылатын тілдердегі әлем 

бейнесі когнитивті диссонанстың ӛрісі ретінде 

қарастырылады.  

- когнитивистиканың теориялық негіздерін аударма 

контексінде білу;  

-  концептілерді сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін 

қолдану білу; 

-   тілдік сәйкестіктерді талдай білу, түрлі тілдерде 

қолданылатын когнитивті механизмдердің үқсастығын 

табу дағдысын меңгеру.  

LN 3607 Лингвистика негіздері Мақсаты мен міндеттері: тіл туралы ғылымның негіздерімен - негізгі лингвистикалық терминдерді, лингвистикалық 



2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

1+1+0 

танысу; тіл туралы ғылымның негіздерімен, негізгі 

лингвистикалық терминологиямен, тілдің ішкі қрылымы мен 

қыметінің негізгі ұғымдарымен таныс болу;  

Мазмұны: курс  студенттерді тіл білімінің тарауларымен, кез 

келген тіл білімінің пәндерінде қолданылатын, келесі арнайы 

курстарды түсінуге қажетті  ұғымдар мен терминдер 

жүйесімен таныстыруға бағытталған.  

бірліктерді және олардың қолдану заңдылықтарын; 

тілдердің шығу теориясының негізгі қағидаларын; әлем 

тілдері классификациясын білу; 

 -лингвистикалық терминдерді дұрыс қолдануа білу; 

оқылған талдау әдістері арқылы нақты тілдік 

материалдарды талдау; түрлі тілдік материалдарды 

лингвистикалық әдістер арқылы талдау; 

- лингвистикалық ойлау дағдысын, лингвистикалық 

талдаудың түрлі әдістерін игеру. 



 

5В021000 – Шетел  филологиясы мамандығы 

Пәндер коды Пәндер атауы, кредит саны, 

пререквизиты, пәндердің түрлеріне қарай 

таралымы  

Мақсаты мен міндеті, пәннің (курстың) қысқаша мазмұны  

 

Білім беру нәтижелері 

 (білу, орындай алу, дағды) 

МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ 

KT1101 Қазақстан тарихы  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Мақсаты: білім алушыларды тарих негіздері мен тәуелсіз 

Қазақстан мемлекетінің қалыптасу кезеңдерімен нақты 

деректер мен тарихи айғақтарды оқыту арқылы жаңа 

теориялық және әдіснамалық кӛзқарастар тұрғысынан та-

ныстыру.   

Қысқаша мазмұны. Тарих негіздері және Қазақстан 

мемлекетінің қалыптасу кезеңдері. Әртүрлі ӛткен тарихи 

кезеңдерімен қалыптасқан Қазақстан мемлекетінің қазіргі 

жетістіктеріне тарихи-салыстырмалы талдау жасау. 

- бүкіләлемдік және еуразиялық  тарихи үдеріс контексінде 

тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу кезеңдері мен 

тарихи негіздерін білу; 

- қазақстандық даму моделінің имманенттік 

басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңызын шынайы 

және жан-жақты білу; 

- күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстар мен қазіргі 

Қазақстанның тарихи тұлғаларын оқыту барысында 

аналитикалық және аксиологиялық талдау жасау дағдысын 

меңгеру; 

POK(R)Ya 

1102 

Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) тілі 

3 кредит/      ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+3+0 

Мақсаты: студенттерді қазақ тілінде (орыс тілінде) 

тұрмыстық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынаста диалогтық 

және монологтық сӛйлеуге үйрету. 

Қысқаша мазмұны. Қазақ тілінде (орыс тілінде) 

тұжырымдамалық негізделген филологиялық білім беру; 

Қазақстандағы және әлемдегі әлеуметтік-экономикалық, 

тарихи-мәдени, саяси жағдайлармен, ҚР конституциялық-

құқықтық негіздерімен   қазақ тілінің қызмет ету мен даму  

үдерістерінің қатынасы. 

– қазақ тілінің жүйесі, құрылымы және оның бірліктерінің 

қызмет етуі туралы іргелі білімдерді  кәсіби 

дүниетанымын қалыптастыру мақсатында мамандық 

бойынша мәтіндермен жұмыс жасау үшін қолдана  білу;  

- қосымша ғылыми мәтіндерді – аннотация мен 

рефераттық сипаттамаларды құрастыра білу; мәселелерді 

тезис түріндегі ғылыми ақпаратты қорытындылай  білу. 

- 

POIYa1103 Кәсіби  бағдарлы шетел тілі  

3 кредит/  ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+2+1 

Мақсаты: студенттерді шет тілінде кәсіби қарым-қатынас 

жасай білуге үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінінің сӛздік қорын 

толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе 

отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отрып 

байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы 

кәсіби дереккӛздерінен берілген тақырыптар бойынша 

жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда 

серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын 

дамыту. Курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-

Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) 

меңгерген студенттерге арналған. 

- шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; 

- шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең 

сӛздік қорының болуы; 

- оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу 

дағдысын меңгеру. 

 

FNP2104 Ғылыми таным философиясы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, 

философия ғылымы саласында  іргелі білімдерге сүйене 

отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді 

ӛзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық 

әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, 

инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық 

мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рӛліне, 

сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық 

мәселелерін шешуге барынша кӛңіл бӛлінеді. 

Қысқаша мазмұны. Қазіргі заманның түйінді идеялары мен 

категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен 

- дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде 

философияның рӛлін, әлемнің философиялық және жалпы 

ғылыми бейнесінің болмысы мен ӛзарабайланысын білу; 

 - танымдық қызметтің  негізгі қағидаларын, заңдарын 

және механизмдерін білу; 

- қазіргі заманның ӛзекті этикалық мәселелерін және оның 

кәсіби қызметтегі маңызын білу; 

- сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-

мәдени жағдаяттардың шынайылығын  дұрыс қабылдай 

білу; 

- кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның 



заңдарын, механизмдерін  білу. Ғылым мен техника дамуының 

этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын 

қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және 

әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-

әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және 

жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның 

және тұлғаның даму мен ӛмір сүру заңдылықтары, қазіргі 

жаһандық қоғамның ӛмір сүру шарты ретіндегі  тӛзімділік 

қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін 

қалыптастыру. Студенттерде сыни ойлау мәдениеті мен 

ӛзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде ӛзіндік рефлексия 

дағдыларын қалыптастыру. 

қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана 

білу; 

- шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни 

ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-

саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. 

 

ӘЛЕУМЕТТІК-КОММУНИКАТИВТІК МОДУЛЬ 

PMK 2201 Тұлғааралық коммуникацияның 

психологиясы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: Қазіргі әлемде тұлғааралық коммуникация туралы 

психологиялық білімдердің орны мен рӛлін студенттерге 

түсіндіру, таңдаған мамандығы бойынша кәсіби қалыптасу 

үдерісінде олардың маңызын анықтау. 

Қысқаша мазмұны. Студенттердің  тұлғааралық 

коммуникацияның қазіргі психологиясының негізгі 

парадигмаларын, теориясы мен концепцияларын оқытуда  

білімдерін жүйелеу. Тұлғааралық коммуникацияның 

психологиялық мәселелерін танымдық үдерістерді, 

психикалық жағдайлар мен тұлғаның жеке-психологиялық 

ерекшеліктері негізінде теориялық және эмпирикалық зерттеу. 

Әлеуметтік психологияның негізгі категориялары мен 

ұғымдары, әдіснамалық негіздері, негізгі теориялары, 

тұжырымдамалары мен түрлері, даму заңдылықтары, әдістері 

мен тұлғааралық коммуникацияны зерттеу тәсілдері, жаңа 

психологиялық әдістер мен тұлғааралық коммуникацияны 

зерттеу технологиясы. 

. 

- тұлғааралық коммуникацияның психикалық құбылыстар 

жүйесін танымдық үдерістер мен реттеуші жағдайлар 

бірлігінде білу;  

- тұлғааралық коммуникацияның қазіргі психологиясының 

теориялық-әдіснамалық  негіздерін білу; 

- тұлғааралық коммуникацияның қазіргі 

психологиясыныңнегізгі ұғымдары мен категорияларын 

білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында алынған 

психологиялық білімдерді нақты қолдана алу; 

-  тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында оның жеке 

тұлғалық қабілеттерін анықтау мен психологиялық 

мінездемесін қалыптастыруда адамның жеке ӛзіндік 

ерекшеліктерін зерттей алу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында және топтық 

ӛзараәрекеттесуде ӛзге адамдармен қарым-қатынас жасау 

жүйесін сауатты түрде орната білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынаста психологиялық зерттеу 

жүргізудің дағдыларын меңгеру, оны ӛткізу, алынған 

мәліметтерді ӛңдеу мен нәтижелерін сауатты түрде 

кӛрсете білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында тұлғаны 

жетілдіруге септігін тигізетін практикалық ұсыныстарды 

жасаудың дағдыларын меңгеру; 

-   тұлғаның үйлесімді дамуы мен сыртқы ортамен қарым-

қатынас мақсатында тұлғааралық қарым-қатынасты 

бағалау мен түзету дағдыларын меңгеру. 

TPP 2202 Теориялық және қолданбалы саясаттану 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: саясат негіздерімен, билік және билік қатынастары 

мен Қазақстан Республикасының саяси жүйесімен таныстыру. 

Қысқаша мазмұны. Саяси тәртіп, мемлекеттік басқару мен 

құрылымы, Қазақстандағы және әлемдік аренадағы саяси 

үдерістер. Бағдарламалық құжаттар мен Елбасының 

Жолдаулары, Қазақстан Республиикасының ішкі және сыртқы 

саясатының стратегиялық бағыттары. Жаңа әлемдік тәртіп 

ретіндегі жаһандық әлем туралы түсінігі, әлемдік саясат пен 

халықаралық қарым-қатынастың негізгі беталысын түсіну, 

- азаматтық кӛзқарасын білдіре алу және қоғамдық-тарихи 

белсенділігін кӛрсете білу, әр түрлі бұрмалаушылық 

түрлеріне қарсы тұра білу. 

- тӛзімді кәсіби ӛзараәрекеттестікке қабілеті мен 

әлеуметтік-мәдени, идеялық-саяси және діни 

ерекшеліктерді ескере отырып, жаңа жағдайларда 

бейімделу. 

 



ұлттық қауіпсіздікті нығайту, терроризм мен экстремизм 

актілерін болдырмау.   

ELSU 2203 Жеке және әлеуметтік ӛрлеу этикасы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі 

этика нормаларымен, адамгершілік қағидаларымен және 

құндылықтарымен таныстыру. 

Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында 

этика нормаларының қалыптасу  мен жетілдіру жолдары 

туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика 

нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика 

нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін 

қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен 

беталысымен таныстыру, тұлғаның адамгершілік кӛзқарасын 

қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын 

ашу. 

- негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; 

- этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы 

социумдағы адамгершілік жағынан  ӛзбетінше бағдарлау 

дағдыларын меңгеру; 

- күнделікті ӛмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы 

этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін 

білу; 

- ӛз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының 

қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан 

бағалау. 

 

KR 2204 Мәдениет және дін  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: Қазақстанның мәдениеті мен дінінің негізгі 

ерекшеліктерімен таныстыру, Қазақстан халықтарының 

мәдени және діни  эволюциясын қарастыру. 

Қысқаша мазмұны. Қазақстан аймағының мәдениет пен дін 

құбылыстарын зерттеу үшін мәдениеттану мен дінтану 

әдістерін, «диалог» ұғымын 20-21 ғасырдың гуманитарлық 

ғылымының басты категориясы ретінде түсіну, сонымен қатар 

теориялық тілдің ӛзіндік ерекшелігін оның  негізгі 

экзистенциалдық және әлеуметтік-мәдени параметрлерін, шегі 

мен кӛкжиегінің сипаттамасын білу. 

Диалогтың онтологиялық негізі ретіндегі адамның 

метафизикалық және діни тәжірибесінің арнайы сипаттамасы. 

- ғылыми дүниетанымды, этикалық және мәдени 

тӛзімділікті білу; 

- ӛткен және бүгінгі діни немесе діни емес дүниетанымның 

базалық құндылықтарының иерархиясына салыстырмалы 

талдау жасай алу; 

- негізгі дүниетанымдық мәселелерді шешуде философия, 

ғылым, дін және ӛнердің мүмкіншілік ӛзараәрекеттесу 

перспективасын болжай алу; 

- аймақтық  мәдени құбылыстардың синхрондық және 

диахрондық байланысын анықтай алу, олардың себептері 

мен салдарын кӛрсете білу; 

 - этномәдени және кәсіби ерекшеліктерін ескере отырып 

тӛзімділік мінез-құлық, әлеуметтік және кәсіби 

ӛзараәрекеттестік дағдыларын меңгеру. 

OPS 2205 Жалпы және қолданбалы әлеуметтану  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: қазіргі қоғам туралы жалпы түсінігін 

қалыптастыру; 

әлемде және Қазақстанда болып жатқан әлеуметтік 

(стратификация мәселелерін, әлеуметтік теңсіздік, кедейлік 

пен байлық, әлеуметтік, діни, экономикалық және саяси 

қақтығыстарды) үдерістерді білу;  

Қысқаша мазмұны. Адамдар арасындағы әлеуметтік 

ӛзараәрекеттер, олардың арасындағы әлеуметтік және топтық 

ӛзгешеліктер сипаттамасы. Қоғам дамуының заңдылықтары, 

негізгі социологиялық ұғымдар, социологиялық зерттеу 

әдістері, қазіргі социологиялық категориялар,  

Әлеуметтану саласындағы негізгі бағыттар мен қазіргі 

зерттеулер нәтижесі. 

- қоғамда болып жатқан үдерістер мен құбылыстарды 

ӛзбетінше талдай жасай алу;  

- кәсіби мәселелерді шешуде балама, жаңа немесе 

инновациялық тұғырларды тұрақты қолдана білу; 

- ӛз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және дәлелді түрде 

тұжырымдай білу; 

-  игерген білімдерін нақты жағдаяттарда қолдана білу; 

- әлеуметтік ӛзара қарым-қатынас дағдыларын меңгеру: 

серіктестік, тӛзімділік пен сыйласымдылық және т.б. 

- әлеуметтік болжау және жобалау, кӛпшілікке сӛйлеу, 

дәлелдеу, пікірталас жүргізу және пікірталас тудыру 

дағдыларын меңгеру. 

 

BZhCh 2206 Адам тіршілігінің қауіпсіздігі  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: адамның еңбек ету аймағында жайлы жағдай жасау 

үшін қажетті практикалық дағдылар мен теориялық білімдерді 

меңгеру, тіршілік ету ортасының жағымсыз әсерін 

сәйкестендіру және адамның,  ӛмір сүру ортасының жағымсыз 

әсерлерден қауіпсіздік шараларын жасау және жүзеге асыру. 

Қысқаша мазмұны. Негізгі табиғи және техносфералық 

қауіптер, олардың қасиеттері мен сипаттамасы, адамға және 

-  адамның еңбек ету аймағында  қолданылатын табиғи 

және техносфералық қауіптерден қорғану әдістерін білу; 

- тӛтенше жағдайлар (ТЖ) туындаған кезде ӛзінің 

ӛкілеттілігі щеңберінде шешім қабылдай алу; 

- адамның тіршілік ету аймағындағы негізгі қауіптерді 

теңестіре білу және оны жүзеге асыруда  қауіптілігін 

бағалай алу; 



табиғи ортаға, зиянды және қауіпті факторлардың әсер ету 

сипаты, олардан қорғану әдістері. Қауіпті құбылыстар мен 

үдерістердің негізгі теориялық талдауы мен болжамы.  

- тӛтенше жағдайларда қорғану тәсілдері мен 

технологияларын меңгеру. 

 

EUR 2207 Экология және тұрақты даму  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: экология мен тұрақты даму бойынша білім 

алушыларды  кең профильдегі білікті мамандарды дайындау 

үшін жүйелі теориялық және практикалық білімдермен 

қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты тиімді 

пайдалану. 

Қысқаша мазмұны. Тірі организмдердің қоршаған ортамен 

ӛзараәрекеттесудің негізгі заңдылықтары; экожүйе мен 

биосфераның тұрақтылығы мен қызмет ету механизмдері; 

қазіргі экономикалық, саяси және әлеуметтік мәселелерді 

шешуде экологияның орны мен рӛлі; қазіргі заманның 

жаһандық экологиялық мәселелері, себептері, қалыптасу 

кезеңдері мен салдары. Пәнде ең маңызды орынды табиғат пен 

қоғамның тұрақты дамуы  мен қоршаған ортаны қорғау 

бойынша халықаралық серіктестік туралы мәселелер алады..  

- табиғи және анторпогендік экологиялық үдерістерді және 

оны реттеудің мүмкіндік жолдарын анықтай алу мен 

талдау жасай алу ; 

- биосфераның тұрақтылығын сақтау мен социумды 

катастрофиялық тығырықсыз дамыту мақсатында 

шаруашылықтың және адамдардың ӛмір сүруінің дәстүрлі 

түрлерін жоспарлы ӛзгертуге бағытталған адамзаттың 

тұрақты дамуында қазіргі тұжырымдамада және 

стратегияда шешім таба білу; 

- тірі организмдер мен қоршаған ортаның ӛзараәрекеттесу 

заңдылықтары туралы білімдерін тұрақты дамуды сақтау 

үшін практикалық қызметте қолдана білу; 

- экологиялық үдерістерді талдау, нақты міндеттерді, 

табиғат пен қоғамның түрақты даму басымдылықтарын 

қоя білу дағдыларын меңгеру. 

KP 2208 Қазақстандық құқық  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: Қазақстанның құқықтық жүйесінің ерекшеліктерін 

қарастыру, Қазақстан Республикасының нормативтік 

құқықтық актілер базасының негізігі ережелерін қарастыру. 

Қысқаша мазмұны. Қазақстанның құқықтық жүйесі, 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер 

базасының негізгі ережелері. Құқықтық мемлекет, 

демократиялық қоғам және әлеуметтік мемлекет құрудың 

теориялық негіздері. Қазақстанның 2010-2020 жж. арналған 

Тұжырымдамалық құқықтық саясатының негізгі бағыттары 

мен «Қазақстан – 2050 «Стратегиясы». 

- қазіргі жағдайларда тарихи-құқықтық контексте  отандық 

заңнамалардың құқықтың әлемдік жүйесіне кірігуінде 

қазақстандық құқықтық жүйе ерекшеліктерін білу.  

- ғылыми-теориялық білімдерді конституциялық құқық 

пен бостандықты қорғау және ӛміршеңдік жағдайында 

еркін қолдана білу.  

 

OE 2209 Экономика негіздері  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: экономиканың қызметіндегі негізгі категориялар, 

ұғымдар мен заңдылықтар туралы ғылыми түсініктерін 

қалыптастыру.  

Қысқаша мазмұны. Әлеуметтік-экономикалық қарым-

қатынастар. Негізгі микро- және макроэкономикалық 

кӛрсеткіштер, оны есептеу әдістері.  Нарықтық бағалау-білім 

беру, бәсекеге қабілеттілік механизмі; экономикалық даму 

беталысы. Халықаралық экономикалық қарым-қатынастың 

қазіргі жүйесінің және әлемдік нарықтың даму беталысының 

экономикалық негіздері.  

- қоғамдағы экономикалық қайтақұрылымдардың, логика 

мен қоғам ӛміріндегі құбылыстар мен үдерістердің 

ӛзарабайланысын білу; 

- кәсіби қызметте жүйелі экономикалық білімдерді 

қолдана білу. 

 

 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ҒЫЛЫМИ (STEM) МОДУЛІ 

KMAT 2301 Кәсіби мақсаттарға арналған ақпараттық 

технологиялар 

Мақсаты:  шет тілінің оқытушысының сабақта ақпарат 

коммуникациялық құралдарын, ақпараттық сауаттылық 

қалыптасуын тиімді жұмыс жасауға дайындайды.  

Міндеті: білімнің ақпараттандырылуының басты ұғымдарын 

анықтау, білімдегі ақпараттық және телекоммуникациялық 

технологиялардың қолдану мақсаты мен міндеттерін анықтау. 

Курстың мазмұны: оқу үрдісіндегі ақпарат технологиясы 

жайлы нақты ойдың қалыптасуы, басты ұғымдар, атап 

айтқанда  «білімнің ақпараттандырылуы», «оқудың 

Оқудың нәтижесінде, оқу модулін меңгере отырып, 

студент:  

Білу керек: оқу үрдісіндегі ақпараттық және 

телекоммуникациялық технологиялардың қолдану 

мүмкіндіктерін білу тиіс; 

Үйрену керек: каталогтар мен издеу машиналарды 

қолданып, мультимедиялық презентациялар жасай алу; 

Иелену керек: білімнің ақпараттандырылу заңға сәйкесті 

даму процессінің педагогикалық технологиялар туралы 



компьютерлендірілуі» және «бұқаралық ақпараттар арқылы 

білім беру», тақырыптама арқылы алынған ақпаратты 

сараптама және жалпылау жасау. 

хабардар болу. 

 

KZhT 2302 Қазіргі жаратылыстанудың тұжырымдамасы 

(тіл және экология) 

Мақсаты: Қазіргі мәтіндерді олардың сӛздік құрамының 

байлығы, тазалығы, нақтылығы жағынан анализдауды білуді 

құрастыру.  

Тапсырмалар: Лексиографиялық түрлі баспалардың шығару 

жеке тілдік інездемесін білу керек. 

Курстың мазмұны шет тілінің тілдік құрамының кеңеюі, 

тереңдетуі, сӛздік құрамы, шет тілдік сӛздіктер туралы, тіл 

мәселесі туралы әр түрлі мәселелрдің қаралуы. 

Модульді оқыту нәтижесінде, студенттер міндеті:  

Білу керек: кітап сату және баспаханалардың ассортименті 

басты форматтау процессін; 

Үйрену керек: кітап базарында кітап сату және 

баспаханаларға стратегиялық программаны құруды; 

Иелену керек: Бизнес нәтижеге ұмтылу мақсатында 

жобаны басқаруды; 

КӘСІБИ МОДУЛЬДЕР БЛОГЫ 

Модуль 1.  Базалық шетел тілі 

BShT 1401 Базалық шетел тілі (А1, А2 деңгейі) 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер: Жоқ 

0+3+0 

 

Мақсаты: тілдік дайындықтың әртүрлі деңгейлерінде  шет 

тілін  кәсіби, сондай-ақ  ӛзінің білімін  жетілдіру мақсатында  

қолдану үшін  студенттерге коммуникативтік құзыреттілікті  

меңгерту. 

Міндеті: базалық шет тілін меңгерудегі функционалды 

сауаттылыққа жету және коммуникативті, грамматикалық 

тәсілдерді байланыстыру. 

Пәннің мазмұны: Оқу жылының бірінші жылдығы тілдік 

материалы нормативті дұрыстылығымен мінезделеді және А1,  

А2 деңгейінде қарастырылған ситуациялар мен курс 

тақырыбы аясындағы жазбаша және ауызша сӛйлеу негіздерін 

меңгеруге бағытталған фонетикалық, лексикалық, және 

грамматикалық құбылыстарды қамтиды. 

Білім нәтижелері.  Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

білуі тиіс: студент ағылшын тілінің айтылу ережелерін, 

сӛздік қорын және грамматикалық жүйесін білуі тиіс; 

меңгеруі тиіс: үйретіліп отырған шет тілінің 

грамматикалық және фонологиялық құбылыстарына 

ӛздігінен талдауды іске асыра білуі керек; 

дағдылануы керек: оқудың, сӛйлесудің және жазудың 

базалдық дағдыларын білуі тиіс. 

 

BShT  1402 Базалық шетел тілі (В1  деңгейі) 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  BShT 1401 

0+3+0 

 

Мақсат: студенттерге шетел тілін ақпарат кӛзі және шетел 

тіліндегі қарым-қатынас құралы ретінде қабылдай білуді 

дамыту.  

Міндеттері: студенттерді шетел тілін мамандығы бойынша 

жүйелі білімін дамыту мен тереңдету және  ӛздігінше кәсіби 

біліктілігін жоғарылату құралы ретінде қолдана білуге үйрету. 

 Пәннің мазмұны: курс ауызша және жазбаша тілді, сонымен 

қатар оқуды меңгерту үшін,  студенттерді негізгі 

грамматикалық ережелерді үйретуді, лексикалық қорды 

кеңейтуді, тыңдау дағдысын дамытуды қамтиды.  

Білім нәтижелері.  Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

білуі тиіс: нақты тапсырмаларды орындауға қажетті таныс 

фразаларды және сӛйлемдерді білуі қажет; 

- әртүрлі жалпы тақырыптардағы әдеби хабарламалардың 

негізгі идеяларын түсіне білуі, жалпы тақырыптарға бір-

бірімен байланысты ақпарат құрастыра білуі, әсерлерін 

және оқиғаларды суреттей білуі, ӛз пікірін нақты 

дәлелдермен жеткізе білуі қажет; 

- тілдің негізгі тӛрт түрінде коммуникативті ептілігіне ие 

болуы қажет (сӛйлеу, тыңдау, оқу және жазу). 

BShT  2403 Базалық шетел тілі (В2  деңгейі) 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  BShT 1401 

0+3+0 

Мақсат: студенттердің мәдениаралық, коммуникативті және 

кәсіби құзыреттерін қалыптастыру.  

Міндеттері: студенттердің мәдениаралық қарым-қатынасты 

қамтамасыз ететін тапсырманы не жағдаятты адекватты түрде 

шешуде кӛрініс табатын коммуникативті-кәсіби құзыретін 

қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: курс шетел тілінің практикалық 

грамматикасы мен  лексикасын үйренуде ауызекі сӛйлесу 

және тұрмыстық тілді ауызша және жазбаша түрде меңгеруді, 

тыңдауды, сонымен қатар шетел тіліңдегі  күнделікті және 

кәсіби қарым-қатынаста белсенді қолданылатын арнайы 

Білім нәтижелері Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

білуі тиіс: абстрактты және нақты тақырыптардағы 

күрделі мәтіндердің жалпы мазмұнын түсіне білуі керек; 

- жеткілікті түрде жылдам және күтпеген жерден сӛйлей 

білуі, әртүрлі тақырыптарда нақты және жан-жақты 

хабарламалар жасай білуі, және негізгі мәселеге ӛз 

кӛзқарасын білдіре білуі қажет; 

- тілдің негізгі тӛрт түрінде коммуникативті ептілігіне ие 

болуы қажет (сӛйлеу, тыңдау, оқу және жазу). 

 



терминологияны үйренуді қамтиды.  

BShT  2404 Базалық шетел тілі (В2 жалғастырмалы 

деңгейі ) 

3 кредит/5ECTS  

Пререквизиттер:  BShT  2403 

0+3+0 

Мақсаты:  студенттердің тұлға ретінде  эмоциялық және 

интеллектуалды даму белсенділігін арттыруға, олардың 

танымдық және мәдениаралық коммуникативті қызметті іске 

асыратын белгілі бір когнитивті әдістерді меңгерту. 

Міндеті: студенттерді жоғарғы деңгейде сӛйлеуді, пікір және 

ақпарат алмасу негізіндегі диологтық сӛйлеуді үйрету, жазу 

техникасын дамыту және жазбаша сӛйлеудің шығармашылық 

элементтерін меңгеру. 

Пәннің мазмұны: білім берудің екінші курсы жазбаша және 

ауызша сӛйлеу  дағдылары мен біліктілігін ары қарай дамыту 

жұмысын, тілдік материалды тереңдете оқыту мен 

студенттердің ӛздік жұмысы үшін продуктивті база 

қалыптастыруды қарастырылады. 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

білуі тиіс:  күрделі мәтіндердің жалпы мазмұнын түсіне 

білуі керек; 

-жеткілікті түрде жылдам және күтпеген жерден сӛйлей 

білуі, әртүрлі тақырыптарда нақты және жан-жақты 

хабарламалар жасай білуі, және негізгі мәселеге ӛз 

кӛзқарасын білдіре білуі қажет; 

пайдалана білуі керек:  тілдің негізгі коммуникативті 4 

аспектіні толық  игеру: Тыңдау (Listening), Оқу (Reading), 

Жазу (Writing), Сӛйлеу (Speaking). (сӛйлеу, тыңдау, оқу 

және жазу). 

 

Модуль 2.   Оқытылатын тілдің практикалық  курсы 

OTFKK1405 Оқытылатын  тілдің фонетикасы бойынша 

кіріспе курсы 

2 кредита/3ECTS 

Пререквизиттер:   Жоқ. 

0+2+0 

Мақсаты:  шет тілінің (ағылшын) фонетикалық, 

орфографиялық нормаларын үйрету. 

Міндеті: фонетикалық курстың транскрипциялық 

таңбаларының меңгеруi арқылы  студенттердiң сӛйлеу 

дағдыларын түзету, негiзгi мәлiметтердiң жүйелеуiнде тұрады, 

сонымен қатар фонетикалық жүйені ағылшын тiлiнiң сӛйлеу 

нормасының негiзінде меңгерту. 

Пәннің мазмұны:  курстың мақсаты студенттерге 

практикалық айтылу дағдылары мен негізгі екпін үлгілерімен 

жұмыс жасау дағдысын меңгерту; 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

білуі тиіс: ағылшын тiлiнiң фонетикалық құрылымын; 

ағылшын тiлiнiң фонетикалық дыбысталу таңбасының 

ерекшелiгiн білуі қажет  сӛйлеу белсендiлігінде 

фонетикалық оқиғаларды бірқалыпты түсiндiру; дыбысты 

жазуда дағды; 

- адекватты коммуникатив мән мәтiнiнде ағылшын тiлiнiң 

үндес нобайларын қолданудың дағдыларға ие болуы 

керек 

OTNG 1406 Оқытылатын тілдің нормативті  

грамматикасы 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер: Жоқ. 

0+3+0 

Мақсаты: грамматикалық дағдыларды қолданылылатын 

қабiлеттiлiктердiң дамуы арқылы университеттiң түлегiн 

кәсiби - жеке портретін қалыптастыру. 

Міндеті: пәнді  толығымен тусіну; грамматикалық 

құрылымдарды қолданудың дағдыларымен меңгеру;  алған 

бiлiмдерін түсiндiру; грамматикалық құзырлықты дамыту. 

Пәннің мазмұны: Курс ағылшын тiлiндегі грамматикалық 

талдаудың әдiстерiн, грамматикалық дұрыс сӛйлемді 

құрастыра білуді қарастырады. 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

теориялық және практикалық грамматика аралығындағы 

қарым-қатынастың ерекшелiгi, ағылшын тiлiнiң 

практикалық грамматикасының даму  кезеңдері,  ағылшын 

тілі  морфемаларының түрлері және морфема құрамы, 

нормативтік грамматика мен тiл құзырлықтары 

арасындағы айырмашылықтарды;  

меңгеруі  қажет: сабақ беру процесiнде грамматикалық 

айырмашылықтарды ескере отырып ағылшын және ана 

тіліндегі грамматикалық құбылыстарды  салғастыруды;  

дағдылануы тиіс: ағылшын сӛйлемдерінің  құрылымдары 

мен  түрлерін, сӛйлем мүшесi және сӛздердiң реттік 

қатары,  сӛз табы және олардың морфологиялық 

категорияларын ажыратуға.  

MKP 1407 Мәдениетаралық  қарым-қатынас 

практикумы   

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер: Жоқ 

0+2+0 

 

 

Мақсаты: мәдениаралық, лингвоелтану және әлеуметтік 

мәдени құзыреттерді қалыптастыру.  

Міндеттері: студенттерді оқытылатын тіл елінің түрлі 

бұқаралық ақпарат құралдарымен таныстыру; оқытылатын тіл 

елінің мәдени кеңістігімен, ұлттық және аймақтық 

ерекшеліктерімен таныстыру.  

Пәннің мазмұны: тілі оқытылатын ел мен туған жердің 

мәдени ерекшеліктері, ұқсастықтары мен 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

оқытылған тiл материалы шеңберлерiндегi  дайын және 

дайын   емес монолог түрінде сӛйлеуді  хабарлама немесе 

баяндама түрінде қалай меңгеруді; 

меңгеруі  қажет: әңгiмелесіп, сұхбат алып және 

пiкiрсайысқа қатысып,  тиiстi лексикалық бiрлiктер және 

сӛз орамына қатысты ӛз пікірін бiлдiру;  ӛзектi тақырыпқа 



айырмашылықтарын, ұлттық құндылықтарды, мәдениаралық 

қарым-қатынасты үйретуге бағытталған. 

шығарма жазу,  ресми хат, қатынас хат, баяндама жазуға 

үйренуді; 

дағдылануы тиіс: газеттік-публицистикалық және 

ғылыми  стильдердің орта деңгейдегі  мәтіндерінің 

мазмұнын функционалдық-стильдік тұрғыда талдай алуға. 

KF 1408 Классикалық  филология 

2 кредит/3ECTS 

Пререквизиттер: Жоқ 

0+2+0 

Мақсаты: латын тілінің негізгі лексикалық қоры мен 

грамматикалық жүйесін меңгеру; еуропалық мәдениеттің 

дамуына әсер еткен кӛне рим классикалық әдебиетінің 

үлгілерімен танысу.   

Міндеттері: фольклор мен әдебиеттің қалыптасу жолындағы  

негізгі заңдылықтарын,  тіл жүйесін синхрониялық және 

диахрониялық аспектілерде зерттеу; сӛйлеу және жазба тілдік 

қарым-қатынасты оқыту. 

Пәннің мазмұны: пән  шет тілін үйрену барысында 

теориялық білімдері мен сӛйлеу дағдыларын қолдана алу, 

филологияның (соның ішінде лингвистика мен 

әдебиеттанудың) негізгі талдау әдістерін қамтиды. 

 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  
латын тілінің грамматикасы мен латын тілінің негізгі 

лексикалық қорын;  

меңгеруі  қажет: Латын тілін меңгеру арқылы үнді 

Еуропа тілдеріне  тән жалпы тілдік жүйені түсінуді; 

дағдылануы тиіс: кәсіби терминологияны саналы түрде 

игеруге, кӛне рим классикалық әдебиеттерінің үлгілерімен 

танысуға. 

 

Модуль 3.    Арнайы шетел тілі 

AShTZhK  3409 Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 

деңгейі) 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  BShT  2404 

0+3+0 

Мақсат:  студенттің ағылшын тілінде жалпы қарым-

қатынаста еркін сӛйлеуге мүмкіндік беретін жалпы қарым-

қатынас құзыреттілігін қалыптастыру; 

Міндеттері: студентке шет тілінің кәсіби деңгейінде сӛйлеу 

мүмкіншілігін беретін кәсіби қарым-қатынас құзыреттілігін 

қалыптастыру; студенттің әлеуметтік, интеллектуалдық және 

тұлғалық қасиеттерін дамыта отырып, тәрбиелік, оқытушылық 

және дамытушылық мақсаттағы білім беру жүйесін іске асыру.  

Пәннің мазмұны: Пән қиын тақырыптарға эссе немесе құжат 

жаза алуды, мамандыққа байланысты аутентикалық ғылыми, 

ғылыми-танымал және публицистикалық жазба мәтіндерді 

түсіндіруге кӛмектеседі. 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

студент оқу бағдарламасы талабындағы лексиканы игеруі; 

меңгеруі  қажет: түрлі кәсіби тақырыптарға хабарлама, 

мәлімдеме және презентация жасай алуы; дайындықсыз 

жағдайда тез тіл таба алуы, тілді әлеуметтік және кәсіби 

істерде еркін қолдануды;  дағдылануы тиіс: ағылшын мен 

ана тілдерінде аутентикалық публицистикалық, ғылыми-

танымал және ғылыми мәтіндерді жазба және ауызша 

формада аңдатпалау дағдысын иемденуге.   

  

AShTAK 3410 Арнайы шетел тілі – арнайы кәсіби (С2 

деңгейі) 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  BShT  2404 

0+3+0 

Мақсаты: студенттің ағылшын тілінде жалпы қарым-

қатынаста еркін сӛйлеуге мүмкіндік беретін жалпы қарым-

қатынас құзыреттілігін қалыптастыру;  

Міндеттері: студентке шет тілінің кәсіби деңгейінде сӛйлеу 

мүмкіншілігін беретін кәсіби қарым-қатынас құзыреттілігін 

қалыптастыру; студенттің әлеуметтік, интеллектуалдық және 

тұлғалық қасиеттерін дамыта отырып, тәрбиелік, оқытушылық 

және дамытушылық мақсаттағы білім беру жүйесін іске асыру.  

Пәннің мазмұны: пән тілді әлеуметтік және кәсіби істерде 

еркін қолдануды, қиын тақырыптарға эссе немесе құжат жаза 

алуға үйретеді. 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  
студент оқу бағдарламасы талабындағы лексиканы 

игеруге;  меңгеруі  қажет: түрлі кәсіби тақырыптарға 

хабарлама, мәлімдемежәне презентация жасай алуы; 

дайындықсыз жағдайда тез тіл таба алуы, мамандыққа 

байланысты аутентикалық ғылыми, ғылыми-танымал және 

публицистикалық жазба мәтіндерді түсіндіруді;  

дағдылануы тиіс: ағылшын мен ана тілдерінде 

аутентикалық публицистикалық, ғылыми-танымал және 

ғылыми мәтіндерді жазба және ауызша формада 

аңдатпалау дағдысын иемденуі тиіс.   

AMShT 4411 Академиялық мақсаттарға арналған шетел 

тілі 

2 кредит/3ECTS 

Пререквизиттер:  BShT  2404 

0+2+0 

 Мақсат: студенттерді қарым-қатынастың сӛйлеу және жазба 

формаларында кәсіби және әлеуметтік коммуникацияға 

бейімдеп дайындау, олардың тілдік, танымдық және 

мәдениаралық құзыреттілігін кеңейту құралы ретінде 

мүмкіндіктерін түсіндіру.  

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

теория мен практикада әдеби тіл нормаларын, кәсіби 

қарым-қатынас мақсатында шет тілдерін меңгерудің кәсіби 

белгіленген жетістіктерді; 



Міндеттері: студенттерге шет тілінің ақпарат кӛзі және жалпы 

қарым-қатынас құралы екенін ұғындырып, ӛзіндік пікірін 

қалыптастыру және ӛзгелерді де түсіну қабілеттерін дамыту.  

Пәннің мазмұны: Курс студенттердің негізгі грамматикалық 

ережелерді үйреніп, лексикалық қорын байытып, Pre-

Intermediate, Intermediate, Advanced деңгейлері бойынша 

терминологияны меңгертіп, олардың жазба және ауызша 

сӛйлеу дағдыларын дамытуға бағытталған. Курс студенттердің 

жалпы және оқытушылық кәсіби тақырыптарда қарым-

қатынас дағдыларын дамытуға бағытталған.   

меңгеруі  қажет:         оқылған материалдар мен мәдени-

әлеуметтік білімдеріне сүйене отырып, түрлі жанрдағы 

аутентикалық мәтіндерден қажетті ақпаратты ала алуы; 

кәсіби деңгейде шетел тілдерінің теория негіздерінен алған 

білімдерін қолдануды;  

дағдылануы тиіс:       үйретіліп жатқан шет тілдерінің 

түрлі қызметтік стильдері мен жанрларының, қарым-

қатынастың концептуалдық модельдерінің сӛйлеу және 

жазба тіл формаларын меңгеруге; негізгі тезис және оның 

сӛйлеу барысындағы орны туралы түсініктері және тілдік, 

техникалық ӛңдеу жӛнінде ақпаратты игеруге.  

Модуль 4.   Шетел тілі 

ShT 2412 Шетел тілі  (батыс) 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер: Жоқ. 

0+3+0 

Мақсаты: тілдік дайындықтың әртүрлі деңгейлерінде  шет 

тілін  кәсіби, сондай-ақ  ӛзінің білімін  жетілдіру мақсатында  

қолдану үшін  студенттерге коммуникативтік құзыреттілікті  

меңгерту. 

Міндеті: базалық шет тілін меңгерудегі функционалды 

сауаттылыққа жету және коммуникативті, грамматикалық 

тәсілдерді байланыстыру. 

Пәннің мазмұны: Екінші тілді үйрету оның фонетикасын, 

грамматика және лексикасын меңгертуін талап ететін кешенді  

білім беру болып табылады. Қазіргі кезде екінші шет тілін 

жазба және сӛйлеу формаларын меңгерудің негізі қалануда. 

Тілдік материал нормативтік сауаттылықпен сипатталады  

 

   Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент 

білуге тиісті:  
студенттер екінші тілдің негізгі орфографиялық, 

орфоэпиялық, лексикалық және грамматиклық 

нормаларын;  

меңгеруі  қажет:             сӛйлеу әрекетін (сӛйленіс, хат, 

тыңдау және оқу) ескере отырып, мәдениаралық қарым-

қатынас құзыреттілігінің негіздерін меңгеріп қолдана 

алуды; 

дағдылануы тиіс:          шетел тілінде оқудың, сӛйлеудің, 

тыңдау және жазудың негізгі дағдыларын білуі қажет. 

ShT  2413 Шетел тілі (батыс, жалғастырмалы) 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  ShT 2412 

0+3+0 

Мақсаты:  студенттердің тұлға ретінде  эмоциялық және 

интеллектуалды даму белсенділігін арттыруға; олардың 

танымдық және мәдениаралық коммуникативті қызметті іске 

асыратын белгілі бір когнитивті әдістерді меңгерту. 

Міндеті: студенттерді жоғарғы деңгейде сӛйлеуді, пікір және 

ақпарат алмасу негізіндегі диологтық сӛйлеуді үйрету, жазу 

техникасын дамыту және жазбаша сӛйлеудің шығармашылық 

элементтерін меңгеру. 

Пәннің мазмұны: білім берудің екінші курсы жазбаша және 

ауызша сӛйлеу  дағдылары мен біліктілігін ары қарай дамыту 

жұмысын, тілдік материалды тереңдете оқыту мен 

студенттердің ӛздік жұмысы үшін продуктивті база 

қалыптастыруды қарастырылады. 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті: грамматикалық  жүйедегі  сӛйлеу  мен  тілдің  тұтас  

түсінігін  білу; 

меңгеруі  қажет:  әдеби ақпараттардың бас идеяларды әр 

түрлі тақырып бойынша түсіну; жалпы тақырыптарға; 

әсерлерін, оқиғаларын суреттей білу; ӛз ойын баяндау 

және дәлелдеу білу; 

дағдылануы тиіс:          оқудың, сӛйлесудің және жазудың 

негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс. 

ShT  3414 Шетел тілі (батыс, тереңдетілген) 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  ShT  2413 

0+3+0 

Мақсат:  студенттің ағылшын тілінде жалпы қарым-

қатынаста еркін сӛйлеуге мүмкіндік беретін жалпы қарым-

қатынас құзыреттілігін қалыптастыру; 

Міндеттері: студентке шет тілінің кәсіби деңгейінде сӛйлеу 

мүмкіншілігін беретін кәсіби қарым-қатынас құзыреттілігін 

қалыптастыру; студенттің әлеуметтік, интеллектуалдық және 

тұлғалық қасиеттерін дамыта отырып, тәрбиелік, оқытушылық 

және дамытушылық мақсаттағы білім беру жүйесін іске асыру.  

Пәннің мазмұны: Пән қиын тақырыптарға эссе немесе құжат 

жаза алуға мамандыққа байланысты аутентикалық ғылыми, 

   Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент 

білуге тиісті: студенттер шет тілдің негізгі 

орфографиялық, орфоэпиялық, лексикалық және 

грамматиклық нормаларын білуі керек;  

 меңгеруі  қажет:     сӛйлеу әрекетін (сӛйленіс, хат, 

тыңдау және оқу) ескере отырып, мәдениет-аралық қарым-

қатынас құзыреттілігінің негіздерін меңгеріп қолдана 

алулары тиіс; 

 дағдылануы тиіс:                 шет тілінде оқудың, 

сӛйлеудің, тыңдау және жазудың негізгі дағдыларын білуі 



ғылыми-танымал және публицистикалық жазба мәтіндерді 

түсіндіруге кӛмектеседі. 

қажет. 

AZhST 3415 Ауызша және жазбаша сӛйлеу тәжірибесі  (2-

шетел тілі) 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер ShT  3414 

0+3+0 

Мақсаты: базалық шет тілі негізінде алынған білім, біліктілік 

пен дағдыларды кеңейту, студенттердің ауызша және жазбаша 

сӛйлеу құзыреттілігін қалыптастыру. 

Міндеттері: ауызша және жазбаша сӛйлеу компоненттеріне 

салыстырмалы-салғастырмалы сипаттама жасап, 

студенттердің сӛйлеу дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: модуль студентке тіл білімінің ежелгі 

Үндістанда, ежелгі Грецияда қалыптасуынан бастап 

лингвистикалық ілімдердің тарихы туралы білім алуға 

мүмкіндік береді. Курс студенттерді Александрияның 

грамматика мектебімен, Пор Роялдың грамматикасымен 

таныстарады. Сонымен қатар,  модуль студенттердің 

коммуникативтік және жалпы кәсіби құзыреттілігін ары қарай 

жетілдіруге бағытталған. Екінші шетел тілін оқыту кешенді 

үдеріс болып табылады, оған фонетиканы оқыту да кіреді. Бұл 

кезеңде ауызша және жазбаша тіл меңгерудің негіздері 

қаланады. Тіл материалы нормативті сауаттылылығымен 

ерекшеленеді. Қолданыстағы сӛз қоры тереңдеп, жақсарады.  

В.Гумбольдтың лингвистикалық концепциясы, 

салыстырмалы-тарихи тіл білімі, младограмматизм, 

Фердинанд де Соссюрдің, Л.В:Щербаның, Бодуэн де 

Куртенэның ойлары кіреді. Модуль кеңестік және отандық тіл 

білімі тарихымен таныстыру. 

білуі тиіс: лингвистикалық зерттеулердің әртүлі  

заңдылықтарына сәйкес келетін тілдік бірліктерді  

коммуникативті қатынаста қолдану. 

пайдалана білуі керек: пән бойынша лингвистикалық 

оқулар  мен ғылыми зерттеулердің  дамуын танып  білу. 

дағдылану керек: түрлi ойлауларда, лингвистикалық 

талдау әдiстерiнде практикалық дағдылармен жұмыс 

атқарара алу. 

 

 

BT 4416 Баспасӛз тілі 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  ShT  3414 

0+3+0 

Мақсаты: оқытылып отырған елдің баспасӛз тілін, 

публицистикалық стилін, газет публикациясының жанрлық 

түрлерін, сонымен қатар газет, жарнама, радио және теледидар 

сияқты бұқаралық ақпарат құралдарының түрлерін зерттеу.  

Міндеттері: бизнес әлеміндегі қарым-қатынасқа қажетті 

тілдің кәсіби стандартын меңгеру, ағылшын тілді баспадан 

алынған ақпаратты іздестіру мен қолдану қабілетін дамыту, 

іскерлік әңгіме жүргізу қабілетін қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Газет мәтіндерінің тілдік ерекшелігін 

қалыптастырудағы экстра-лингвистикалық факторлардың рӛлі 

қарастырылады.  

 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті: іскерлік қарым-қатынас пен баспа тіліндегі әңгіме 

жүргізудің ерекшеліктерін және іскерлік қарым-қатынас 

жасау аясында қажетті іскерлік лексика негізін; 

меңгеруі  қажет:     ресми және коммуникативті түрдегі 

кӛпшілікке әсер ету құралдарының үлгілерін жазуды, 

презентация ӛткізу мен дайындауды, ӛзіндік пікірді 

қалыптастыруда жеке тәжірибені қолдану, келісім жүргізу, 

іскерлік хат алмасу, келісім-шарт және ӛзге құжаттарды 

дайындауды; 

дағдылану керек: келісім жүргізу, жиналыстарға қатысу, 

презентация ӛткізу сияқты іскерлік қарым-қатынас 

орнатуға. 

Модуль 5.  Оқытылатын шетел тілінің теориясы мен әдістемесі 

OShTTN 3417 Оқытылатын шетел тілі теориясының 

негіздері  

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  AMShT 4411 

2+1+0 

Мақсаты: оқытылатын шетел тілінің заманауи заңдылықтары 

мен ерекшеліктерін, сонымен қатар оның даму ағымы 

саласындағы негізгі білімді қалыптастыру.  

Міндеттері: студенттерге тек қана белгілі бір кӛлемде ақпарат 

беріп қана қоймай, оқылып жатқан шетел тілінің жүйелі түрде 

берілген негізгі сәттері мен олардың практикалық түрде 

меңгеруіне кӛмектесу, сонымен қатар аналитикалық түйсіну 

мен алынған теориялық білімді практикада қолдану қабілетін 

қалыптастастыру.  

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті: оқып жатқан шетел тілінің негізгі даму кезеңдерін; 

оқытылып жатқан шетел тілінің ритмикалық және 

интонациялық ерекшелігін, оқытылып жатқан шетел 

тілінің грамматикалық тізбек ерекшеліктерін. 

меңгеруі  қажет:     негізгі сӛз жасау, грамматикалық, 

лексикалық, фонетикалық құбылыстарын қатитын 

лингвистикалық білім жүйесін және оқытылатын шетел 

тілінің іске асу заңдылықтарын меңгеру. 



Пәннің мазмұны: «Оқылатын шетел тілінің теориялық негізі» 

хабардар қылу мен ӛзінің анықтамасын бермеу керек, ол басқа 

жеке және жалпы тіл білімі курстарымен тең дәрежеде 

лингивистикалық ойлауды дамыту керек. 

дағдылану керек: қазіргі оқытылып жатқан шетел тілінің 

сӛздік қорының даму туралы түсінікке ие болу, сӛздік 

қордың ұлттық-спецификалық ерекшелік, стиль 

ерекшеліктері: кӛркем әдебиет, публицистикалық және 

газет;  

ATL3418 Ағылшын тілінің лексикологиясы  

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  TBK 1420,  BShT  2404 

2+1+0 

 

Мақсаты: лексикалық-семантикалық жүйесі мен оның тілдің 

экспрессивті, коммуникативті және прагматикалық 

қызметтерінде жүзеге асатыны туралы қалыптасқан түсінігі 

бар лингвистика саласындағы филологиялық білімі бар маман 

даярлау.  

Міндеттері: лексикалық бірлік пен олардың арасындағы 

жүйедегі байланысы туралы түсінікті жетілдіру. 

Пәннің мазмұны: Студенттерді лексикология саласындағы 

заманауи зерттеу әдістері мен оларды нақты мақсатпен 

қолдану туралы таныстыру. Студенттердің тілдің 

лексикологиясындағы теориялық білімін практикалық тұрғыда 

қолдану қабілетін дамыту. 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  тілдің функционалді-стилистикалық 

дифференциациясы туралы білу. 

меңгеруі  қажет: синонимикалық және антонимикалық 

тізбектерді белгілеу, сӛзжасам моделі мен сӛз құрылымы 

анализдей білу, контекстке байланысты лексикалық 

бірліктерді дұрыс таңдап және қолдана білу, тұрақты сӛз 

тіркестерін, фразеологизмдерді, идиомаларды дұрыс 

қолдана білу, мәтінде категориялық форма мен басқа 

грамматикалық құралдарды дүрыс қолдана білу. 

Дағдылану керек:  мәтінге лингвистикалық анализ жасай 

білу, контекст түрлерін және сӛздер сәйкестігі ережелерін 

белгілей білу қабілеті; ғылымдағы сӛздің этикеті, 

этникалық және рухани мінез-құлық нормаларының 

заңдылықтары туралы, ғылыми әңгімелесудің бүкіл 

регистрлары, атап айтқанда ресми, бейресми, бейтарап  

туралы түсінігі болу;  ғылыми салада қарым-қатынас 

жасауда тілдік құралдарды нормативті және 

стилистикалық қабілеттерді мақсатты түрде қолдана білу 

керек. 

ShTOKA3419 Шетел тілін оқытудың қазіргі әдістемесі 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  Жоқ  

2+1+0 

Мақсаты: студенттердің қазіргі Отандық тілдік білімнің 

жағдайы мен болашағы туралы түсінік беру, орта мектептегі 

оқушылардың шетел тілін меңгеру оқу үрдісін ұйымдастыру 

заңдылықтарын қалыптастыру.  

Міндеттері: студенттердің инновациялық оқыту 

технологияларын әсерлі және шығармашылық тұрғыда 

пайдалану қабілетін қалыптастыру, іздеу-зерттеу жұмысын 

жүргізу, шетел тілін оқыту заңдылықтарының негізгі білімін 

ӛзінің оқыту практикасында нақты оқу жағдайында пайдалану. 

Пәннің мазмұны: пән  шетел тілін оқыту үрдісінде әдіс және 

тәсіл категорияларының ӛзара байланысы туралы түсінік 

береді 

 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  шетел тілін оқытуды ұйымдастыруға заманауи 

тәсілдерді білу. 

меңгеруі  қажет: шетел тілін оқытуда әсерлі және 

шығармашылық түрде алдыңғы және методикалық 

технологияларды қолдана білу қабілеті. 

Дағдылану керек: шетел тілін оқыту үрдісінде әдіс және 

тәсіл категорияларының ӛзара байланысы туралы түсінікке 

ие болу. 

PPN 2420 Педагогика мен психологияның негіздері 

2 кредит/3ECTS 

Пререквизиттер: Жоқ 

1+1+0 

Мақсаты мен міндеттері: оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау, 

ұйымдастыру және болжаудың қазіргі технологиялары мен 

педагогиканың негізгі тұжырымдарын ұсыну.  

Мазмұны: курс адамзат тарапынан  қол жеткізілген 

әлеуметтік және мәдени әлемдік құндылықтарды сақтау мен 

қор ретінде жинаудағы білім берудің рӛлін қарастырады.  

 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті: Тәрбиелеу үдерісінің ерекшелігін жеке тұлғаны 

әлеуметтендіру, қалыптасу үдерістерімен салыстыра білу;  

меңгеруі  қажет: Педагогикалық мүмкіндіктерді және 

оқыту мен тәрбиелеудің түрлі тәсілдері, әдістері, 

әдістемелері, ұйымдастыру формаларын;  

Дағдылану керек: Әлемдік қауымдастықтың 

ықпалдастығына бағытталған қоғамның жаһандануы 

жағдайындағы педагогикалық қызметтің негізгі 

бағыттарын.  



Модуль 6.  Жалпы теориялық курс және әдебиет 

TBK 1421 Тіл біліміне кіріспе 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер: Жоқ 

2+1+0 

Мақсаты: жалпы лингвистикалық құзырдың құрылымы.  

Міндеттері: тілдің пайда болуы мен оның ішкі құрылымы 

мәселелері бойынша негізгі білімді игеру, тілді қоғамдық 

кӛрініс ретінде оның ӛзгешелігін, оның негізгі функцияларын 

игеру, фонетиканың   және фонологияның,   лексикологияның 

және лексикографияның, грамматиканың және оны 

құрастұрушы бӛліктердің ішкі құрылымын ашатын тіл туралы 

ғылымының негізгі бӛлімдерінің бұлақты ұғымын меңгеру.  

Пәннің мазмұны: пән түрлі   топтастырулар   мен әлем тілінің 

қисынындағы  ұстанымдарымен таныстырады.   

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті: тіл туралы ғылымның мақсаты мен міндеттері 

жайлы білімді; лингвистиканың қазіргі әлемдегі орны мен 

рӛлін; тілдің мәдениет қатарындағы негізгі 

коммуникацияның орнын; тілдік таңбалардың жүйесі мен 

тілдік жүйенің деңгейін; тілдік топтастырулар мен тілдің 

лингвистикалық әлем картасымен арақатынасын;  

меңгеруі  қажет: тілдік деректерді бақылау, оларды түрлі 

лингвистикалық анализ әдістердің кӛмегімен саралау және 

жинақтау; қазіргі сӛздіктер мен анықтағыштарды жетік 

қолдана білу; тілдік жүйені сипаттайтын және оның 

оқытылып жатқан шет тілі мен ана тілінің мысалдары 

негізінде функционалдауын кӛрсету; лингвистикалық 

терминологияны қолдану;  

Дағдылану керек: жалпы лингвис-тикалық құзырлық; 

AFK  1422 Арнайы филологияға кіріспе 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер: Жоқ 

2+1+0 

Мақсаты: қазіргі германдық және романдық тілдерінің 

әлеуметтік лингвистикалық мінездемелік сұрақтарын 

жарықтандыру.  

Міндеттері: тілдердің Еуропа аймағы мен оның шеткеріне 

таралуын анықтау; романо-германдық филологияның 

нысанын дербес ғылым мен оқу пәні ретінде анықтау; 

студенттерді роман тілдері мен оның тарихын  толық және 

терең үйренуге дайындау; германисттер мен романист 

филологтардың негізгі теориялық базалық дайындығын 

қалыптастыру;  

Пәннің мазмұны: пән  негізгі әдістер, лексикологияның 

зерттеу және практикалық тәсілдері жайлы хабардар болуға 

мүмкіндік береді. 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті: негізгі оқытылатын тілдің тарихы мен әбедиетінің 

теориясы мен негізгі ережелерін, концептерін меңгеру; 

коммуникацияның теориясы мен текстің филологиялық 

анализін; тарих жайлы, филологияның қазіргі жағдайы мен 

даму болашағы жайлы  

түсінігу болу;  

меңгеруі  қажет: тілдік деректерді бақылау, оларды 

лексикологиялық зерттеулердің қазіргі бағдарында 

хабардар ету; меңгерілген білімді тілдің теориялық 

аймағында ғылыми-зерттеулерде және басқа да аймақта 

қолдану;   

Дағдылану керек: негізгі әдістер, лексикологияның 

зерттеу және практикалық тәсілдері жайлы хабардар ету; 

прагматикалық ӛзін басқару икемі; нақты тілдік 

құжаттарды анализдеу икемі;  

OTEA 3423 Оқытылатын тіл елінің әдебиеті пайда 

болғаннан  XX ғ. дейін  

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 

2+1+0 

 

Мақсаты:  студенттерде әдебиет теориясы пәні мен нысаны, 

сәйкесті терминология жайлы жалпы мағлұмат қалыптастыру.  

Міндеттері:  әдебиет теориясының мәдениет, ғылым, 

гуманитарлық пән, кӛркемӛнер туралы ғылымның 

құрылымдық орнын анықтау; әдебиет теориясының негізгі 

түсінігі мен түрлі тарихи қалаптасқан мектептер концепциясы 

тұрғысынан сипаттау; пәннің танымдық мүмкіндіктерін ашу; 

әдебиет теориясын журналистикалық аймақта қолдану 

мүмкіндігі жайлы мағлұмат беру; мәтінді анализ жасауға 

дағдыландыру;  

Пәннің мазмұны: Пән студентке әдебиет теориясының  

маңызды мәселелері мен әдебиеттануды анализдеу әдісін 

меңгеру мүмкіндігін береді. Пән әдебиет теориясын 

категориялық аппаратты игеруге, әдебиеттің ӛзгешелік 

мәселелерін сӛз ӛнері ретінде зерттеуге, оның эстетикалық 

қасиетін (кӛркем образ, кӛркемдік, кӛркем жинақ), кӛркем 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті: кӛркемӛнер шығарманың формасы мен мазмұнын, 

әдебиеттің дамуының ортақ заңдылықтарын; рухтық 

форманың қызметі ретінде кӛркемәдебиеттің ерекшелігін; 

басқа ӛнерлердің қатарында оның орнын; жалпы 

әдебиеттің заңдылықтары мен жеке авторлық 

ерекшеліктері кӛз қарасы тұрғысынан кӛркемәдебиет 

мәтіннің  әдебиеттануда анализдеу тәсілін;  

меңгеруі  қажет: категориялық түсіндіру аппаратында 

хабардар болу;  әдеби процестердің   заңдылықтарын 

зерттеуге кӛмектесетін теориялық білімді меңгеру; 

Дағдылану керек: оқудың, берілген пәннің сӛйлеу және 

жазбаша,  жүйелік кешенді ерекшелігін түсінуге мүмкіндік 

беретін теориялық-әдістемелік білім алу. 



әдебиеттің жүйелік анализінің тәсілін, жазушылардың 

шығармалары мен жалпы әдеби үдерісті меңгеруге болысады. 

Пән әдебиеттанудың жаңа бағыттарымен, инновацияның 

танымдық әдістерімен таныстырады.  

AK  3424 Әдебиеттануға кіріспе  

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 

2+1+0 

 

Мақсаты:  әдебиет теориясының мәдениет, ғылым, 

гуманитарлық пәндер, ӛнер туралы ғылымдар құрылымында  

орнын анықтау; әр түрлі тарихи мектептерде әдебиет 

теориясының концепциялары мен негізгі шарттылықтарын 

сипаттау. 

Міндеттері:  отандық және шетелдік әдебиеттанудың жаңа 

бағыттарымен, ақиқатты  танудың инновациялық әдістерімен 

таныстырады. пәннің танымдық мүмкіндіктерін ашу; 

журналистика саласында әдебиет теориясын қолдану 

мүмкіндіктерін кӛрсету; мәтінді ашық және жабық шеңберде 

синхронды және диахронды аспектіде талдау (кӛркем және 

журналистік тұрғыда) дағдыларын сіңдіру.  

Пәннің мазмұны: пән студентке әдебиет теориясының 

маңызды мәселелерін және әдеби талдаудың әдістерін 

меңгеруге мүмкіндік береді. Әдебиет теориясының 

категориялық аппараттарын меңгеруге, әдебиеттің ӛзіндік 

ерекшеліктерінің мәселелерін сӛз ӛнері ретінде оқуға, оның 

эстетикалық сапасын (кӛркем образ, кӛркемдігі, кӛркемдік 

жинақтау) меңгеруге, әдеби туындыға жүйелі талдау тәсілдері 

мен жазушы шығармашылығы, жалпы әдеби процесс 

мәселелерін меңгеруді жүзеге асырады.  

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті: кӛркем туындының формасы мен мазмұнын, әдеби 

дамудың жалпы заңдылықтарын, кӛркем әдебиеттің 

ӛзіндік ерекшеліктерін рухани қызмет түрі ретінде тану, 

басқа ӛнерлер сатында орнын білу; кӛркем мәтінді әдеби 

талдаудың әдістерін жалпы әдеби заңдылықтар мен жеке-

авторлық ерекшеліктер тұрғысынан тану.  

меңгеруі  қажет: әдеби процестің даму заңдылықтарын 

зерттеуге кӛмек беретін теориялық білімді меңгеру; қазіргі 

әдістер негізінде әдеби туындыны ӛзінше талдау 

дағдыларын бекіту; ӛз бетінше ғылыми парадигмалардың 

ауысу процестерін бағалау; әдеби дерек кӛздерден 

отандық және шетелдік ғылымдағы ӛзекті теориялық 

мәселелерді таңдап алуы тиіс.  

дағдылану керек: пәннің жүйелік-кешендік 

ерекшеліктерін түсінуге мүмкіндік беретін теориялық-

әдіснамалық білімді меңгеруі тиіс.  

ShHA 4425 Шетел халықтарының әдебиеті  

2 кредит/3ECTS 

Пререквизиттер:  AK  3423 

1+1+0 

 

 

 

 

 

 

 

Мақсаты: отандық және шетел әдебиетінің құрылуы мен 

дамуының негізгі этаптарымен таныстыру. 

Міндеттер: әлемде болып жатқа. Тарихи және қоғамдық-саяси 

оқиғалар мен әдеби құбылыстардың байланысы, олардың 

қоғңамның рухани, діни және философиялық зерттеулерімен 

байланысы  туралы негізгі түсінік алу, әлемдік кӛркем 

әдебиеттің дамуы туралы білу. 

Пәннің мазмұны: пән кӛркем әдебиетті ғана емес, сонымен 

қатар, ғылыми концептерді талдауға кӛмек болатын 

практикалық дағдыларды үйренуге кӛмектеседі. Солайша, 

студент ӛзінің ғылыми қорытындыларға келеді. 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті: Студент алған білімін басқа пәндерді оқыған кезде 

қолдана алуы керек;  

меңгеруі  қажет: әлем әдебеитінің қазынасы болып 

табылатын негізгі әдеби шығармалардыңмазмұны мен 

әдеби шығармаларды жасау үрдісін білу керек. 

дағдылану керек: пәннің жүйелік-кешендік 

ерекшеліктерін түсінуге мүмкіндік беретін теориялық-

әдіснамалық білімді меңгеруі тиіс. 

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫНЫҢ МОДУЛДЕРІ  (ЖБТ) 

SW2501 Scientific writing (қаз/орыс/ағыл) 

1 кредит/  2 ECTS 

Пререквизиттер: KKTL1404 

0+1+0 

Мақсаты: қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, 

жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 

- ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ/орыс/шетел 

тілінде ғылыми пікір-сайыстарға қатысу; 

IKT 2502 

 

Іскерлік қарым-қатынас тілі (1-шетел тілі) 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  BShT  2403 

0+3+0 

Мақсаты: оқытылып отырған елдің баспасӛз тілін, 

публицистикалық стилін, газет публикациясының жанрлық 

түрлерін, сонымен қатар газет, жарнама, радио және теледидар 

сияқты бұқаралық ақпарат құралдарының түрлерін зерттеу.  

Міндеттері:  қазіргі таңдағы бизнес әлеміндегі қарым-

қатынасқа қажетті тілдің кәсіби стандартын меңгеру, ағылшын 

тілді баспадан алынған ақпаратты іздестіру мен қолдану 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  іскерлік қарым-қатынас пен баспа тіліндегі әңгіме 

жүргізудің ерекшеліктерін және іскерлік қарым-қатынас 

жасау аясында қажетті іскерлік лексика негізін білуі тиіс. 

меңгеруі  қажет: ресми және коммуникативті түрдегі 

кӛпшілікке әсер ету құралдарының үлгілерін жазуды, 

презентация ӛткізу мен дайындауды, ӛзіндік пікірді 



қабілетін дамыту, іскерлік әңгіме жүргізу қабілетін 

қалыптастыру, қызметтік этикеттің ережелерін меңгеру.  

Пәннің мазмұны: іскерлік қарым-қатынас аясында қажетті 

коммуникативті құзыреттіліктерді дамытуға, тиісті сӛздік қор 

мен сӛздің грамматикалық сауаттылығын дамытуға  үлкен 

үлес қосады. Газет мәтіндерінің тілдік ерекшелігін 

қалыптастырудағы экстра-лингвистикалық факторлардың рӛлі 

қарастырылады.  

қалыптастыруда жеке тәжірибені қолдану, келісім жүргізу, 

іскерлік хат алмасу, келісім-шарт және ӛзге құжаттарды 

дайындауды білуі тиіс. 

дағдылану керек: келісім жүргізу, жиналыстарға қатысу, 

презентация ӛткізу сияқты іскерлік қарым-қатынас 

орнатудың негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс. 

KMEShT 3503 

 

Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел 

тілі 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  BShT  2403 

0+3+0 

Мақсаты: кәсіби терминдер мен қалыпты үлгілерді (клише) 

қоса отыра, шет тіліндегі сӛздік қорды молайту, тыңдау 

(аудирование) дағдыларын дамыту, серіктестерімен кәсіби 

тақырыпта  іскерлік хат алмасу дағдыларын дамыту. 

Міндеттері: студенттердің коммуникативтік құзыреттілікті 

меңгерту, яғни кәсіби қызметтің түрлі салаларында, ғылыми 

және практикалық жұмыстарда, шетелдік серіктестіктермен 

қарым-қатынастарда, ӛз бетімен білім алу және ӛзге де 

мақсаттарда шет тілін қолдануға мүмкіндік  

Пәннің мазмұны: кәсіби мақсаттарға арналған шетел тілі 

курсы тілді Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced 

деңгейлерінде меңгеруге арналған.  

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  студент білуі керек: кәсіби қызметте оқытылатын 

шетел тілінің негізгі теориясы бойынша білімді қолдана 

білуі тиіс;  

меңгеруі  қажет: түрлі жанрлардағы түпнұсқалық 

мәтіндердің оқыған материалдарға және әлеуметтік-

мәдени мағыналарына иек арта отырып оқу мен  қажетті 

ақпараттарды таңдап ала білуі тиіс. 

дағдылану керек: қарым-қатынастың тұжырымдамалық 

моделін меңгеруі тиіс, қарым-қатынасты тілдік және 

техникалық рәсімдеу формаларын білуі тиіс.  

 

BT 2504 

 

Баспасӛз тілі (1-шетел  тілі) 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  BShT  2403 

0+3+0 

Мақсаты: оқытылып отырған елдің баспасӛз тілін, 

публицистикалық стилін, газет публикациясының жанрлық 

түрлерін, сонымен қатар газет, жарнама, радио және теледидар 

сияқты бұқаралық ақпарат құралдарының түрлерін зерттеу.  

Міндеттері: ӛзіндік пікірді қалыптастыруда жеке тәжірибені 

қолдану, келісім жүргізу, іскерлік хат алмасу, келісім-шарт 

және ӛзге құжаттарды дайындау 

Пәннің мазмұны: газет мәтіндерінің тілдік ерекшелігін 

қалыптастырудағы экстра-лингвистикалық факторлардың рӛлі 

қарастырылады.  

 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  студент білуі керек: баспа тілінде әңгіме 

жүргізудің ерекшеліктерін және іскерлік қарым-қатынас 

жасау аясында қажетті іскерлік лексика негізін білуі тиіс. 

меңгеруі  қажет: ресми және коммуникативті түрдегі 

кӛпшілікке әсер ету құралдарының үлгілерін жазуды, 

презентация ӛткізу мен дайындауды, ӛзіндік пікірді 

қалыптастыруда жеке тәжірибені қолдану, келісім жүргізу, 

іскерлік хат алмасу, келісім-шарт және ӛзге құжаттарды 

дайындауды білуі тиіс. 

дағдылану керек: келісім жүргізу, жиналыстарға қатысу, 

презентация ӛткізу сияқты іскерлік қарым-қатынас 

орнатудың негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс. 

SS(IELTS) 2505 

 

Стандартталған сынамалар (IELTS) 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  BShT  2403 

0+3+0 

Мақсаты: студенттерді  мәдениетаралық  деңгейдегі  шет  

тілінде сӛйлесуге баулу, сапалы әрі  рецепті тілдік материалды 

тереңдету.  

Міндеттері:   грамматикалық  жүйедегі  сейлеу  мен  тілдің  

тұтас  түсінігін  білу, оқудың, сӛйлесудің және жазудың негізгі 

дағдыларын меңгеру. 

Пәннің мазмұны: IELTS курсы ағылшын  тілінің  The 

International English Language Testing System (IELTS) 

жүйесімен  тілдік  деңгейін  халықаралық  стандарттар  мен  

еуропалық  талаптарға  сай  анықтайды.. 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті: студент білуі керек:  Грамматикалық  жүйедегі  

сейлеу  мен  тілдің  тұтас  түсінігін  білу; 

меңгеруі  қажет: 4 аспектіні толық  игеру: 

Тыңдау(Listening), Оқу(Reading), Жазу(Writing), 

Сӛйлеу(Speaking). 

дағдылану керек: оқудың, сӛйлесудің және жазудың 

негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс. 

 

OTT 3506 

 

Оқытылатын тілдің тарихы 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  BShT  2404 

0+3+0 

Мақсаты: студенттерде ағылшын ұлттық тілінің дамуының 

негізгі заңдылықтар туралы, оның фонетикалық, синтаксистік, 

морфологиялық және лексикалық дәрежеде дамуы туралы 

білу. 

Міндеттері: студенттерді тілдің дамуының негізгі 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті: Студентерде ағылшын тілінің дамуының ағылшын 

ұлтының тарихымен байланысы туралы түсінік болуы 

керек;  

меңгеруі  қажет: ағылшын тілінің фонология жүйесінің, 



заңдылықтарымен таныстыру; ұлттық пайда болуына 

байланысты ұлттық тілдің пайда болуы туралы үйрету; 

ағылшын тілінің негізгі түрлерімен таныстыру. 

Пәннің мазмұны: пән студенттерге ағылшын тілінің дамуы 

кезеңінде болған түрлі ӛзгерістер, оқытылатын тілдің 

дамуының тарихи этаптары туралы түсінік береді. 

граматикалық құрылымы мен лексикасының 

ерекшеліктерін білуі керек;  

дағдылану керек: ерте ағылшын классикалық прозасы 

туралы түсінік беретін мәтіндерді түсінуі керек. 

KATTK 3507 Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық 

корпусы 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  KMAT 2301 

1+2+0 

Мақсаты: студенттерді ағылшын тілінің терминологиялық 

корпусымен таныстыру және студенттердің басқа тілдерге 

икемділігін салыстыра қалыптастыру. 

Міндеттері:   әр түрлі тілдер және олардың 

классификацияларының маңызды қағидаларын салыстыру,  

қазіргі ағылшын тілін ӛзге тілдердермен ерекшелігін 

салыстыру. 

Пәннің мазмұны:      бұл курс қазіргі ағылшын тілінің 

терминологиялық корпусының зерттеу сұрақтарына арналған 

және терминдердің қайта мағыналануында орын алатын 

когнитивті үдеріс.  

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

әр түрлі тілдер және олардың классификацияларының 

маңызды қағидаларын салыстыру. 

меңгеруі керек: сипат, тілге жалпы ӛзгешелік және нақты 

тілдерге шек орнату.  

дағдылануы керек: қазіргі ағылшын тілін ӛзге 

тілдердермен ерекшелігін салыстыру.  

AO 3508 

 

Академиялық оқу 

 (1-ші шетел тілі) 

2 кредит/3ECTS 

Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 

0+2+0 

 

Мақсаты: курс студенттердің кәсіби құзыреті мен 

коммуникативті мәдениетаралық түрлендіру.   

Міндеті:  әр түрлі мәтіндерден эксплицитті және имплицитті 

ақпаратты жақсы түсінуі және сонымен қатар талдау, кәсіби 

мақсаттағы әр түрлі жазбаша дискурстарда ӛзінің ойын 

шығармашылық түрде жеткізу. 

Пәннің мазмұны: ғылыми академиялық қарым-қатынас 

ұғымымен таныстыру, академиялық қарым-қатынас мәдениеті 

мен академиялық ортада ұлттық-мәдени сӛйлеу мәнері жайлы 

түсінік қалыптастыру.  

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

әр түрлі мәтіндерден эксплицитті және имплицитті 

ақпаратты жақсы түсінуі және сонымен қатар талдай алуы 

қажет;  

меңгеруі керек: кәсіби мақсаттағы әр түрлі жазбаша 

дискурстарда ӛзінің ойын шығармашылық түрде жеткізе 

алуы шарт; 

дағдылануы керек: академиялық және ғылыми ортада 

шет тілінде кәсіби бағытталған қарым-қатынас жүргізе алу 

біліктіліктерін,соның ішінде кәсіби бағытталған монолог 

және диалог түрінде,академиялық және атақты ғылыми 

мәтіндерді оқуды және талдауды меңгеру. 

KATSZhN 3509 

 

Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі 

және нормасы  

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 

0+2+0 

 

Мақсаты: студенттерді әртүрлі тіл стилімен және түпнұсқалы 

мәтіндердің  лексико-грамматикалық және стилистикалық 

талдау жолдарымен  танысу.  

Міндеті: стилистикалық ерекшеліктерін кешенді оқып  оны 

теорияда және тәжірибеде қолдана білу.  

Пәннің мазмұны: Берілген пән сӛйлеу  және коммуникативті 

біліктілік қабілетін дамытуды қарастырады.  

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті: Курс мәтінмен жұмыс жасауда  кәсіптік ; ақпаратты 

үзінділеуді, талдап және сараптауды   білу құзырын 

дамытады. 

AMShT 4510 

 

Арнайы  мақсаттарға арналған шетел тілі (1-

шетел тілі) 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 

0+3+0 

 

Мақсаты: арнайы терминдер мен қалыпты үлгілерді қосып 

отырып, шет тіліндегі сӛздік қорды молайту, тыңдау 

(аудирование) дағдыларын дамыту, студенттердің қабілеттерін 

түпнұсқалық кәсіби кӛздерден алынған әрі ұсынылған 

тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында 

жетілдіру және серіктестерімен кәсіби тақырыпта  іскерлік хат 

алмасу дағдыларын дамыту 

Міндеттері: кәсіби қызметте оқытылатын шетел тілінің негізгі 

теориясы бойынша білімді қолдана білу, қарым-қатынастың 

тұжырымдамалық моделін меңгеру, қарым-қатынасты тілдік 

және техникалық рәсімдеу формаларын білу 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

кәсіби қызметте оқытылатын шетел тілінің негізгі 

теориясы бойынша білімді қолдана білуі тиіс;  

меңгеруі керек: түрлі жанрлардағы түпнұсқалық 

мәтіндердің оқыған материалдарға және әлеуметтік-

мәдени мағыналарына иек арта отырып оқу мен  қажетті 

ақпараттарды таңдап ала білуі тиіс. 

дағдылану керек: қарым-қатынастың тұжырымдамалық 

моделін меңгеруі тиіс, қарым-қатынасты тілдік және 

техникалық рәсімдеу формаларын білуі тиіс.  



Пәннің мазмұны: Арнайы мақсаттарға арналған шетел тілі 

курсы тілді орташа және жоғары деңгейде (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Advanced) меңгеруге арналған.  

KLN 4511 

 

Контрастивтік лингвистика негіздері 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  AShTAK 3410 

0+3+0 

 

Мақсаты: студентті  негізгі  концепциялармен, 

терминологиялық  құрылғылармен, констративті  

лингвистиканың  мақсаттары  мен әдістерін  және қазіргі  жай-

күйімен  таныстыру. 

Міндеттері:  Констративті  теориялық  еңбектерді  үйрету, 

тілдерді  констративті  сипаттау  үшін  лингвистикалық  

классификацияны  қолдана  білу. 

Пәннің мазмұны: берілген пән  тілдердің  айырмашылықтары  

мен  ұқсастықтарын лингводидактикалық  және  лингвомәдени  

аспектіде  айыра  білуді  үйретеді. 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

Заманауи  ағылшын  тілінің  фразеологиялық  құрылымын  

және  даму  жолдарын, фразеологиялық  бірліктердің  

қызмет  ету  заңдылықтырын білу; 

меңгеруі керек:   тілдердің  айырмашылықтары  мен  

ұқсастықтарын лингводидактикалық  және  лингвомәдени  

аспектіде  айыра  білуді  үйрену; 

дағдылану керек:  лексикографияның  және  

фразеографияның  сұрақтарын  игеру.  

ZhTB 3512 

 

Жалпы тіл білімі 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  TBK 1420 

1+2+0 

Мақсаты:  лингвистиканың қазіргі әлемдегі орны мен рӛлін; 

тілдің мәдениет қатарындағы негізгі коммуникацияның орнын 

тану. 

Міндеттері: жалпалингвистикалық құзырдың құрылымын 

тану, тілдің пайда болуы мен оның ішкі құрылымы мәселелері 

бойынша негізгі білімді игеру, тілді қоғамдық кӛрініс ретінде 

оның ӛзгешелігін, оның негізгі функцияларын игеру.  

Пәннің мазмұны: фонетиканың   және фонологияның,   

лексикологияның және лексикографияның, грамматиканың 

және оны құрастырушы бӛліктердің ішкі құрылымын ашатын 

тіл туралы ғылымының негізгі бӛлімдерінің бұлақты ұғымын 

меңгеру. Түрлі   топтастырулар   мен әлем тілінің 

қисынындағы  ұстанымдарымен танысу.   

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

тіл туралы ғылымның мақсаты мен міндеттері жайлы 

білімді; лингвистиканың қазіргі әлемдегі орны мен рӛлін; 

тілдің мәдениет қатарындағы негізгі коммуникацияның 

орнын; тілдік таңбалардың жүйесі мен тілдік жүйенің 

деңгейін; тілдік топтастырулар мен тілдің лингвистикалық 

әлем картасымен арақатынасын;  

меңгеруі керек:   тілдік деректерді бақылау, оларды түрлі 

лингвистикалық анализ әдістердің кӛмегімен саралау және 

жинақтау; қазіргі сӛздіктер мен анықтағыштарды жетік 

қолдана білу; тілдік жүйені сипаттайтын және оның 

оқытылып жатқан шет тілі мен ана тілінің мысалдары 

негізінде функционалдауын кӛрсету; лингвистикалық 

терминологияны қолдану;  

дағдылану керек: жалпы лингвистикалық құзырлық; 

ЖБТ 2 Оқытудың теориясы мен практикасы 

SW2501 Scientific writing (қаз/орыс/ағыл) 

1 кредит/  2 ECTS 

Пререквизиттер: KKTL1404 

0+1+0 

Мақсаты: қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, 

жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 

- ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ/орыс/шетел 

тілінде ғылыми пікір-сайыстарға қатысу; 

IATP 2502 

 

Іскерлік ағылшын тілінің практикумы 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  BShT  2403 

0+3+0 

Мақсаты: әлеуметтік мәдени, мәдениетаралық қарым-

қатынас дағдыларын меңгеру. 

Міндеттері: тілдік тосқауылдарды жеңу, іскерлік қарым-

қатынас кезінде ауызша сӛйлеуде сенімділікті дамыту, 

ағылшын тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдарымен қарым-

қатынас жасау, сӛздік қорын (әлеуметтік терминдер мен 

идиомалық сӛз тіркестері) қалыптастыру мен дамыту, ауызша 

сӛйлеу дағдысын дамыту. 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

іскерлік құжаттарды рәсімдеуде ресми-іскерлік стильді, 

іскерлік сұхбатты жүргізудің принциптерін, телефонмен 

іскерлік қарым-қатынас жүргізу ережелері мен этикетін 

білуі керек.  

меңгеруі керек:   лингвистикалық және мәдениетті іс 

жүргізуге қатысты білімін кеңейте білу, тілдік қатынас 



Пәннің мазмұны:  Іскерлік ағылшын тілінің практикумы 

іскерлік сұхбат жүргізуде қажетті дағдыларды 

қалыптастыруға, сонымен қатар қызметтік этикет ережелерін 

(сӛйлеу, тәлім-тәртіп) меңгеруге, қарым-қатынасты жүзеге 

асырып, дамытуға кӛмектеседі. 

құралдарын іскерлік қарым-қатынаста дәлме-дәл қолдану 

дағдыларын білуі тиіс.  

дағдылану керек: Іскер адамның қызметінің түрлі 

саласында ағылшын тілін қолдану үшін қажетті қажетті 

тәжірибелік білімді меңгеруі тиіс.  

 

 

SKP 3503 

 

Сӛйлеу қарым-қатынас практикумы (2-шетел 

тілі) 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  BShT  2403 

0+3+0 

Мақсаты: тілдік стильдермен және тілдің экспрессивті 

құралдарының тәсілдерін зерттеумен таныстыру.  

Міндеттері: Студенттердің ғылыми дүниетанымын байыту, 

олардың ғылыми-оқыту және кәсіби ісіне керекті машықтарды 

алу, ауызекі тілді жетілдіру. 

Пәннің мазмұны: пән  мәтінді стилистикалық түзеу 

машықтарын, жақсы сӛйлеудің коммуникативтік сапаларын: 

нақтылық, дәлдік, мәнерлілік, орындылығын игеруге кӛмек 

береді. 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

Әдеби туындының тілдік құрылысының әмбебап 

тәсілдерін, сондай-ақ мәтін құрылысының жалпы 

заңдылықтарын білу; 

меңгеруі керек:   Қазіргі ағылшын тілінің лексикалық 

және синтаксистік бірліктерінің рӛлін түсінуді іске асыра 

білу; 

дағдылану керек: Мәтінді стилистикалық түзеу 

машықтарын; Жақсы сӛйлеудің коммуникативтік 

сапаларын: нақтылық, дәлдік, мәнерлілік, орындылығын 

игеру 

KSL 2504 

 

Қоғамдық-саяси лексика (1-шетел тілі)    

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  BShT  2403 

0+3+0 

Мақсаты: публицистикалық стиль, оның жанрлық түрлерін 

зерттеу;  ӛзінің тілдік және тілдік емес әрекетін жоспарлау 

қабілеті.   

Міндеттері: сӛйлеу әрекетінің жазу, сӛйлеу, тыңдау және оқу 

секілді барлық түріне қатар қолданылатын басқа тілдік қарым-

қатынасты қалыптастыру.   

Пәннің мазмұны:  пән медиамәтіндерді аудараға; сӛйлеу 

мәдениеті ережелерін үйретеді 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

БАҚ мәтіндерінің тілдік және коммуникативтік 

ерекшеліктерін білу;  

меңгеруі керек:   Медиамәтіндерді аудара алу;  

дағдылану керек: Сӛйлеу мәдениеті ережелерін меңгеру. 

 

SS (FCE) 2505 

 

Стандартталған сынамалар (FCE) 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  BShT  2403 

0+3+0 

Мақсаты:  FCE курсы  бойынша First Certificate тестілеу  

жүйесін  білу. 

Міндеттері:  Студенттерді FCE-нің жаңа  нұсқасымен 

таныстыру. Жазбаша  тілдің  дағдыларына  үйрету. 

Пәннің мазмұны:  пән тесттің негізгі  қағидаларын 

халықаралық  стандартқа сай  игере  білуге үйретеді. 

 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

FCE курсы  бойынша First Certificate тестілеу  жүйесін  

білу;  

меңгеруі керек:   негізгі  қағидаларын халықаралық  

стандартқа сай  игере  білу; 

дағдылану керек: 5 аспектіні игеру:Тыңдау(Listening), 

Оқу(Reading), Жазу(Writing), Сӛйлеу(Speaking), Лексика  

және  грамматика(Use  of English). 

OTDD 3506 

 

Оқытылатын тілдің диахрониясы мен дамуы  

3 кредит 

Пререквизиттер:  BShT  2404 

0+3+0 

Мақсаты: студенттерде ағылшын ұлттық тілінің дамуының 

негізгі заңдылықтар туралы, оның фонетикалық, синтаксистік, 

морфологиялық және лексикалық дәрежеде дамуы туралы 

білу. 

Міндеттері: студенттерді тілдің дамуының негізгі 

заңдылықтарымен таныстыру; ұлттық пайда болуына 

байланысты ұлттық тілдің пайда болуы туралы үйрету; 

ағылшын тілінің негізгі түрлерімен таныстыру. 

Пәннің мазмұны: пән студенттерге ағылшын тілінің дамуы 

кезеңінде болған түрлі ӛзгерістер, оқытылатын тілдің 

дамуының тарихи этаптары туралы түсінік береді. 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

Студентерде ағылшын тілінің дамуының ағылшын 

ұлтының тарихымен байланысы туралы түсінік болуы 

керек;  

меңгеруі керек:   ағылшын тілінің фонология жүйесінің, 

граматикалық құрылымы мен лексикасының 

ерекшеліктерін білуі керек;  

дағдылану керек: ерте ағылшын классикалық прозасы 

туралы түсінік беретін мәтіндерді түсінуі керек. 



ATFK 3507 

 

Ағылшын тілінің фразеологиялық корпусы 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  KMAT 2301 

1+2+0 

Мақсаты  қазіргі ағылшын тілінің фразеологиялық 

құрамының ерекшеліктерін анықталуын, оның даму жолын, 

мәтіннің кез келген түрінде фразеологиялық жіктеулердің 

заңдылықтарын білу.   

Міндеті:  қазіргі ағылшын тілінің фразеологиялық құрамының 

ерекшеліктерін, оның даму жолдарын, мәтіннің кез келген 

түрінде фразеологиялық жіктеулердің заңдылықтарын білу. 

Пәннің мазмұны: модуль шеңберінде қазірге ағылшын тілінің 

фразеологиялық құрамының ерекшеліктері, оның даму 

жолдары, мәтіннің кез келген түрінде фразеологиялық 

жіктеулердің заңдылықтарын білу және олардың адеквантты 

пайдалануларын зерттеу.  

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

негiзгi тұжырымдамалар, терминологиялық аппарат, 

міндеттер мен лингвистиканың (салыстырмалы) әдістері, 

оның қазіргі күйі.  

меңгеруі керек: қазіргі ағылшын тілінің фразеологиялық 

құрамының ерекшеліктерін, оның даму жолдарын, 

мәтіннің кез келген түрінде фразеологиялық жіктеулердің 

заңдылықтарын білу. 

дағдылануы керек: қазiргi ағылшын тiлiнiң 

фразеологиялық құрамының ерекшелiктерiн анықтау және 

әр түрлі тілдерді салыстыра білу. 

AZh 3508 

 

Академиялық жазу 

(1-ші шетел тілі) 

2 кредит/3ECTS 

Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 

0+2+0 

 

Мақсаты:  ғылыми теориялық мәтіндердің лексикалық, 

грамматикалық, стилистикалық, композициялық және 

прагматикалық айрықшылықтарын білу. 

Міндеттері:  коммуникативтік халықаралық мәдениетті 

қалыптастыру және студенттердің кәсіби міндеттері мен 

ғылыми жанрдың негізгі кӛріністерімен танысу. 

Пән мазмұны: пән ғылыми, кәсiби, академиялық мәтiннің 

құрылыс заңдарының жасалуын ұсынады. 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

ғылыми теориялық мәтіндердің лексикалық, 

грамматикалық, стилистикалық, композициялық және 

прагматикалық айрықшылықтарын;  

меңгеруі керек:  тіл және сӛйлеу дағдыларын 

ұйымдастыру және ғылыми теориялық мәтіндердің 

стилистикалық жанрларының ерекшеліктерін сол берілген 

мәтін бойынша дұрыс жаза білу; 

дағдылануы керек: тіл мәселелерін шешу үшін тиімді 

әдіс ретінде мәтіннің корпустары мен бағдарлама 

ауқымдылығын пайдалану.  

ATFS 3509 

 

Ағылшын тілінің функционалдық 

стилистикасы 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 

0+2+0 

 

Мақсаты:  студенттерді тілдік  стильдермен  және  тілдің 

экспрессивті  құралдарының  тәсілдерімен  таныстыру және  

мәтіннің  жалпы  құрылымдылық  заңдылығын  үйрету 

Міндеттері:  Тілдік  нормалар  мен  қолданылу  аясына  

байланысты  дайындалған  және  дайындалмаған  диалогтік  

және  монологтік мәтіндерді  меңгеру. Жүйелендіру  дағдысы  

арқылы  мәдениетаралық  міндеттерді  қалыптастыру  және  

тілді  коммуникативті  мәлімет  негізінде  игеру. 

Пән мазмұны: пән  әдеби  шығармалардағы  тілдік  

құрылымдардың  әмбебап  әдістерін  игеруге кӛмектеседі 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

Осы  курсты  білу  сонымен  қатар  студенттерді тілдік  

стильдермен  және  тілдің экспрессивті  құралдарының  

тәсілдерімен  таныстыру және  мәтіннің  жалпы  

құрылымдылық  заңдылығын  үйрету; 

меңгеруі керек:  тілдің  функциялық  стильдерін  жазбаша  

және  ауызша  тілде  қолдану  жіне  ажырата  білу;  

дағдылану керек:  әдеби  шығармалардағы  тілдік  

құрылымдардың  әмбебап  әдістерін  игеру. 

KMShT 4510 

 

Кәсіби мақсаттарға арналған шетел тілі 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 

0+3+0 

 

Мақсаты: кәсіби қызметте оқытылатын шетел тілінің негізгі 

теориясы бойынша білімді қолдана білу 

Міндеттері: кәсіби терминдер мен қалыпты үлгілерді (клише) 

қоса отыра, шет тіліндегі сӛздік қорды молайту, тыңдау 

(аудирование) дағдыларын дамыту, студенттердің қабілеттерін 

түпнұсқалық кәсіби кӛздерден алынған әрі ұсынылған 

тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында 

жетілдіру және серіктестерімен кәсіби тақырыпта  іскерлік хат 

аламсу дағдыларын дамыту.  Студенттердің коммуникативтік 

құзыреттілікті меңгеруі, яғни кәсіби қызметтің түрлі 

салаларында, ғылыми және практикалық жұмыстарда, 

шетелдік серіктестіктермен қарым-қатынастарда, ӛз бетімен 

білім алу және ӛзге де мақсаттарда шет тілін қолдануға 

мүмкіндік беру.  

Пән мазмұны: Кәсіби мақсаттарға арналған шет тілі курсы 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

кәсіби қызметте оқытылатын шетел тілінің негізгі 

теориясы бойынша білімді қолдана білуі тиіс;  

меңгеруі керек:  түрлі жанрлардағы түпнұсқалық 

мәтіндердің оқыған материалдарға және әлеуметтік-

мәдени мағыналарына иек арта отырып оқу мен  қажетті 

ақпараттарды таңдап ала білуі тиіс. 

дағдылану керек: қарым-қатынастың тұжырымдамалық 

моделін меңгеруі тиіс, қарым-қатынасты тілдік және 

техникалық рәсімдеу формаларын білуі тиіс.  

 

 

 

 



орташа және жоғары деңгейде (Pre-Intermediate, Intermediate, 

Advanced) тілді меңгеруге арналған. 
 

 

TZN 4511 

 

Типологиялық зерттеулер негіздері 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  AShTAK 3410 

0+3+0 

 

Мақсаты:  студенттерге  жалпы  тіл  ерекшеліктерін  және  

жеке  тілдердің  басқа  тілдермен  салыстырғанда  анық  

байқалатын  қасиеттерін  айқындауды  үйрету. 

Міндеттері: типологиялық лингвистикалық  

тұжырымдаманың негізін  үйрену, тарихи  типологиялық  

сұрақтарды  білу, әртүрлі  қатардағы  тілдердің  

типологиясына  саралау  жүргізу.  

Пән мазмұны: пән заманауи  ағылшын  тілінің  констративті  

лингвистикасы  және  фразеологиясын қарастырады. 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

Типологиялық  лингвистиканың  құрылғыларының  

тұжырымдамалық  негіздерін  білу;  меңгеруі керек:  ӛзге  

тілдердің  негізгі  қағидаларын  салыстыруды  жіне  

классификациялауды  игеру;  

дағдылану керек:  заманауи  ағылшын  тілінің  

констративті  лингвистикасы  және  фразеологиясы. 

LOT 3512  

 

 

 

Лингвистикалық оқытудың тарихы 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  TBK 1420 

1+2+0 

Мақсаты: студентке тілі білімінің ежелгі Үндістанда, ежелгі 

Грекияда қалыптасуынан бастап лингвистикалық ілімдердің 

тарихы туралы білім алуға мүмкіндік беру.  

Міндеті:  лингвистикалық зерттеулердің әртүлі  

заңдылықтарына сәйкес келетін тілдік бірліктерді  

коммуникативті қатынаста қолдану. 

Пән мазмұны: Курс студенттерді Александрияның 

грамматика мектебімен, Пор Роялдың грамматикасымен 

таныстарады. В.Гумбольдтың лингвистикалық концепциясы, 

салыстырмалы-тарихи тіл білімі, младограмматизм, 

Фердинанд де Соссюрдің, Л.В. Щербаның, Бодуэн де 

Куртенэның ойлары кіреді. Модуль кеңестік және отандық тіл 

білімі тарихымен таныстырады.. 

 

 

 

 

 

 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

лингвистикалық зерттеулердің әртүлі  заңдылықтарына 

сәйкес келетін тілдік бірліктерді  коммуникативті 

қатынаста қолдану. 

меңгеруі керек:  пән бойынша лингвистикалық оқулар  

мен ғылыми зерттеулердің  дамуын танып  білу. 

дағдылану керек: түрлi ойлауларда, лингвистикалық 

талдау әдiстерiнде практикалық дағдылармен жұмыс 

атқара алу. 

 

 

ЖБТ  3 Білім беру: әдістеме және анализ 

SW2501 Scientific writing (қаз/орыс/ағыл) 

1 кредит/  2 ECTS 

Пререквизиттер: KKTL1404 

0+1+0 

Мақсаты: қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми 

мақалалар, жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды 

үйрету. 

- ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ/орыс/шетел тілінде 

ғылыми пікір-сайыстарға қатысу; 

IRK 2502 

 

Іскерлік ресми қағаздар  

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  BShT  2403 

0+3+0 

Мақсаты: ресми-іс-қағаздар аясында шет тілінің деңгейін 

кӛтеру.  

Міндеті: ресми-іс-қағаздар стилінің негізгі (ауызша және 

жазбаша) жанрларын, ресми құжаттарды дайындау және 

рәсімдеу ережелерін және ресми құжат терминологиясын 

білу. 

Пәннің мазмұны: студенттерді ресми – іс-қағаздар 

стилінің негізгі (ауызша және жазбаша) ерекшеліктерімен 

және классификацияларымен, сӛйлеу мәдениетінің негізгі 

түрлерімен және іскерлік қарым-қатынастың сӛйлеу 

этикетімен таныстыру.  

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

ресми-іс-қағаздар стилінің негізгі (ауызша және жазбаша) 

жанрларын, ресми құжаттарды дайындау және рәсімдеу 

ережелерін және ресми құжат терминологиясын білуі қажет; 

меңгеруі керек: ресми-іс-қағаздар стилінің әр түрлі 

жанрындағы ауызша және жазбаша мәтіндерді түсінуі шарт;  

дағдылануы керек осы салаға қажет жаңа біліктіліктерді 

және шет тіліндегі ақпаратты жеткізу үшін тілдің негізгі 

құралдарын меңгеруі қажет. 



PG 3503   Практикалық грамматика (2-шетел тілі) 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  BShT  2403 

0+3+0 

Мақсаты: екінші шет тілі грамматикасының теориялық 

және практикалық негіздері бойынша студенттерге білім 

беру; іскерлік әңгіме жүргізу дағдысын қалыптастыру.  

Міндеттері: студенттерде ағылшын тілінде кәсіби ауызша 

және жазбаша іскерлік қарым-қатынас жүргізу үшін 

қажетті тілдік құзыреттілікті қалыптастыру; шет тілін 

тұлғааралық қарым-қатынаста және кәсіби қызметте 

қолдану.  

Пәннің мазмұны:  пән оқу, ғылыми, кәсіби және 

әлеуметтік-мәдени салаларда ауызша және жазбаша 

қарым-қатынас жүргізу үшін екінші шет тілін меңгеруге 

ықпал етеді.   

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

Бизнес жүргізу теориясы және тәжірибесімен байланысты 

ағылшын тіліндегі негізгі ұғымдар мен терминдерді білу; 

меңгеруі керек: Іскерлік тақырыбымен байланысты 

мәселелерді талқылау үшін тәжірибеде тілдік материалды 

қолдана алу; 

дағдылануы керек: Оқу, ғылыми, кәсіби және әлеуметтік-

мәдени салаларда ауызша және жазбаша қарым-қатынас 

жүргізу үшінекінші шет тілін меңгеру.   

GZhZhA  2504   

 

Газет жарияланымдарымен жұмыс жасау 

әдістемесі  

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  BShT  2403 

0+3+0 

Мақсаты: оқытылып отырған елдің баспасӛз тілін, 

публицистикалық стилін, газет публикациясының 

жанрлық түрлерін, сонымен қатар газет, жарнама, радио 

және теледидар сияқты бұқаралық ақпарат құралдарының 

түрлерін зерттеу.  Міндеттері: ӛзіндік пікірді 

қалыптастыруда жеке тәжірибені қолдану, келісім жүргізу, 

іскерлік хат алмасу, келісім-шарт және ӛзге құжаттарды 

дайындау 

Пәннің мазмұны: газет мәтіндерінің тілдік ерекшелігін 

қалыптастырудағы экстра-лингвистикалық факторлардың 

рӛлі қарастырылады.  

 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

баспа тілінде әңгіме жүргізудің ерекшеліктерін және іскерлік 

қарым-қатынас жасау аясында қажетті іскерлік лексика 

негізін білуі тиіс. 

меңгеруі керек: ресми және коммуникативті түрдегі 

кӛпшілікке әсер ету құралдарының үлгілерін жазуды, 

презентация ӛткізу мен дайындауды, ӛзіндік пікірді 

қалыптастыруда жеке тәжірибені қолдану, келісім жүргізу, 

іскерлік хат алмасу, келісім-шарт және ӛзге құжаттарды 

дайындауды білуі тиіс. 

дағдылану керек: келісім жүргізу, жиналыстарға қатысу, 

презентация ӛткізу сияқты іскерлік қарым-қатынас орнатудың 

негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс. 

SS(TOEFL)  2505  Стандартталған сынамалар (TOEFL) 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  BShT  2403 

0+3+0 

Мақсаты: ағылшын мәтінінің құрамдық құрылымына 

талдау жасау және интерпретациялаумен, сондай-ақ 

ағылшын тілі бойынша білімнің халықаралық 

стандарттары және еуропалық сертификацияның 

талаптарымен таныстыру. 

Міндеті: Студенттерді стилистикалық тәсілдердің 

функционалдық бағытын,олардың мәнерлілігі және белгілі 

стильдің спецификациясын анықтай білуді үйрету. 

Пәннің мазмұны:  пән 4 аспект бойынша Тыңдау 

(Listening), Оқу (Reading), Жазу (Writing) и Сӛйлеу 

(Speaking) тесттермен жұмыс істеу машығын игеруге 

кӛмектеседі. 

 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

Мәтінмен жұмыстың негізгі ережелерін білу. 

меңгеруі керек: Мәнерлілік құралдары тұрғысынан мәтінді 

талдауды істей алу. 

дағдылану керек: 4 аспекті бойынша Тыңдау (Listening), Оқу 

(Reading), Жазу (Writing) и Сӛйлеу (Speaking) тесттермен 

жұмыс істеу машығын игеру. 

 

ATTD 3506   

 

Ағылшын тілінің тарихи дамуы 

 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  BShT  2404 

0+3+0 

Мақсаты: Кӛне, орта, қазіргі ағылшын тілдерінің басты 

морфологиялық және синтаксистік даму ерекшеліктерін 

меңгеру. 

Міндеті: Күрделі даму үдерісі мен әр түрлі факторлардың 

қарым-қатынасы әсерінен пайда болған ағылшын тілінің 

даму ерекшеліктерімен танысу. 

Пәннің мазмұны:  пән  тілдің скандинавия және француз 

тілдер әсерінен даму эволюциясын білуге, ағылшын 

тілінің аралас түрдегі сӛздігі мен тіл тарихын танып білуге 

ықпал етеді. 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

Тілдің скандинавия және француз тілдер әсерінен даму 

эволюциясын білу керек.  

меңгеруі керек: Ағылшын тілінің аралас түрдегі сӛздігі. 

Ағылшын тілінің тарихынан сабақ берудің методикасында 

қазіргі тенденцияларды қолдана алу керек. 

дағдылану керек: Оқытылатын тіл елінің әр түрлі 

ақпараттық-тарихи және лексикалық материалдарын меңгеру 

керек.  



KAL 3507 Қазіргі ағылшын лексикографиясы 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  KMAT 2301 

1+2+0 

Мақсаты: филолог студенттерге лексикографиялық 

құзырды қалыптастыру.  

Міндеттері: танымдық және коммуникативтік 

міндеттемелерді шешу үшін сӛздікке қарап сӛйлеудің 

қажеттілігін ұғыну, сол түр мен жанрдағы керекті 

лексикографиялық басылымды дұрыс таңдап білу, 

сӛздіктен мәтінді аударып, ол созден керекті ақпаратты ала 

білу керек және әр түрлі сӛздіктерді салыстыра білу.  

Курстың мазмұны: студенттердің терминдер жүйесін 

игеріп және қазіргі курстың негізгі түсінігін ұғыну және 

лексикографияның басқа да ленгвистикалық пәндермен 

байланысын игеру керек.  

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

атақты отандық сӛздіктердің жасалу тарихын және бір 

үлгідегі лексикографиялық мәселелерді, лексикографиядағы 

басты мәселелерді шеше білу. 

меңгеруі керек: кез-келген сӛздiктiң талдауы үшiн 

теориялық ӛнер-бiлiмдердi пайдалансын және 

ленгвистикалық ӛнім ретінде сӛздіктің сапасы бағалансын.  

дағдылануы керек: әр түрлi жанрлардың мәтiндерiн бағалы 

түсiнушiлiк үшiн және мәтінді тиімді босату үшін 

сӛздіктердің білікті пайдалануларының дағдыларын иелену. 

 

AMOA 3508   

 

Арнайы мәтіндерді оқыту әдістемесі  

2 кредит/3ECTS 

Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 

0+2+0 

 

Мақсаты: болашақ мамандығына байланысты 

түпнұсқалық ғылыми-техникалық ӛз бетінше оқуға 

дайындау. 

Міндеті: кәсіби бағыттағы мәтіндерді қажетті ақпараттар 

алу мақсатында оқуға және аударуға баулу. 

Пәннің мазмұны: кәсіби бағыттағы мәтіндерді баяндау 

және түйіндеу шеберліктерін қарастырады. 

 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

Кәсіби ақпаратты іздеу, кәсіби бағыттағы мәтіндерді баяндау  

дағдыларын білуі керек 

меңгеруі керек: Әр түрді дереккӛздерден алынған 

ақпараттарды тауып, талдап және ӛндей алуы тиіс; 

дағдылануы керек: Шет тіліндегі әдебиеттерді баяндау 

шеберлігін меңгеруі тиіс. 

ATMST 3509   Ағылшын тілінің мәтіндеріне стилистикалық  

талдау  

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 

0+2+0 

 

Мақсаты: стилистика саласында кәсіби құзіреттілікті 

қалыптастыру, тілдің стилистикалық құралдарын 

пайдаланып студенттерге стилистикалық талдау жасауға 

үйрету. 

Міндеттері: әр түрлі тілдік құралдарды пайдаланып, кез-

келген бағыттағы мәтіндерді талдау шеберліктері мен 

біліктіліктерін қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: әр түрлі тілдік құралдарда және 

стилистикалық тәсілдерді қолданып қазіргі ағылшын 

тіліндегі мәтіндерді талдау.  

 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

функционалдық стилдерді топтастыру, олардың 

коммуникативтік міндеттерін анықтауды; 

меңгеруі керек: мәтіннен экспрессивті құралдар мен стильдік 

тәсілдерді анықтап қызметтерін айқындай алуы тиіс. 

дағдылануы керек: тіл құрылымының әдебиет 

шығармашылығының  жан-жақты әдістері 

ATAKL 4510 

 

Ағылшын тілінің арнайы-кәсіби лексикасы 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 

0+3+0 

 

Мақсаты: студент-филологтардың арнайы-кәсіби 

лексикалық құзырлығының құрылымын қалыптастыру. 

Міндеттері: керекті лексикалық бірліктерді, оның дамуы 

мен байытылуына байланысты таңдай білу. 

Пәннің мазмұны: студенттерге оқытылатын тілдің 

арнайы-кәсіби лексикасының сӛздік қорын меңгерту. 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті:  

кәсіби сипаттағы лексикалық бірліктердің негізгі даму 

заңдылықтарын білуі керек; 

меңгеруі керек: Нақты тілдік бірліктерге негізделген 

материалдарды талдай алуы тиіс; 

дағдылануы керек: Әр түрлі жанрлардағы толық мәтіндерді 

түсіну барысында кәсіби шеберлікті қолдана алуы тиіс. 

TKT 4511  

 

Тілдік қарым-қатынас теориясы  

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  AShTAK 3410 

0+3+0 

 

Мақсаты: тілдік қатынас мәселелерін терең түсінуге 

жағдай жасау 

Міндеттері: материалдар мен тақырыптарды ӛзара 

бірлікте құрастыру, маңызды тақырыптарды қамту. 

Пәннің мазмұны: пән географиялық, тарихи және 

әлеуметтік жағдайлардың салдарынан екі немесе одан да 

кӛп тілдердің ӛзара ықпалдасуы нәтижесінде тілдердің 

құрылымы мен сӛздік құрамына әсер ететін ерекше үдеріс 

жайлы студенттердің лингвистикалық білімін 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті: тілдік қатынастың психолингвистикалық, әлеуметтік 

лингвистикалық, лингвистикалық аспектілерін білуі тиіс; 

меңгеруі керек: тілдердің араласуы, субстрат, суперстрат, 

адстрат, тілдік одақ, пиджиндену, креолдену, лингва франка, 

креол тілдерінің ерекшеліктерін қолдана алуы тиіс. 

дағдылануы керек: әртүрлі тілдер және олардың 

топтастырылуының салыстырылу негізгі принциптері. 

 



қалыптастырады. 

TBTA 3512  Тіл білімінің теориясы мен әдісі 

3 кредит/5ECTS 

Пререквизиттер:  TBK 1420 

1+2+0 

 

 

Мақсаты: тіл білімінің негізгі мәселелері мен бағыттарын 

білу, тіл білімінің теориялық мәселелерін терең игеру және 

талдау барысында алынған шеберлікті дамыту. 

Міндеті: жалпы үрдістегі тіл біліміндегі даму 

заңдылықтарын, тіл білімінің құбылыстарын және 

әдістерін игеру;  

Пәннің мазмұны: сӛйлеу тілі, мәтін, сұхбат, стиль мен тіл 

туралы дәстүрлі ұстанымдарды қалыптастыратын әр түрлі 

кӛзқарастарға бағытталған ғалымдар пікірлері 

қарастырылады. 

Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 

тиісті: Тіл білімінің негізгі теориясы мен әдістерін білуі 

керек; 
меңгеруі керек: Талдау барысында тіл біліміндегі әр түрлі 

әдістерді қолдана алуы тиіс. 

дағдылануы керек:   әртүрлі тілдер және олардың 

топтастырылуының салыстырылу негізгі принциптері. 

ПӘНАРАЛЫҚ МОДУЛЬ 

IP 4601 Инновациялық  кәсіпкерлік (сала бойынша) 

2 кредит/3ECTS 

Пререквизиттер: Жоқ. 

1+1+0 

Мақсатты кәсіпкерлік инновацияны құқықтық реттеу, 

себебі экономиканың даму деңгейінің ӛсуіне байланысты 

жаңаны  енгізу және оны пайдаланудың маңызының 

ӛсуімен байланысты. 

Инновациялық кәсіпкерлік – бұл технико-технологиялық 

жаңаларды коммерциялық пайдалану. Инновациялар 

кәсіпкерліктің спецификалық құралы. Курс аясында 

инновациялық кәсіпкерлік субъектілерін, оның түрлерін, 

инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру ерекшеліктері, 

алыс, жақын шет мемлекеттер заңнамалары мен 

тәжірибесіне сәйкес әлемдік тәжірибедегі инновациялық 

кәсіпкерлікке салыстырмалы талдау.  

 

Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер  

Білуі тиісь: инновациялық кәсіпкерліктің жалпы 

теоретикалық қағидалары мен әдістерін, түсігін, мазмұны мен 

инновациялық кәсіпкерліктің дамуы тарихын, инновациялық 

кәсіпкерлік мақсаттары мен міндеттерін, инновациялық 

қызметттің қағидаларын, нысанын және әдістерін. 

 

Меңгеруі тиіс -  алынған білімді практикада саралай және 

қолдана білу. Инновациялық кәсіпкерлікті реттейтін 

нормативтік құқықтық базамен жұмыс жасау, алынған 

білімдіпрактикада қолдану және мемлекеттің инновациялық 

кәсіпкерлікке қатысты мсаясатын. 

Машықтануы тиіс  инновациялық кәсіпкерлікті құқықтық 

реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді 

шешуге. 

Бітірушілер юриспруденцияның барлық аясындағы терң 

білімге ие болады және қазіргі ғылыми зерттеулерге сыналау 

саралау жүргізе білу. 

IP 4602 Интеллектуалдық құқық  

2 кредит/3ECTS 

Пререквизиттер: Жоқ. 

1+1+0 

Мақсатты  интеллектуалдық шығармашылық қызмет 

нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының 

тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру 

құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың 

құқықтық реттелуін оқыту. 

Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер  

Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының 

теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны 

және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты 

мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік 

құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін.  

 Меңгеруі тиіс -   алынған білімді саралау және тәжірибеде 

қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет 

нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды 

реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді 

тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет 

нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік 

саясатты меңгеру.  

Машықтануы тиіс  творчестволық интеллектуалдық меншік 

нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және 

практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер 

интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы 



коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен 

байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды 

қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер 

жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. 

Практикалық дағдылануға ие болады. 

SEPK 4603 Қазақстандағы заманауи  этникалық  

үдерістер 

2 кредит/3ECTS 

Пререквизиттер: Жоқ. 

1+1+0 

Мақсаты: тыңдаушыларға Қазақстанның этномәдени 

картасы, оның дамуы мен құрылымын таныстырудың 

негіздерін қалыптастыру;  

Міндеті: ӛлкелік аспектіде этномәдени қозғалыстарға әсер 

ететін факторлар мен контекстерді, үдерістерді түсіндіруге 

жағдай жасау.  

Курстың мазмұны:  этникалық топтардың қоғамдық 

стратификацияда ӛзгеруін, этномәдени ерекшеліктердің 

қоғамдық тұтастық пен Қазақстанның  кӛп этникалық 

қоғамында мәдени аралыққа әсер етуін оқыту.  

 

Модульді оқу барысындағы оқытудың нәтижелері:  

студент  

білуі тиіс: қазіргі және тарихи этномәдени географияның 

негіздерін;  

орындай білуі тиіс: Қазақстанның этномәдени картасына 

аумақтық бақылау жүргізуді; 

меңгеруі тиіс: арнайы бір аймақта этникалық үдерістер 

туралы білігі болуы тиіс.   

 

 

OTP 4604 Аударма теориясының негіздері 

2 кредит/3ECTS 

Пререквизиттер: Жоқ. 

1+1+0 

 

Мақсаты: аударманың қалыптасу тарихы мен  

аударматану ғылымының дамуы кезеңдерінен бері негізгі 

теориялық мәселелерімен, тәжірибелік қиындықтары және  

олардан арылу тәсілдерімен таныстыру. 

Міндеті: түрлі функционалдық бағыттардағы мәтіндерді 

аударудың базалық машықтары мен дағдыларын 

қалыптастыру.  

Курстың мазмұны:  ауызша және жазбаша түрде шетел 

тілін жалпы меңгеру деңгейін жетілдіру, жазбаша және 

ауызша аударма жасаудың дәлдік машықтарын білдіру, 

аударма қызметінің мәдениетаралық аспектілерімен толық 

таныстыру.  

 

 

Модульді оқу барысындағы оқытудың нәтижелері:  

студент  

білуі тиіс: аударманың негізгі моделдерін, аударма 

сәйкестіліктерінің негізгі түрлерін, аударманың негізгі 

амалдарын;  

орындай білуі тиіс: аударма трансформацияларды қолдана 

білуі, түрлі деңгейлерде аударма арқылы түбегейлі ӛзгертуді 

жүзеге асыруды; 

меңгеруі тиіс: ӛзара байланысты мәтіндерді аударудың 

негізгі қағидалары туралы және  аударманың лексикалық, 

грамматикалық және стилистикалық аспектілері туралы  

жақсы білігі болуы тиіс.  

 

KBKP 4605 Кітап бизнесі және қарым-қатынас саясаты 

2 кредит/3ECTS 

Пререквизиттер: Жоқ. 

1+1+0 

Мақсаты: Кітап бизнесн тиімді қамтамасыз ететін 

функцияландыратын мамандарды дайындау.  

Міндеті: Салыстырмалы тарихи зерттеулерді, тарихқа 

дейінгі тілдік қатынас ретінде таныстыру және тілдік 

теорияның әмбебаптығын, тілдік қатынастың 

типологиясын қолдануынан анықтау.  

Курстың құрамы: Курс бір немесе бірнеше тілдердің 

типологиялық кеңістікте белгілі тарихи және әлеуметтік 

жағдайда ұлттардың этникалық топтардың, этникалық 

бірлестіктердің әр тілде сӛйлейтін адамдық жеке 

коллективтердің қатынасының байланысын, үрдісін және 

нәтижесін қарастырады.     

 

Оқу нәтижесінде оқу модулімен келе отырып, студенттер 

мақала зерттеуді білу керек, заманауи деңгйін кӛрсете 

отырып, ғылыми тұрғыдан мәселені шешу керек. 

Жаңаша сӛздік материалдарды жинақтап, оны білу керек.  

Техниканың тілдік коммуникациясын білу керек.  

MKMK 4606 Қазақстан әлеміндегі бұқаралық қарым-

қатынас 

2 кредит/3ECTS 

Пререквизиттер: Жоқ. 

1+1+0 

Мақсаты: Студенттердің ой-санасына қарым-қатынас 

үрдісінің табиғаты жӛнінде толық кӛзқарас құрастыру.  

Тапсырмалар: Кӛпшілік қарым-қатынас туралы 

кӛзқарасты әлеуметтік институттағыдай құрастыру, қазіргі 

әлемдегі кӛпшілік қарым-қатынас құралын және 

Оқудың нәтижесінде, оқу модулін меңгере отырып, студент:  

Заманауи үрдістер мен бұқаралық коммуникацияны білу 

керек.  

Бұқаралық коммуникациядағы әлеуметтік және 

психологиялық тіл табулар механизмін пайдалана білу керек.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жарнамалық іс арасындағы тәуелдікті үйрету.  

Курстың мазмұны: Қазіргі қоғамдағы кӛпшілік кәсіби 

және тұлға аралық қатынасты функциялау туралы 

кӛзқарасты және негізгі теорияларды үйрету.  

 

Жобалардың негізгі дағдыларын, құрылымын, бұқаралық 

коммуникацияның жарнамалық мәтініне баға беріп, түзете 

білу керек.  



 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5B020500 – Филология: казахская филология 

Код дисциплины Название дисциплины, количество 

кредитов, пререквизиты, распределение 

по видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  Результаты обучения 

(знание, умение, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

IK1101 История Казахстана  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими 

основами и периодами становления независимой 

казахстанской государственности через призму изучения 

конкретных источников и исторических фактов с позиций 

новых теоретических и методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с 

различными периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления 

независимой казахстанской государственности в контексте 

всемирного и евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать 

имманентные преимущества, особенности и значение 

казахстанской модели развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного 

Казахстана. 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-ориентированный 

казахский (русский) язык 

3 кредита/      ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально 

организованного филологического знания на  казахском 

(русском) языке; соотнесение процессов функционирования 

и развития казахского (русского) языка с социально-

экономической, культурно-исторической, политической 

ситуацией в Казахстане и в мире, с конституционно-

правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его 

единиц для работы с текстами по специальности с целью 

формирования профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию 

и реферативное описание; умение обобщать научную 

информацию в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита/  ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель: обучение студентов профессиональному общению на 

иностранном языке. 

Краткое содержание. Обогащение словарного запаса 

иностранного языка, включая профессиональные термины и 

клише, развитие навыков аудирования, усовершенствование 

способностей студентов при чтении публикаций по 

предложенным тематикам из оригинальных 

профессиональных источников и развитие навыков ведения 

деловой переписки с партнерами на профессиональные 

темы. Курс предназначен для студентов со средним и 

высоким уровнями владения языком (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced).  

- умение воспринимать иностранную речь на слух; 

- владение навыками общения на иностранном языке и 

широким словарным запасом;  

- владение навыками чтения и анализа прочитанного 

материала.  

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и 

исследовательской культуры студентов, умения са-

мостоятельно формулировать научные проблемы и алгоритм 

научного поиска ориентируясь на фундаментальные знания 

в области философии науки, а также возможности 

междисциплинарной методологии. Особое внимание 

уделяется    проблемам    науки    и     техники,     инженерно- 

- знание роли философии как мировоззрения и основы 

научного знания; сущности и взаимосвязи философской и 

общенаучной картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных 

этических проблем современности и их значимости для 

профессиональной деятельности;  



  технических знаний и творчества, роли науки в 

общественном прогрессе, а также в генезисе и решении 

глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

этических проблем развития науки и техники, основных 

духовных ценностей и их значимость для профессиональной 

деятельности. Расширение и совершенствование знаний 

студентов в эвристической и методологической области 

науки посредством освоения научно-методологического 

потенциала современной философии. Формирование 

представления о закономерностях существования и развития 

социума, государства, гражданского общества и личности, о 

принципах толерантности и межкультурного диалога как 

условии существования современного глобального 

общества. Формирование у студентов культуры 

критического мышления и навыков самостоятельной 

рефлексии над собственными методологическими 

проблемами. 

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и 

категорий философии в процессе решения 

профессиональных научных задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления 

и применения инструментария критического мышления к 

анализу научных, культурных, социально-политических 

явлений и процессов. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических 

знаний о межличностной коммуникации в современном 

мире, выявление их значения в процессе профессионального 

становления в рамках выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на 

основе изучения основных парадигм, теорий и концепций 

современной психологии межличностной коммуникации. 

Теоретическое и эмпирическое изучение психологических 

проблем межличностной коммуникации на основе изучения 

познавательных процессов, психических состояний и 

индивидуально-психологических особенностей личности. 

Основные категории и понятия социальной психологии, 

методологические основы социальной психологии, 

основные теории, концепции и принципы социальной 

психологии, сущность, содержание и формы психических 

явлений, закономерности их динамики, методы и приемы 

исследования межличностной коммуникации, сущность 

новых психологических методик и технологий изучения 

межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной 

коммуникации в единстве познавательных процессов и 

регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной 

психологии межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной 

психологии межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические 

знания в условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека 

в условиях межличностной коммуникации с целью 

выявления его личностных свойств и составления 

психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с 

другими людьми в контексте межличностной коммуникации 

и группового взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического 

исследования межличностной коммуникации, его 

проведения, обработки полученных данных и грамотной 

интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических 

рекомендаций, способствующих совершенствованию 

личности в условиях межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 

коммуникации в целях гармонизации личности и ее 

взаимоотношений с окружающими.  



TPP 2202 Теоретическая и прикладная политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и 

властных отношений, политической системы Республики 

Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические 

процессы в Казахстане и на мировой арене. Программные 

документы и Послания Главы государства, стратегические 

направления внутренней и внешней политики Республики 

Казахстан. Представление о глобальном мире как новом 

мировом порядке, понимание основных тенденций мировой 

политики и международных отношений, содействие 

укреплению национальной безопасности и предотвращению 

актов терроризма и экстремизма. 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять 

различным формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и 

религиозных различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в 

социальной деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление 

о путях формирования и совершенствования этических 

нормативов в различных областях профессиональной 

деятельности. Формирование у будущих специалистов 

знания об основных этических понятиях, закономерностях 

формирования этических норм в процессе социализации 

личности. Ознакомление с основными этапами и 

тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, 

формирующих нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной 

ориентации в социуме, свидетельствующие о достаточном 

уровне этической зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных 

этических решений в затруднительных ситуациях 

повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры 

и религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, 

религиоведения, для исследования явлений культуры и 

религии регионов Казахстана, понятие «диалога» как одной 

из центральных категорий гуманитарных наук 20-21 века, а 

также специфику теоретического языка описания его 

основных экзистенциальных и социокультурных 

параметров, границ и горизонтов. Специфические 

характеристики метафизического и религиозного опыта 

человека как онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий 

базовых ценностей религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их причины 

и следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального 

и профессионального взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в 

мире и Казахстане (вопросы стратификации, социального 

неравенства, бедности и богатства, социальных, 

религиозных, экономических и политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных 

взаимодействий между людьми, социальные и групповые 

различия между ними. Основные закономерности развития 

общества, основные социологи-ческие понятия, методы 

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые 

и/или инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях;  



социо-логического исследования, со-временные 

социологические тео-рии, основные направления и 

результаты современных ис-следований в области 

социологии.  

- владение навыками социального взаимодействия: 

сотрудничества, толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков, необходимых для создания 

комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности человека, идентификация негативных 

воздействия среды обитания, разработка и реализация мер 

защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные и 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них. 

Основы теоретического  анализа и прогнозирования опасных 

явлений и процессов.  

- знание методов защиты от природных и техносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и 

устойчивому развитию, охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию, для подготовки ква-

лифицированных специалистов  широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности 

взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

механизмы устойчивости и функционирования экосистем и 

биосферы; место и роль экологии в решении современных 

экономических и политических и социальных проблем; 

глобальные экологические проблемы современности, 

причины, этапы их становления и последствия. Особое 

место в дисциплине занимает вопрос об устойчивом 

развитии природы и общества, международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути 

их регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и 

стратегиях устойчивого развития человечества, 

направленных на планомерное изменение традиционных 

форм хозяйствования и образа жизни людей с целью 

сохранения стабильности биосферы и развития социума без 

катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о 

закономерностях взаимодействия живых организмов и 

окружающей среды в практической деятельности для 

сохранения устойчивого развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого 

развития природы и общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы 

Казахстана, раскрытие основных положения базовых 

нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, 

основные положения базовых нормативных правовых актов 

Республики Казахстан. Теоретические основы  построения 

правового государства, демократического общества и 

социального государства. Основные направления 

Концепции правовой политики Казахстана на 2010-2020 гг. 

и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных 

условиях интеграции отечественного законодательства в 

мировую систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические 

знания в процессе жизнедеятельности, защиты 

конституционных прав и свобод.  

 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных 

категориях, понятиях и закономерностях функционирования 

экономики.  

Краткое содержание. Социально-экономические 

- знание сущности экономических преобразований в 

обществе, логики и взаимосвязи явлений и процессов в 

жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические 



отношения. Основные микро- и макроэкономические 

показатели, методы их расчета. Механизм рыночного 

ценообразования, конкуренции; тенденций экономического 

развития. Основы экономического развития современной 

системы между-народных экономических отно-шений и 

тенденций развития мирового рынка. 

знания в профессиональной деятельности. 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

ITPC1301 Информационные технологии для проф. 

целей 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+0+2 

Цель курса – сформировать системные представления 

об инновационных технологиях и новых тенденциях 

развития филологических наук, а также развить умение 

применять новые методы и информационные технологии в 

научно-исследовательской и образовательной деятельности.  

Задачи курса:  

- обозначить методологическое основание 

использования инновационных технологий и определить их 

потенциал в научно-исследовательской и научно-

образовательной  деятельности;  

- сформировать инновационную технологическую 

составляющую профессиональной компетентности как 

основу научной мобильности в условиях глобализации и 

перехода к информационному обществу;  

- сформировать интеллектуально-технологическую базу 

исследовательской деятельности студентов на основе 

системного базового представления, умений и навыков 

использования современных информационных технологий в 

казахском языкознании/литературоведении;  

- сформировать: способность к ориентации в 

информационном пространстве; способность к трансферту 

передовых исследовательских и образовательных 

технологий; 

- научить пользоваться информационными ресурсами, 

моделировать информационно-ресурсную среду для 

исследовательской и  образовательной деятельности. 

 - научить использовать и разрабатывать новые 

когнитивные процедуры декодирования информации в 

текстах разной жанровой и стилистической 

принадлежности; освоить новые интерпретационные методы  

лингвистического и литературоведческого анализа  текста. 

В результате освоения дисциплины «Инновационные 

технологии в профессиональных целях» студент должен: 

- знать основные методы и приемы инновационных 

технологий, применяемые в современной филологической 

науке и образовательном процессе; концепции создания 

компьютерных учебников;  

- уметь: проводить диагностику технологических 

программ и осуществлять выбор средств и приемов 

исследования; ориентироваться в системе информационных 

ресурсов;  использовать их в практике научного 

исследования и в процессе научно-преподавательской 

деятельности; уметь   моделировать информационно-

ресурсную среду филологических исследований и 

образования; оценивать состояние ее разработки, вести 

общение в научной среде;  

- владеть: навыками отбора, алгоритмизации учебного 

материала и создания сценариев учебных компьютерных 

программ по казахскому языку, по казахской и зарубежной 

литературе; основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыки 

работы с компьютером как средством управления 

информацией; организацией и проведением филологических 

исследований; поиском и использованием информационных 

ресурсов в научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности. 

KSE2302 Концепции современного естествознания 

(основы биологии и географии) 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Целью дисциплины является повышение общекультурного 

статуса через ознакомление с естественнонаучной культурой 

и уровня эрудиции в области современного естествознания. 

Основная задача изучения дисциплины - формирование 

представлений о возможностях применения 

фундаментальных законов географии и биологии для 

объяснения свойств и поведения природных систем. 

- выработка понимания специфики гуманитарного и 

естественнонаучного типов познавательной деятельности, 

необходимости их глубокого внутреннего согласования, 

интеграции на основе целостного взгляда на окружающий 

К окончанию изучения дисциплины студенты должны знать 

специфику гуманитарного и естественнонаучного 

компонентов культуры, ее связей с особенностями 

мышления;  

Иметь навыки представления о ключевых особенностях 

стратегий естественнонаучного мышления;  

Уметь связывать проблемы экологии и общества с 

основными концепциями естествознания. 

 



мир; 

- получение представлений о современной биологической 

картине мира, о преемственности природных систем, их 

развития от неживых к живым (к клетке, организму, 

человеку, биосфере и обществу). 

Изучение дисциплины "Концепции современного 

естествознания" способствует выработке у студентов 

ориентиров, установок и ценностей рационалистического 

отношения к миру, природе, обществу, человеку. Это очень 

важно именно в наше время, когда накатывается новая 

очередная волна мифологизации культуры. 

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1. Актуальные проблемы казахской филологии 

VYa1401 Введение в языкознание 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель курса  − знакомство с основами науки о языке, 

основной лингвистической терминологией, основными 

понятиями о внутренней структуре и функционировании 

языка, его связи с развивающимся обществом, соотношении 

языка и его аналогов.  

Задачи курса −  наряду с представлениями об основных 

проблемах науки о языке студенты должны приобрести 

навыки лингвистического мышления, а также знать 

основные лингвистические термины и уметь правильно ими 

оперировать. 

Курс "Введение в языкознание" носит пропедевтический ха-

рактер и опирается на знание нормативной грамматики и 

владение русским, казахским, иностранным языками, а 

также на знакомство с латинским и старославянским 

языками. 

- знание ортологических, стилистических и риторических 

основ коммуникации на родном языке;  

-  умение анализировать и продуцировать тексты на родном 

языке разной стилистической направленности;  

- владение основными методами и приемами научного 

исследования родного языка.  

-  владение историко-культурными, историко-

литературными, теоретико-лингвистическими, теоретико-

коммуникационными, теоретико-литературными, 

герменевтическими, семиотическими, эстетическими и 

философскими основами знаний; 

VTF1402 Введение в тюркскую филологию   

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Целью проведения данного курса является изучение 

закономерностей становления и развития тюркских языков, 

описание развития тюркского языкознания в мире, история 

тюркоязычных народов и их этнокультурные традиции. 

В задачи курса входит ознакомление студентов:  с историей 

развития и расселения тюркоязычного населения; с 

периодизацией истории тюркских языков; с классификацией 

тюркских языков. 

Для изучения данного курса, студентам необходимо усвоить 

следующие дисциплины: «Диалектология», «Историческая 

грамматика казахского языка», «Язык письменных 

памятников». 

знание аннотировать и реферировать различные типы 

текстов;  

умение пользоваться (читать и отбирать необходимое) 

научной и справочной литературой;  

умение осуществлять сбор и интерпретацию фактического 

(языкового, литературного, коммуникационного) материала; 

владение основными методами и приемами научного 

исследования родного языка. 

TFFS1403 Теоретическая фонетика и фонология 

современного казахского языка 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+01+1+0 

Цель курса  – дать студентам сведения о звуковом строе 

казахского языка, раскрыть понятие фонетической и 

фонологической системы, определить место фонетики как 

дисциплины лингвистического цикла, способствующей 

развитию навыков практического пользования языком с 

осознанием закономерностей  произносительных форм. 

Задачи изучения курса: студент должен знать: место 

фонетической системы в структуре языка; принципы 

Студент должен приобрести умения и навыки: а) 

артикуляционного анализа; б) транскрибирования текста с 

разграничением фонетической и фонологических 

транскрипций; в) характеристики орфоэпических и 

орфографических вариантов. 



разграничения сегментных и суперсегментных единиц; типы 

классификаций: акустическую, артикуляционную; теорию 

слогоделения; принципы казахской орфографии; основные 

орфоэпические нормы языка. 

Фонетическая подсистема современного казахского языка 

находится во взаимодействии с соответствующим ярусом 

современного русского языка, поэтому при ее изучении 

используются знания, полученные студентами на занятиях 

по практическому курсу. 

LLSK1404 Лексикология и лексикография современного 

казахского языка 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Основная  цель курса – освоение общих закономерностей 

организации лексико-фразеологического уровня казахского 

языка как подсистемы общей системы языка и особенностей 

его функционирования.  

Из этой основной цели курса вытекают такие важные его 

задачи, как: уяснение категории системности словарного 

состава языка; понимание парадигматических и 

синтагматических отношений в лексике и фразеологии, 

взаимосвязи и взаимообусловленности лексических единиц 

как единиц номинативно-информационного характера.  

На основе указанных знаний, предусмотренных целями и 

задачами курса, будущий специалист-словесник должен 

уметь лингвистически грамотно характеризовать 

конкретные  лексические и фразеологические явления 

казахского языка.  

знание специфики и места родного языка  среди языков 

народов Казахстана и мира;  

владение разными методами лингвистического анализа 

родного языка;   

решение актуальных задач исследования отечественного 

языка с опорой на имеющуюся научную информацию и 

языковой (текстовой) материал. 

MSKYa1405 Морфология современного казахского языка 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель курса состоит в том, углубить теоретические знания и 

сформировать целостное представление о морфологии как 

системном обусловленном явлении, дать общее описание 

морфологической системы казахского языка. 

Для достижения указанной цели необходимо решить ряд 

задач, а именно: сформировать у студентов представление о 

морфологии как особой подсистеме языка, подчиняющейся 

общим законам языка и характеризующейся 

специфическими закономерностями и находящейся в 

постоянном развитии. 

Данный учебный курс дает студентам возможность глубже 

понять специфику функционирования слова, уяснить его 

грамматические свойства, благодаря которым можно 

увидеть механизм включения слов в коммуникативно 

значимые построения.  

- знание ортологических, стилистических и риторических 

основ коммуникации на родном языке;  

-  умение анализировать и продуцировать тексты на родном 

языке разной стилистической направленности;  

- владение основными методами и приемами научного 

исследования родного языка.  

- владение историко-культурными, историко-

литературными, теоретико-лингвистическими, теоретико-

коммуникационными, теоретико-литературными, 

герменевтическими, семиотическими, эстетическими и 

философскими основами знаний; 

SSKYa1406 Словообразование современного казахского 

языка 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Словообразование современного казахского языка ставит 

целью углубить теоретические знания и сформировать 

целостное представление о словообразовании как системном 

и социально обусловленном явлении, дать общее описание 

словообразовательной системы современного казахского 

языка. 

Для достижения указанной цели необходимо решить ряд 

задач, а именно: сформировать у студентов представление о 

словообразовании как особой подсистеме языка, 

подчиняющейся общим законам языка и характеризующей 

знание аннотировать и реферировать различные типы 

текстов;  

умение пользоваться (читать и отбирать необходимое) 

научной и справочной литературой;  

умение осуществлять сбор и интерпретацию фактического 

(языкового, литературного, коммуникационного) материала; 

владение основными методами и приемами научного 

исследования родного языка. 



специфическими закономерностями, находящимися в 

постоянном развитии; показать связь этого раздела с 

лексикологией и морфологией. 

Словообразование является одним из важнейших 

действующих механизмов, который используется 

говорящим в процессе общения в различных целях. 

Благодаря словообразованию язык постоянно пополняется 

огромным количеством новых слов разнообразного строения 

и семантики. 

Модуль 2.  Историко-сравнительное изучение казахского языка и новые направления в языкознаний 

SSKYa3407 Синтаксис современного казахского языка 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Курс ставит целью познакомить студентов с традиционными 

и современными представлениями о предложении как 

многоплановой языковой единице, способной выполнять 

основные функции языка.  

Задачи изучения простого предложения: 

- изучение закономерностей синтаксиса простого 

предложения как основной синтаксической единицы и 

особенностей его функционирования; 

- усвоение структурно-семантических типов простого 

предложения, их специфики, что необходимо для будущей 

профессиональной работы специалиста-филолога. 

Изложение учебного материала по синтаксису позволяет 

глубже понять явления современного казахского 

литературного языка, относящиеся к разным сторонам 

языковой системы, их специфику, а также тенденций их 

развития. 

Студент должен знать: 

- аспекты в изучении простого предложения. 

Студент должен уметь: 

- конструировать простое предложение разной структуры в 

зависимости от цели и коммуникативных намерений 

говорящего. 

Студент должен приобрести навыки: 

- сознательного использования синтаксических явлений с 

точки зрения нормативного употребления, синонимических 

и стилистических возможностей. 

 

FSSK3408 Функционально-коммуникативный 

синтаксис современного казахского языка 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель дисциплины - изучение общих закономерностей 

структуры, семантики типов сложного предложения и 

особенностей их функционирования; освоение 

теоретических знаний, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности специалистов-филологов. 

Из основной цели дисциплины вытекают важные задачи, 

такие как: 

- понимание системности языка в целом и на каждом его 

уровне; 

- осмысление многоаспектности сложного предложения: 

разных сторон его изучения формально-грамматической, 

семантической, коммуникативной организаций в их 

взаимосвязи и взаимообусловленности. 

 

Студент должен знать: 

- синтаксическую сущность сложного предложения, его 

сходные и отличительные признаки с простым 

предложением; 

Студент должен уметь: 

- конструировать сложные предложения разной структуры в 

зависимости от цели и коммуникативной установки; 

- выбрать наиболее уместную конструкцию сложного 

предложения, соответствующую речевой ситуации и 

контексту. 

Студент должен приобрести навыки: 

- сознательного использования синтаксических явлений с 

точки зрения нормативного употребления, синонимических 

и стилистических возможностей. 

IGKYa4409 Историческая грамматика казахского языка 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Историческая грамматика казахского языка занимает 

центральное положение в цикле историко-лингвистических 

дисциплин и ставит своей целью изучение истории 

языкового строя, поэтому содержание курса исторической 

грамматики ориентируется на иерархию уровней языковой 

системы: фонетика – морфология – синтаксис.  

Для достижения указанной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

По окончании изучения курса студент должен: 

- иметь представление об основных закономерностях 

исторического изменения фонетико-фонологической, 

морфологической и синтаксической систем казахского языка 

в ее письменной и устной формах; 

- знать конкретные проявления этих закономерностей в 

истории звуков (фонем), грамматических форм, 

синтаксических конструкций; 



1. Дать научное представление об общих закономерностях и 

тенденциях развития единиц разных уровней языковой 

системы, обнаруживаемых в последовательной смене 

синхронных состояний разных исторических периодов. 

2. Развивать навыки анализа системы казахского языка в 

сравнении с другими тюркскими языками с целью 

выявления специфических языковых черт. 

История казахского языка тесно связана с историей народа, 

его культуры, литературы, науки и искусства. Изменения в 

языковой системе определяются в конечном итоге этапами 

социального развития общества. 

- приобрести навыки историко-лингвистического анализа 

древнетюркских текстов, а также исторического 

комментария текстов современного казахского языка. 

 

IKLYa3410 История казахского литературного языка 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель курса – ознакомление студентов с историей развития 

казахского литературного языка, этапами становления 

национального казахского языка и формирования 

современного казахского литературного языка. 

В задачи курса входит освещение особенностей казахского 

литературного языка с начала его формирования до 

современного этапа развития языка в рамках лекционного 

курса; анализ целенаправленно отобранных с точки зрения 

проблематики курса языковых 

фактов конкретных памятников на практических занятиях. 

История литературного языка обнаруживает те органические 

отношения, которые на всех этапах общественного развития 

существуют между языком и историей народа.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные этапы развития казахского литературного 

языка, 

уметь определять соотношение исконных и заимствованных 

единиц в текстах разных периодов, 

владеть навыками анализа текстов разных периодов. 

 

SKRS3411 Стилистика и  культура речи современного 

казахского языка 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Целью преподавания  данной дисциплины является: 

- изучение теоретических основ стилистики, 

- рассмотрение новейших подходов в современной 

стилистике. 

Задачи дисциплины: 

-      усвоение теоретических знаний в данной области,  

- формирование стилистических навыков будущих 

специалистов-филологов, овладение умениями 

самостоятельно продуцировать стилистически образцовые 

тексты, 

- совершенствование стилистического чутья 

филолога, 

- усвоение норм литературного языка, 

- повышение культуры устной письменной речи 

студента. 

Развитие стилистической системы протекает в рамках 

литературного казахского языка и определяется его 

историей. Язык художественной литературы связан с 

этапами литературного процесса, изучаемого 

литературоведческими дисциплинами. 

знание основные факты и закономерности грамматического 

строя казахского языка; 

умение грамматически правильно вести беседу на любую из 

пройденных тем, используя слова, словосочетания и 

фразеологические обороты по теме, исправлять лексические, 

грамматические, орфографические ошибки в предложенных 

упражнениях; 

владение разными методами лингвистического анализа 

родного языка. 

IMPK3412 Инновационная методика преподавания 

казахского языка  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Основная цель курса - сформировать методические знания и 

практические умения и навыки применения   этих знаний в 

области преподавания казахского языка в средней 

общеобразовательной школе. Задачи курса: овладеть 

теоретическими основами методики казахского языка как 

В соответствии с целями и задачами курса бакалавр должен 

знать методологию дисциплины: основные принципы 

преподавания родного языка, психолого-педагогические 

теории, «золотой фонд» исторического наследия мето-

дических идей, лежащих в основе современной системы 



науки, ее основными базовыми категориями и понятиями; 

историей развития методической науки, передовым 

педагогическим опытом, традиционными и новыми метода-

ми, формами обучения, новейшими технологиями 

современного обучения; сформировать практические навыки 

планирования и реализации программного содержания в 

процессе обучения. 

обучения казахскому языку; методы педагогических 

исследований; 

В результате изучения основных теоретических вопросов 

методики бакалавр должен уметь работать с научно-

методической литературой, используя простейшие методы 

педагогического исследования. 

OFRT4413 Основы филологической работы с текстом  

(создание / редактирование / перевод) 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Целью освоения дисциплины является обучение 

составлению письменных текстов различных типов, навыкам 

творческого письма и профессионального 

саморедактирования. 

Курс призван подготовить студентов к будущей 

профессиональной деятельности в учреждениях образования, 

культуры, управления, СМИ.  

Задачи обучение навыкам письма связано с 

непосредственной подготовкой студентов к работе по 

составлению различных видов текстов – от сценариев до 

рефератов, выступлений, произведений разных видов и 

жанров.  

Одна из важных задач практикума – обучение методам 

трансформации текста: сокращение текста, жанровая 

модификация, подбор примеров, использование цитат. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

понять специфику текста как особой формы коммуникации, 

овладеть методами и методикой его анализа, позволяющими 

объективно интерпретировать смысл словесного конструкта, 

опираясь на лингвистическую основу (текстовую 

парадигматику и синтагматику); формировать умения 

создавать тексты разных стилей и жанров с учетом 

конкретных экстралингвистических факторов. 

Модуль 3. Актуальные проблемы казахской  литературы 

VL1414 Введение в литературоведение 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель курса: «Введение в литературоведение»  – одна из 

основных дисциплин, изучаемых на филологическом 

факультете. В системе изучения данной дисциплины 

студенты обретают навыки анализа художественного 

произведения, учатся делать выводы и заключения, исходя 

из своего эстетического вкуса. 

Основная задача курса – всестороннее ознакомить 

студентов с основными теоретическими концепциями 

современного литературоведения, научить их использовать 

эти знания в практической деятельности. 

Предмет учит студентов умению выявлять своеобразие 

литературы как вида искусства (в системе других искусств), 

ее общественную и эстетическую природу, ее значение как  

бесценного наследия для духовной культуры человечества. 

знание основных школ и направлений отечественного 

литературоведения; 

владение принципами создания лирического, 

драматического, прозаического художественного текста; 

умение оценивать художественные и литературно-

критические произведения. 

 

KNUT 1415 Казахское народное устное творчество 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель предмета: всестороннее ознакомить студентов с 

казахской устной народной литературой как предметом, 

раскрывающим многовековую духовную культуру 

казахского народа и глубокое фольклорное наследие. На 

протяжении длительного времени все многообразие 

кочевого быта хранилось в народной памяти, способствуя 

развитию устной речи. Поэтому с раннего возраста каждый 

человек развивал способности к запоминанию и 

импровизаторскому искусству. 

Задача дисциплины: глубоко изучив содержательное 

знание истории и современного состояния отечественного 

фольклора; владение навыками собирания и обработки  

произведений устного народного творчества;  

умение порождать тексты художественных / литературно-

критических произведений;   

умение проводить сопоставительный анализ отечественных 

литератур в контексте мировой литературы и общего 

развития литературного процесса. владение  методами 

жанрового художественного мышления. 



богатство и значение казахской устной народной 

литературы, ознакомив студентов с еѐ специфической 

природой, представить еѐ как эстетический образец 

художественной словесности. 

В системе изучения предмета студенты получают 

представление об истории и теории фольклора, о народном 

искусстве, о значении фольклора, о многогранной природе 

фольклорного наследия, его генезисе и специфике 

сохранения и распространения, его общественной 

значимости.    

DKL1416 Древняя  казахская  литература 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель преподавания дисциплины – усвоение своеобразия 

литературного процесса древнего мира, его национальной 

самобытности, преемственной связи с древней казахской 

литературой и народным творчеством; еѐ идейно-

эстетической, художественной сущности. 

Задачи изучения курса: способствовать овладению 

студентами материалом курса, выявить сущность 

эстетических учений эпохи, особенности поэтики 

литературных направлений и творчества отдельных авторов, 

особенно повлиявших на развитие казахской литературы 

последующего времени. 

знание основных этапов формирования казахской и 

зарубежной литературно- 

критической мысли, школ, имен, направлений;  

умение анализировать литературный процесс в различных 

странах и регионах в свете современных подходов 

филологических и культурологических подходов;   

владение основами критического анализа художественного 

текста с учетом специфики современной литературно-

критической деятельности. 

KL2417 Казахская литература  ХІV–XVIII вв. 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Основная цель курса: глубокое и системное освоение 

произведений литературных последователей древней и 

средневековой литературы и акынов и жырау  XIV-XVIII 

веков. 

с позиций общественной функции литературы. 

Задача: всесторонне исследовать творческий облик жырау в 

казахской литературе  в свете крупнейших народных 

исторических событий, их качеств как общественных 

деятелей, стремящихся к свободе, с авторских позиций 

раскрыть степень их художественного мастерства. 

В процессе изучения этого предмета студенты изучают 

творческий опыт, историческую роль акынов и жырау в 

жизни народа, исследуют жырау как творческую личность с 

еѐ жанровыми, идейными, тематическими поисками в 

казахской литературе. 

знание основных школ и направлений отечественного 

литературоведения; 

владение принципами создания лирического, 

драматического, прозаического художественного текста; 

умение оценивать художественные и литературно-

критические произведения. 

 

IKL2418 История казахской литературы (XIX в.) 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель дисциплины:  основная цель обучения истории 

казахской литературы: подготовка специалистов-

литературоведов для обучения казахской литературе в 

высшей школе, дать студентам представление о научной 

системе казахского литературоведения. 

Задача предмета: раскрыть, подтвердить, выявить, 

исследовать научные основы теории литературы, 

богатейшей истории казахской литературы XIX века и 

литературной критики; рассмотреть проблемы истории 

литературы в контексте преемственности еѐ духовного 

наследия, ознакомиться с научными основами 

систематизации казахской литературы XIX века, с 

важнейшими исследовательскими проблемами. 

знание основных этапов формирования казахской и 

зарубежной литературно- 

критической мысли, школ, имен, направлений;  

умение анализировать литературный процесс в различных 

странах и регионах в свете современных подходов 

филологических и культурологических подходов;   

владение основами критического анализа художественного 

текста с учетом специфики современной литературно-

критической деятельности. 



В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с 

исторической ситуацией, общественным бытием казахской 

литературы XIX века, основными путями еѐ развития, еѐ 

художественной природой и жанровым своеобразием. 

IKL3419 История казахской  литературы ХХ века (І п.) 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Основная цель дисциплины: ознакомить студентов с 

литературным наследием, теорией литературы и 

литературной критикой первой половины ХХ века, изучить 

основные  проблемы еѐ исследования, рассмотреть другие 

актуальные вопросы истории литературы. 

Задача дисциплины: глубоко освоить функции 

побудительного сознания литературы в связи с 

общественной и социальной ситуацией казахской 

литературы первой половины ХХ века. 

В процессе изучения дисциплины студенты научить 

студентов анализировать традиционные образцы 

литературы, литературные течения и направления, 

произведения ведущих представителей этого литературного 

периода и характер литературных связей первой половины 

ХХ века. 

знание истории и современного состояния отечественного 

фольклора; владение навыками собирания и обработки  

произведений устного народного творчества;  

умение порождать тексты художественных / литературно-

критических произведений;   

умение проводить сопоставительный анализ отечественных 

литератур в контексте мировой литературы и общего 

развития литературного процесса. владение  методами 

жанрового художественного мышления. 

IKL3420 История казахской  литературы ХХ века (ІІ 

п.) 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Основная цель дисциплины: ознакомить студентов с 

литературным наследием, теорией литературы, 

литературной критикой второй половины ХХ века, изучить 

основные  проблемы научных исследований этого периода, 

рассмотреть другие актуальные вопросы истории 

литературы. 

Задача дисциплины: научить анализировать достижения и 

недостатки сквозь призму литературных направлений и 

произведения ведущих представителей этого периода. 

В процессе изучения дисциплины студенты исследуют 

художественные открытия ведущих  представителей второй 

половины ХХ века, исследуя  их творческую лабораторию  

знание основных школ и направлений отечественного 

литературоведения; 

владение принципами создания лирического, 

драматического, прозаического художественного текста; 

умение оценивать художественные и литературно-

критические произведения. 

 

Модуль 4. Новые направления  казахской  литературы 

SKL3421 Современная казахская  литература 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Основная цель дисциплины:  

Исследовать пути развития, направления современной 

казахской литературы; 

всесторонне раскрыть основные темы и проблемы 

современного казахской литературы; 

Задача дисциплины:  изучив широко известные 

произведения поэтов и писателей, выявить пути развития, 

тенденции современной казахской литературы,  обратить 

внимание студентов на природу языка и стиля, на характер 

художественных направлений,  на тематические поиски 

современных казахских писателей. 

В процессе усвоения дисциплины студенты учатся анализу 

развития литературных течений и перспектив развития 

современной казахской литературы, еѐ цели как 

национальной литературы, еѐ основного объекта (человека).  

знание основных школ и направлений отечественного 

литературоведения; 

владение принципами создания лирического, 

драматического, прозаического художественного текста; 

умение оценивать художественные и литературно-

критические произведения. 

 

TKL3422 Теория  казахской литературы Цель курса:  предмет теория литературы рассматривает знание основных этапов формирования казахской и 



3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

закономерности художественной литературы в синтезе 

научных достижений семиотики, культурологии, психологи, 

эстетики. 

Задача курса: научить изучению природы литературного 

произведения, автора и адресата, героя и архетипа, 

литературы как системы знаков, структуры текста, проблем 

герменевтики. 

В процессе курса студенты исследуют процессы, стили, 

художественные приемы,  жанровую типологию 

литературного произведения. 

Студенты обучаются умению выявлять литературное 

новаторство, предметную изобразительную систему, стиль, 

поэтику в их органическом единстве, учатся  комплексному 

анализу произведения. 

зарубежной литературно- 

критической мысли, школ, имен, направлений;  

умение анализировать литературный процесс в различных 

странах и регионах в свете современных подходов 

филологических и культурологических подходов;   

владение основами критического анализа художественного 

текста с учетом специфики современной литературно-

критической деятельности. 

IKKL3423 История критика  казахской литературы 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Основная цель дисциплины: всесторонне выявить пути 

развития литературы, дать ясное представление о 

формировании этапов истории развития литературы, 

процессов и условий, в которых зарождается литературная 

критика; 

Задача предмета: Критика не только исследует характер 

литературных изменений и развитие литературно-

критической мысли, но всесторонне и глубоко 

рассматривает саму свою историю в прямой связи с 

общественными запросами; дисциплина призвана выявить 

общественную пользу литературы, дать представление об 

историческом развитии,  формировании, истории развития 

критической мысли. 

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с 

ролью критики в современном литературном процессе, с 

процессами изменения художественных явлений в 

литературе. 

знание истории и современного состояния отечественного 

фольклора; владение навыками собирания и обработки  

произведений устного народного творчества;  

умение порождать тексты художественных / литературно-

критических произведений;   

умение проводить сопоставительный анализ отечественных 

литератур в контексте мировой литературы и общего 

развития литературного процесса. владение  методами 

жанрового художественного мышления. 

IMPK4424 Инновационная методика преподавания 

казахской литературы 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цели и задачи курса -  сформировать представление о 

тенденциях развития современного литературоведения с 

позиций его научной методологии, проблематики и 

исследовательского аппарата.  

Содержание курса: Методология современного 

литературоведения: зарубежный, отечественный опыт, 

направления и основные представители. Материал 

структурирован с выходом в исследовательскую сферу 

приложения теоретических знаний в процессе организации 

собственных аналитических изысканий. 

знание основных этапов формирования казахской и 

зарубежной литературно- 

критической мысли, школ, имен, направлений;  

умение анализировать литературный процесс в различных 

странах и регионах в свете современных подходов 

филологических и культурологических подходов;   

владение основами критического анализа художественного 

текста с учетом специфики современной литературно-

критической деятельности. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 1 Актуальные проблемы и функциональные аспекты казахского языка 

SW3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредита/  2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на казахском/русском/ 

иностранном языке 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 



NG2502 Нормативная  грамматика 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+2+0 

Цель курса нормативной грамматики состоит в описании 

грамматического строя казахского языка как системы, части 

которой взаимно связаны определенными 

взаимоотношениями различной степени сложности.  

Задачи дисциплины: а) ввести студентов в наиболее 

важные проблемы современных научных исследований 

грамматического строя казахского языка; 

б) снабдить студентов прочным знанием фактов и 

закономерностей грамматического строя казахского языка. 

Данная дисциплина должна дать студентам теоретические 

сведения, стимулирующие их самостоятельный, активный 

подход к осмыслению сложных грамматических явлений в 

различных условиях функционирования языка. 

знание основные факты и закономерности грамматического 

строя казахского языка; 

умение грамматически правильно вести беседу на любую из 

пройденных тем, используя слова, словосочетания и 

фразеологические обороты по теме, исправлять лексические, 

грамматические, орфографические ошибки в предложенных 

упражнениях; 

владение разными методами лингвистического анализа 

родного языка. 

LKYaK2503 Лингвокультурная компетентность и 

языковая коммуникация 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+2+0 

Цель курса. На рубеже веков изменилось место и вес 

культурологической аргументации в современной науке о 

языке - прежде всего в когнитивной семантике. Анализ 

языковых единиц в контексте культуры привел к постановке 

ряда новых для лингвистики проблем. Цель курса 

заключается в том, необходимо привлекать обучающихся к 

этой проблеме.  

Задачи курса. Лингвокультурология как самостоятельная 

отрасль знаний должна решать свои специфические задачи и 

при этом ответить прежде всего на ряд вопросов, которые в 

наиболее общем виде можно сформулировать такими 

задачами: 

- как культура участвует в образовании языковых концептов; 

- к какой части значения языкового знака прикрепляются 

«культурные смыслы»; 

- осознаются ли эти смыслы говорящим и слушающим и как 

они влияют на речевые стратегии; 

- существует ли в реальности культурно-языковая 

компетенция носителя языка. 

В качестве рабочего определения культурно-языковой 

компетенции принимаем следующее: это естественное 

владение языковой личностью процессами речепорождения 

и речевосприятия и, что особенно важно, владение 

установками культуры; для доказательства этого нужны 

новые технологии лингвокультурологического анализа 

языковых единиц. 

- знание ортологических, стилистических и риторических 

основ коммуникации на родном языке;  

-  умение анализировать и продуцировать тексты на родном 

языке разной стилистической направленности;  

- владение основными методами и приемами научного 

исследования родного языка.  

-  владение историко-культурными, историко-

литературными, теоретико-лингвистическими, теоретико-

коммуникационными, теоретико-литературными, 

герменевтическими, семиотическими, эстетическими и 

философскими основами знаний;  

DYaK2504 Дистрибуция языковых конструкции 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+2+0 

Цель курса.  Языковая конструкция как в теоретическом, так 

и в практическом плане - одна из наиболее интересных и 

значимых языковых функциональных подсистем в общей 

системе языка. Основная цель нашего предмета состояла в 

описании системы, структуры и семантики конструкции как 

органической части грамматического строя казахского 

языка. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

- выявление и описание основных особенностей 

грамматического строя казахского языка; 

знание аннотировать и реферировать различные типы 

текстов;  

умение пользоваться (читать и отбирать необходимое) 

научной и справочной литературой;  

умение осуществлять сбор и интерпретацию фактического 

(языкового, литературного, коммуникационного) материала; 

владение основными методами и приемами научного 

исследования родного языка.  



- представление морфологических и синтаксических 

конструкций как агглютинативно-оформленных структур; 

- описание системы, структуры и семантики конструкции; 

- выявление и описание синонимичных, вариативных 

отношений в сфере структурных типов конструкции. 

Поскольку дисциплина направлено, в первую очередь, на 

выявление и описание конструкции языка как органической 

части агглютинативной, комплексивной системы языка, оно 

проводится с помощью метода лингвистического описания, 

основанного на комплексном использовании разных 

подходов и приемов анализа. 

MLP2505 Морфология в лингвистической парадигме  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+2+0 

Цель курса состоит в том углубить теоретические знания и 

сформировать целостное представление о морфологии как 

системном обусловленном явлении, дать общее описание 

морфологической системы русского языка, а также показать 

связь классификационно-таксономического подхода, 

используемого в описательной морфологии, и 

оптимизационного подхода, широко внедряемого при 

подготовке специалистов-филологов. 

Для достижения указанной цели необходимо решить ряд 

задач, а именно: сформировать у студентов представление о 

морфологии как особой подсистеме языка, подчиняющейся 

общим законам языка и характеризующейся 

специфическими закономерностями и находящейся в 

постоянном развитии; показать его связь, с одной стороны, с  

лексикологией, а с другой – с синтаксисом, обосновав 

включение морфологии и синтаксиса в единое 

грамматическое учение о слове; раскрыть содержание 

базовых понятий данного раздела науки о языке: 

грамматическое слово, форма слова, морфологическая 

форма, словоформа;  

В результате освоения учебной дисциплины студент 

должен знать: общие и частные характеристики 

морфологической системы; основные понятия и 

терминологию этого раздела: грамматическое значение, 

грамматическая форма, грамматическая категория, 

морфологическая парадигма и др.  

знание ортологических, стилистических и риторических 

основ коммуникации на родном языке;  

умение анализировать и продуцировать тексты на родном 

языке разной стилистической направленности;  

владение основными методами и приемами научного 

исследования родного языка.  

владение историко-культурными, историко-литературными, 

теоретико-лингвистическими, теоретико-

коммуникационными, теоретико-литературными, 

герменевтическими, семиотическими, эстетическими и 

философскими основами знаний;  

FAKYa3506 Функциональные аспекты казахского языка  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+2+0 

Целью курса является раскрыть механизм 

функционирования синтаксических явлении в речи, 

объяснить функционирования языковых единиц во 

взаимодействии друг с другом. 

Задачи дисциплины : 

a)  теоретически ответить основные понятия и категории 

функциональной грамматики в свете современных научных 

изыскании в этой области. 

б) ввести студентов в наиболее важные проблемы 

функциональной грамматики современного казахского 

языка ; 

в) снабдить студентов прочным знанием по исследованиям 

знание аннотировать и реферировать различные типы 

текстов;  

умение пользоваться (читать и отбирать необходимое) 

научной и справочной литературой;  

умение осуществлять сбор и интерпретацию фактического 

(языкового, литературного, коммуникационного) материала; 

владение основными методами и приемами научного 

исследования родного языка.  



казахского языка в функциональным аспекте. 

Данная дисциплина должна дать студентам теоретические 

знания по исследованиям языка в функциональном аспекте и 

практические навыки разбирать конкретные текста. 

APKG3507 Актуальные проблемы казахской грамматики  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+2+0 

Цель дисциплины заключается не только в передаче 

определенных знаний по грамматике казахского языка, но и 

попытке научить критически относиться к различным 

трактовкам одних и тех же проблем. 

Задачами курса  являются: 

1)дать адекватное и системное описание языковых факторов; 

2)познакомить с различными направлениями и 

толкованиями в отношении одних и тех же языковых 

факторов; 

3)научить оценивать правильность и точность 

существующих теорий по грамматике казахского языка. 

Содержание курса: морфология – раздел грамматики, 

изучающий форму слова; синтаксис - раздел грамматики, 

изучающий словосочетание и предложение; аналитизм; 

синтетизм; понятие грамматической категории; 

грамматическое значение; проблема частей речи в 

отечественной лингвистике; основные глагольные 

категории; категория времени; теория словосочетании; 

синтаксические отношения и способы их выражения; 

комбинаторный ряд; предложение; семантический аспект 

предложения; прагматический аспект предложения.  

знание специфики и места родного языка  среди языков 

народов Казахстана и мира;  

владение разными методами лингвистического анализа 

родного языка;   

решение актуальных задач исследования отечественного 

языка с опорой на имеющуюся научную информацию и 

языковой (текстовой) материал. 

FGAS3508 Функционально-грамматический анализ 

сложных глаголов 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+2+0 

Цель предмета - создание функционально-грамматический 

классификации глаголов казахского языка. 

Задачи курса: 

1. Описание лексико-семантических особенностей глаголов. 

2. Изучение валентностных свойств данных глаголов, в 

частности рассмотрение 

1) соотношения 

валентности, словообразовательной структуры и значения 

глаголов, 

2) семантики актантов и распространителей, 

закономерностей их реализации в предложении, 

3) особенностей реализации валентности в разных типах 

предложений, 

4) взаимоотношения между 

отдельными валентностными вариантам, 

5) специфики внутренней валентности глаголов. 

Всестороннее изучение слова как основной 

единицы языковой системы является важной задачей 

современной лингвистики. Большую роль в решении этой 

задачи играет семантическая теория валентности, которая 

продолжает оставаться одним из актуальных направлений 

современной лингвистики. За период своего существования 

теория валентности оформилась в одно из важнейших 

направлений современного синтаксиса, которое вносит 

знание ортологических, стилистических и риторических 

основ коммуникации на родном языке;  

умение анализировать и продуцировать тексты на родном 

языке разной стилистической направленности;  

владение основными методами и приемами научного 

исследования родного языка.  

владение историко-культурными, историко-литературными, 

теоретико-лингвистическими, теоретико-

коммуникационными, теоретико-литературными, 

герменевтическими, семиотическими, эстетическими и 

философскими основами знаний;  



вклад в исследование плана содержания и плана выражения 

в языке, в изучение сочетаемости слов и структуры 

предложения, прежде всего применительно 

к глагольной лексике.  

KG3509 Коммуникативная грамматика 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+2+0 

Цель настоящего курса заключается в определении 

эффективности коммуникативного подхода к обучению 

казахской грамматике и функциональный подход к 

обучению грамматическим явлениям казахского языка.   

Для достижения поставленной цели в курсе потребовалось 

решить следующие задачи:  

- раскрыть сущность коммуникативного подхода к обучению 

грамматической стороне речи; 

- определить современные требования к обучению 

казахского языка; 

- разработать комплекс упражнений на основе 

функционального подхода; 

- при помощи опытного обучения доказать эффективность 

функционального подхода и разработанного комплекса 

упражнений к обучению грамматике в формировании 

коммуникативной компетенции.  

Практическая значимость состоит в том, что предлагается 

конкретный материал по обучению грамматической стороне 

речи, по формированию умений и навыков в виде 

разработанного комплекса упражнений, который в 

дальнейшем может быть использован для обучения на 

среднем и старшем этапах общеобразовательной школы. 

знание аннотировать и реферировать различные типы 

текстов;  

умение пользоваться (читать и отбирать необходимое) 

научной и справочной литературой;  

умение осуществлять сбор и интерпретацию фактического 

(языкового, литературного, коммуникационного) материала; 

владение основными методами и приемами научного 

исследования родного языка.  

GAT4510 Грамматический анализ текста 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+1+0 

Цель курса состоит в описании  грамматического строя 

казахского текста, определение закономерности  текст 

образования. 

Задачи дисциплины: 

а )  теоретически осветить  основы строения казахского 

текста; 

б)  ввести студентов в важные проблемы лингвистики текста 

в современном языкознании; 

в)  снабдить студентов прочным знанием в области 

закономерности текст образования и самостоятельно 

анализировать их. 

Данная дисциплина должна дать студентам теоретические 

сведения о грамматике текста и самостоятельно разбирать 

грамматический строй текста. 

- Знание основные факты и закономерности 

грамматического строя казахского текста; 

-Уметь правильно разбирать грамматический строй текста ; 

-Владение основными методами разбора текста. 

 

YaNNS4511 Языковая норма и новые словоупотребления 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+2+0 

Цель курса – Основная цель предмета является 

формирование понятии новых слов, новых употреблении, 

неологизмов.Таким образом студент получает возможность 

тщательно изучать новые слова и употреблении в казахском 

языке, их происхождение и факторы развития. 

Задачи дисциплины: 

а) изучение формирования и употребления новых слов, с 

помощью которых аккумулируются и передаются 

накопленные человечеством знания;  

знание аннотировать и реферировать различные типы 

текстов;  

умение пользоваться (читать и отбирать необходимое) 

научной и справочной литературой;  

умение осуществлять сбор и интерпретацию фактического 

(языкового, литературного, коммуникационного) материала; 

владение основными методами и приемами научного 

исследования родного языка.  



б) при создании новых отраслевых терминов и 

наименований, при их изменении и замене в полном объеме 

использование установившего издавна лексического 

богатства казахского языка; 

 Данная дисциплина должна дать   студентам теоротические 

сведения, понятия новых слов, новых употреблниеи, а также 

его правильному использованию на практике. 

KLKYa4512 Корпусная лингвистика казахского языка 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+1+0 

Цель курса обучение теоретическим и практическим 

проблемам корпусной лингвистики. 

Задачи дисциплины: 

а) ознакомить студентов с основными понятиями и 

исследовательскими работами корпусной лингвистики, а 

также с лингвистической и компьютерной технологией 

составления корпусов разного вида.  

б) ознакомить студентов с нынешним положением 

корпусной лингвистики казахского языка и с опытами 

составления корпусов.  

Данная дисциплина дает возможность студентам для 

самостоятельного освоения проблем корпусной 

лингвистики, ее основных понятий, а также дает активное 

направление для изучения лингвистической и компьютерной 

технологии составления корпуса. 

знание теоретических проблем корпусной лингвистики,  

знание составления корпусов разного вида. 

умение участвовать в работах составления корпусов 

казахского языка. 

владение разными методами составления корпусов. 

YaM4513 Язык и ментальность 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: 

1+2+0 

Цель курса  «Язык и ментальность» состоит в определении 

статуса ментальности как лингвистической категории 

напрямую связанную с проблемой  категоризацией мира, а 

категоризация как когнитивный процесс является одним из 

основных функцией человеческого сознания.   

Задачи дисциплины: 

А) наиболее полно раскрыть смысловой диапазон термина  

«менальность»; 

Б) доказать  целесообразность интерпретирования 

ментальности как категорию языковую; 

Г) снабдить студентов наиболее репрезентативными 

средствами выражения категории ментальности в которых 

наиболее  выпукло проявляется этнокультурная специфика 

мировосприятия и принципы мировоустройства.   

Д) теоретически осветить паралеллизм между строением 

языка и строением мышления. 

Данная дисциплина должна дать студентам теоретические 

сведения о факторах, позволяющих связать в единое целое 

феномены языка и ментальности как две 

взаимообусловленные  ипостаси интеллективных процедур 

познания окружающего мира человеком.  

Знание основных фактов и закономерностей категории  

ментальности и языка; 

Умение научно правильно вести  беседу используя лексемы 

и фразеосочетания из состава лексико-фразеологической 

системы  языка; 

Владение разными методами лингвистического анализа 

единиц,  «подходящих к случаю», семемы или отдельные 

семы разного ранга (архисемы, дифференциальные семы, 

периферийные семы (потенциальные, скрытые); 

свободными словосочетаниями; структурными и 

позиционными схемами предложений, несущими типовые 

пропозиции (синтаксические концепты); текстами и 

совокупностями текстов). 

  

ИОТ 2 Основные этапы развития казахского языка и задачи 

SW3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредита/  2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на казахском/русском/ 

иностранном языке 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 



YaD 2502 Язык и дискурс  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+2+0 

Цель курса определить и систематизировать концептосферы 

казахской лингвокультуры    

Задачи дисциплины: 

а) определить соотношение языка и дискурса 

б) определить прагматические,  когнитивные, 

этнолингвистические, лингвокультурологические 

характеристики 

в) рассмотреть дискурс посредством коммуникации  между 

адресатом и адресантом   

 Этот предмет должен давать студентам теоретические 

данные о языке и тексте, о дискурсе.   

Знание о концептуальной системе    в языковом ментальном 

фонде                   

умение освоить языковые особенности дискурса;  

владение  дискурс - функционирование языка в реальном 

времени. 

IKYa2503 Интонология казахского языка 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+2+0 

Цель курса многоаспектное описание интонации и 

разработка методики интонационного анализа казахской 

речи. С этим связаны следующие задачи работы: 

 разработка типологии интонации с учетом 

коммуникативной направленности речи; 

 определение интонационно-образующих факторов, 

соответствующих уровням интонирования. 

Интонация- характеристика звучащей речи, которая 

создается такими речевыми средствами, как тон, темп речи, 

ее интенсивность, а также тембр. Интонация является 

существенным признаком предложения, одним из средств 

его грамматической оформленности. 

Знание основные интонемы казахского языка; 

Умение владеть своим голосом,  дыханием и речи; 

Владение интонации как коммуникативное средство 

общение.  

 

 

 

ROKYa2504 Региональные особенности казахского языка 

и вариативность слова 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+2+0 

Цели курса определяются его многочисленными связями с 

дисциплинами основного лингвистического цикла и 

историко-лингвистического блока. Как устная форма языка, 

не сдерживаемая кодификацией, диалекты в их современном 

состоянии не только отражают основные тенденции 

развития русского языка, но и сохраняют многие 

архаические черты, утраченные литературным языком.   

Заявленные цели осуществляются путем реализации 

следующих задач: 

1)      формирование знаний о специфических и 

неспецифических чертах диалектного языка в аспекте 

трансформации временных различий в территориальные; 

2)      выработка умений использовать обозначенные выше 

знания в систематическом анализе диалектных текстов; 

3)      обучение общелингвистическим и 

специализированным методам исследования современных 

говоров. 

Поскольку изучение народных говоров не ограничивается 

теоретическим курсом, а имеет продолжение в виде полевой 

практики, требования к знаниям, умениям и навыкам, 

приобретенным в результате освоения дисциплины, 

сориентированы на активное их применение в процессе 

собирательской и исследовательской работы на материале 

конкретного говора. 

 иметь общее понятие о диалектном языке как 

специфической форме национального казахского языка, 

методах диалектологии и ее значении для других наук и 

учебных дисциплин; 

знать основные позиции различий литературного и 

диалектного языка на разных уровнях системы 

(фонетическом, лексическом, морфологическом, 

синтаксическом) для соответствующей фильтрации 

диалектного материала при записи и обработке; 

хорошо ориентироваться в диалектном членении казахского 

языка и уметь определять тип говора (по принадлежности 

его к наречию и группе говоров). 

 



AKYa2505 Аналитизм в казахском языке 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+2+0 

Цель курса рассматривать особенности строя синтетических 

и аналитических языков, а также различия этих языковых 

типов.  

Задачи курса: Научный интерес темы состоит в том, что, 

проникая в суть рассматриваемых лингвистических явлений, 

мы можем составить представление об образе мышления 

носителей того или иного языка, исходя из грамматического 

строя языка.  

Курс ведет к более полному пониманию культурных и 

психологических особенностей носителей языка. Но в 

первую очередь изучение типологии языков с точки зрения 

их синтетичности и аналитичности важно для лингвистики, 

как сравнительное языкознание и общая грамматика. 

знание специфики и места родного языка  среди языков 

народов Казахстана и мира;  

владение разными методами лингвистического анализа 

родного языка;   

решение актуальных задач исследования отечественного 

языка с опорой на имеющуюся научную информацию и 

языковой (текстовой) материал. 

VGKYa3506 Валентность глаголов казахского языка  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+2+0 

Цель дисциплины заключается в изучении валентных 

свойств казахского глагола  семантическом аспекте. 

Ознакомление валентными свойствами и видами 

валентности глаголов.  

Задачами курса  являются: 

1) определить валентные свойства глаголов учитывая их 

лексико-грамматических и семантических особенностей; 

2) научить делать семантический, синтаксический и 

лексический разбор валентности глаголов; 

3) научить систематизировать глаголов на обязательные, 

факультативные, облигаторные виды валентности.    

Содержание курса: валентность; сочетаемость; дистрибуция 

слов; лексическая, семантическая, синтаксическая 

валентность глаголов.  

знание основ теории и истории языкознания, основ 

коммуникативистики и когнитивной лингвистики, психо- и 

социолингвистики как теоретической базы 

исследовательской и прикладной деятельности в области 

отечественного языкознания;  

владение терминологическим аппаратом отечественного 

языкознания; 

демонстрирование понимания теоретических и 

практических задач в области отечественного языкознания. 

IYaTV3507 История языка и текстология: взаимосвязь  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+2+0 

Цель курса - анализировать художественный и 

публицистический и др.виды текста в новом 

лингвистическом направлении  

Задачи дисциплины: 

а) освоить теоретические навыки анализа текста 

б) определить текстообразующие функции языковых единиц 

и категории текста; 

в) анализировать концептуальное пространство текста  

Это курс должен освоит студентам виды текстов и анализа 

текстов. 

знание лингвистического анализа текста; 

умение через анализ лингвистического текста определить 

текстообразующие функции языковых единиц; 

владение методами лингвистического анализа текста 

 

ZEIO3508 Задачи этимологических исследовании в 

области тюркских языков 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+2+0 

Цель курса:  

Дать студентам общие понятие о этимологических 

исследования и практике в тюркологии.  

Задачи дисциплины: 

а) ознакомить историями зарубежной и отечественной 

этимологическими исследованиями.   ә) методами и 

способами этимологическими исследованиями; б) оповестит 

обучающих о науке силлабология. 

Данная дисциплина должна дать студентам теоретические 

сведения, стимулирующие их самостоятельный, активный 

подход к этимологии и практики языка. 

знание основ теории и истории языкознания, основ 

коммуникативистики и когнитивной лингвистики, психо- и 

социолингвистики как теоретической базы 

исследовательской и прикладной деятельности в области 

отечественного языкознания;  

владение терминологическим аппаратом отечественного 

языкознания; 

демонстрирование понимания теоретических и 

практических задач в области отечественного языкознания. 



VKSR3509 Виды комплексно-ступенчатого разбора 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+2+0 

Цель курса состоит в описании  грамматического строя 

казахского текста, определение закономерности  текст 

образования. 

Задачи дисциплины: 

а )  теоретически осветить  основы строения казахского 

текста ; 

б)  ввести студентов в важные проблемы лингвистики текста 

в современном языкознании  

Данная дисциплина должна дать студентам теоретические 

сведения о грамматике текста и самостоятельно разбирать 

грамматический строй текста. 

в)  снабдить студентов прочным знанием в области 

закономерности текст образования и самостоятельно 

анализировать их. 

знание специфики и места родного языка  среди языков 

народов Казахстана и мира;  

владение разными методами лингвистического анализа 

родного языка;   

решение актуальных задач исследования отечественного 

языка с опорой на имеющуюся научную информацию и 

языковой (текстовой) материал. 

DML4510 Духовная и материальная лексика  

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+2+0 

Цель курса. Познакомить студентов с актуальными 

семантическими, лексическими, синтаксическими и 

культурологическими процессами, протекающими в 

современной казахской речи, в исторической перспективе и 

в связи с казахской ментальностью. 

Задачи курса 

- показать богатство и степень развития казахского языка; 

- продемонстрировать возможности выражения различных 

оттенков смысла и эмоции на казахском языке; 

- привести конкретные примеры и связать их как с 

актуальными тенденциями, так и с многовековой историей 

языка и культуры; 

- объяснить некоторые из актуальных процессов с помощью 

обращения к истории и культуры; 

- доказать взаимосвязанность и системность указанных 

процессов; 

- познакомить с основными чертами казахской 

ментальности; 

- дать представление о некоторых концептах, характерных 

для казахской ментальности. 

Курс лекций займет достойное место в профессиональной 

подготовке филологов и даст возможность развивать свои 

научные исследования, опираясь на сформированный 

научный аппарат. 

знание основ теории и истории языкознания, основ 

коммуникативистики и когнитивной лингвистики, психо- и 

социолингвистики как теоретической базы 

исследовательской и прикладной деятельности в области 

отечественного языкознания;  

владение терминологическим аппаратом отечественного 

языкознания; 

демонстрирование понимания теоретических и 

практических задач в области отечественного языкознания. 

RKL4511 Репрессивная казахская лингвистика 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+2+0 

Цель курса: внедрять в студенческую аудиторию нормы и 

правила из основополагающих разделов литературного 

русского языка. 

Кроме того, необходимо: 

- повышение уровня гуманитарного образования и 

гуманитарного мышления студентов, что в первую очередь 

предполагает умение пользоваться всем богатством 

казахского литературного языка в устной и письменной 

форме при общении во всех сферах человеческой 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

знание специфики и места родного языка  среди  

языков народов Казахстана и мира;  

владение разными методами лингвистического анализа 

родного языка;   

решение актуальных задач исследования отечественного 

языка с опорой на имеющуюся научную информацию и 

языковой (текстовой) материал;  



- повышение общей культуры речи;  

- изложение теоретических основ культуры речи, 

ознакомление с ее основными понятиями и категориями, а 

также нормативными свойствами фонетических, лексико-

фразеологических и морфолого-синтаксических средств 

языка, принципами речевой организации стилей, 

закономерностями функционирования языковых средств в 

речи; 

- формирование системного представления о нормах 

современного русского литературного языка;  

- формирование навыков и умений правильного 

употребления языковых средств в речи в соответствии с 

конкретным содержанием высказывания, целями, которые 

ставит перед собой говорящий (пишущий), ситуацией и 

сферой общения. 

OERK4512 Основные этапы развития казахского языка и 

тюркологии  

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+1+0 

Цель преподавания дисциплины создание целостного 

представления о казахском языке как части тюркских 

языков, рассмотрение казахского языка в системе тюркских 

языков и культур с обще филологической точки зрения. 

Основные задачи курса заключаются в следующем: 

 познакомить студентов с историко-культурным 

аспектом функционирования казахского языка в системе 

других тюркских языков; 

 представить культуру тюркских народов через 

языковедческий и стилистический анализ памятников 

древней письменности; 

 познакомить студентов с современными тюркскими 

языками, звуковыми соответствиями в тюркских языках и их 

историческим развитием; 

 привить студентам навыки лингвистического 

мышления, научить самостоятельно обосновывать или 

опровергать ту или иную гипотезу; 

 раскрыть культурно-историческое значение славянских 

текстов и осветить вопросы взаимодействия различных 

языков, в частности, тюркско-славянских языковых 

контактов. 

В процессе изучения курса предполагается знакомство 

студентов с древними тюркскими текстами, при работе с 

которыми  они получат начальные сведения по 

сравнительной грамматике тюркских языков, приобретут  

навыки научно-исследовательской работы.  

знание основ теории и истории языкознания, основ 

коммуникативистики и когнитивной лингвистики, психо- и 

социолингвистики как теоретической базы 

исследовательской и прикладной деятельности в области 

отечественного языкознания;  

владение терминологическим аппаратом отечественного 

языкознания; 

демонстрирование понимания теоретических и 

практических задач в области отечественного языкознания. 

TN4513 

 

Терминология начало ХХ века 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: LLSK1404 

1+2+0 

Цель курса: Студент должен приобрести такие знания как 

роль казахской интелегенции в формировании термина, 

принципы терминологии, роль казахской печати, учебников 

в основании национально-научной терминологией ХХ века 

и.т.д. 

Задачи дисциплины: 

а) Роль представители казахской интеллигенции в 

знание специфики и места родного языка  среди языков 

народов Казахстана и мира;  

владение разными методами лингвистического анализа 

родного языка;   

решение актуальных задач исследования отечественного 

языка с опорой на имеющуюся научную информацию и 

языковой (текстовой) материал;  



формировании терминологии;  

б) освещение в средствах массовой информации 

проводимых комплексных мероприятий по отраслям 

терминологии. 

Данная дисциплина должна дать студентам изучение 

особенность национальной терминологии 10-30-х годов XX 

века. 

ИОТ 3  Актуальные проблемы истории и теории казахской литературы 

SW3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредита/  2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на казахском/русском/ 

иностранном языке 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

LNP 2502 Литературное наследие и ее последователи 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+2+0 

Цель курса:  исследовать  казахское литературное наследие 

и его духовную преемственность, еѐ роль в древней и 

средневековой казахской литературе. 

Задача курса: сохранение литературного наследия, 

опубликование, выявление проблем исследования; его 

текстологический анализ, оценка его идейно-тематического 

своеобразия. 

Курс учит выявлять  важность литературной 

преемственности в сохранении бесценного наследия 

казахского народа, его роли  в культурно-историческом 

контексте 

знание основных школ и направлений отечественного 

литературоведения; 

владение принципами создания лирического, 

драматического, прозаического художественного текста; 

умение оценивать художественные и литературно-

критические произведения. 

 

LR2503 Литература и религия 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+2+0 

Цель курса: прояснить ценности ислама в поэзии акынов и 

жырау и литературного наследия средневековой литературы. 

Задачи курса:  проанализировать важность исламских 

ценностей в литературных памятниках средневековья, в 

толгау, терме и кисса акынов и жырау;  

Предмет учит поиску современного духовного самопознания 

через проблемы, лежащие в литературном наследии предков. 

 

знание основных этапов формирования казахской и 

зарубежной литературно- 

критической мысли, школ, имен, направлений;  

умение анализировать литературный процесс в различных 

странах и регионах в свете современных подходов 

филологических и культурологических подходов;   

владение основами критического анализа художественного 

текста с учетом специфики современной литературно-

критической деятельности. 

PTL2504 Преемственность и традиция литературы 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+2+0 

Цель курса: выявить идейно-тематическую преемственность 

и своеобразие традиции в казахской литературе. 

Задача предмета: посредством анализа  поэзии акынов и 

жырау  выявить традиции и преемственность в 

литературных произведениях современных писателей. 

В процессе изучения предмета  студенты постигают основы 

традиций в литературе. 

знание основных школ и направлений отечественного 

литературоведения; 

владение принципами создания лирического, 

драматического, прозаического художественного текста; 

умение оценивать художественные и литературно-

критические произведения. 

KII2505 Казахское импровизаторское искусство 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+2+0 

Цель курса: всесторонне выявить импровизаторское 

искусство казахского народа. 

Задачи курса: анализ искусства казахского народного 

айтыса, своеобразие импровизации  в традициях сказителей 

в произведениях казахской литературы. 

В процессе обучения дисциплине студенты  учатся анализу 

тематического, идейного, художественного своеобразия 

айтыса.  

знание основных школ и направлений отечественного 

литературоведения; 

владение принципами создания лирического, 

драматического, прозаического художественного текста; 

умение оценивать художественные и литературно-

критические произведения. 

LNSV3506 Литературное наследие средних веков Цель курса: выявить место и роль средневекового знание основных этапов формирования казахской и 



3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+2+0 

литературного духовного наследия в духовной культуре 

казахского народа. 

Задачи курса: обогатить представления студентов такими 

своеобразными идеями как «целостная, высоконравственная 

личность», «совершенное нравственное государство», с 

позиций текстологического сопоставления литературных 

произведений.  

В процессе изучения курса студенты, подробно изучив 

средневековую литературную преемственность, учатся 

определять еѐ значимость для казахской литературы и 

культуры. 

зарубежной литературно- 

критической мысли, школ, имен, направлений;  

умение анализировать литературный процесс в различных 

странах и регионах в свете современных подходов 

филологических и культурологических подходов;   

владение основами критического анализа художественного 

текста с учетом специфики современной литературно-

критической деятельности. 

TMPK3507 Теоретические методологические проблемы 

казахской литературы 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+2+0 

Цель курса: исследовать методологические и теоретические 

проблемы казахской литературы. 

Задачи курса:  исследовать и решать теоретические и 

методологические проблемы истории казахской литературы. 

В процессе обучения студенты учатся выявлять теоретико-

методологические проблемы литературоведения. 

знание основных школ и направлений отечественного 

литературоведения; 

владение принципами создания лирического, 

драматического, прозаического художественного текста; 

умение оценивать художественные и литературно-

критические произведения. 

LT3508 Литература и традиция  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+2+0 

Цель курса: выявление литературных традиций, 

этнографического своеобразия в различных жанрах 

казахской литературы.  

Задача курса:  студенты должны освоить традиционные 

основы, сформировавшие казахскую литературу, 

этнографическое своеобразие литературных жанров. 

Дисциплина учит студентов рассматривать литературу в 

традиционном еѐ основании. 

 

знание основных этапов формирования казахской и 

зарубежной литературно- 

критической мысли, школ, имен, направлений;  

умение анализировать литературный процесс в различных 

странах и регионах в свете современных подходов 

филологических и культурологических подходов;   

владение основами критического анализа художественного 

текста с учетом специфики современной литературно-

критической деятельности. 

LI3509 Литература и искусство 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+2+0 

Цель курса: выявить важность исторической роли 

литературы и искусства в жизни человечества.  

Задача курса:  уметь анализировать с идейно-тематических 

позиций  различные жанры искусства, описанные в 

произведениях казахской литературы, их непреходящую 

духовную ценность для литературного произведения.  

В процессе изучения курса студенты постигают внутренние 

связи музыки, кино, архитектуры, театра и литературы. 

знание основных школ и направлений отечественного 

литературоведения; 

владение принципами создания лирического, 

драматического, прозаического художественного текста; 

умение оценивать художественные и литературно-

критические произведения. 

PKP4510 Поэтика казахской поэзии  

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+1+0 

Цель курса: выявить поэтику казахской поэзии. 

Задача курса: через аналитические работы студенты 

исследуют поэтическое своеобразие казахской поэзии в 

литературном произведении. 

В процессе обучения студенты учатся делать анализ 

произведений казахских акынов с различных аспектов. 

 

знание основных этапов формирования казахской и 

зарубежной литературно- 

критической мысли, школ, имен, направлений;  

умение анализировать литературный процесс в различных 

странах и регионах в свете современных подходов 

филологических и культурологических подходов;   

владение основами критического анализа художественного 

текста с учетом специфики современной литературно-

критической деятельности. 

LF4511 Литература и фольклор 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+2+0 

Цель курса: выявить связи фольклора и литературы, их 

своеобразие. 

Задача курса: студенты должны освоить принципы 

исследования и анализа жанрового своеобразия 

художественного произведения в системе связи фольклора и 

знание основных школ и направлений отечественного 

литературоведения; 

владение принципами создания лирического, 

драматического, прозаического художественного текста; 

умение оценивать художественные и литературно-



литературы. 

В процессе обучения дисциплине студенты постигают 

изобразительную роль фольклора в современной казахской 

литературе, специфику и своеобразие фольклора в 

литературном произведении. 

критические произведения. 

ML4512 Мировая литература 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+1+0 

Цель курса: студенты знакомятся с жемчужинами мировой 

литературы, исследуют современные течения и направления  

мирового литературного процесса. 

Задача курса: читая произведения классиков мировой 

литературы, студенты учатся анализу литературного 

произведения, знакомятся с творческой лабораторией 

писателя.  

В процессе обучения дисциплине студенты должны уметь 

делать выводы и заключения о прошлом и настоящем 

мировой классической литературы. 

  

знание основных этапов формирования казахской и 

зарубежной литературно- 

критической мысли, школ, имен, направлений;  

умение анализировать литературный процесс в различных 

странах и регионах в свете современных подходов 

филологических и культурологических подходов;   

владение основами критического анализа художественного 

текста с учетом специфики современной литературно-

критической деятельности. 

Abv 4513 Абаеведение 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+2+0 

Цель курса: студенты изучают пути формирования школы 

абаеведения, еѐ роль в истории казахской духовности. 

Задача курса: студенты изучают исследовательские поиски и 

этапы формирования абаеведения сегодняшнего дня. 

В процессе обучения студенты постигают феномен школы 

абаеведения, изучая все современные поиски и 

исследования. 

знание основных школ и направлений отечественного 

литературоведения; 

владение принципами создания лирического, 

драматического, прозаического художественного текста; 

умение оценивать художественные и литературно-

критические произведения. 

ИОТ 4   Писатель и литературный процесс 

SW3501 Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредита/  2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на казахском/русском/ 

иностранном языке 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

OILA2502 Освободительная идея в литературе Алаш 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+2+0 

Цель курса: выявить в историческом аспекте 

освободительные идеи Алаш в казахской литературе. 

Задачи курса: опираясь на исторические материалы, 

проанализировать  освободительные идеи в произведениях  

писателей литературы Алаш. 

В процессе обучения  студенты изучают в жанровом аспекте 

произведения писателей Алаш. 

 

знание истории и современного состояния отечественного 

фольклора; владение навыками собирания и обработки  

произведений устного народного творчества;  

умение порождать тексты художественных / литературно-

критических произведений;   

умение проводить сопоставительный анализ отечественных 

литератур в контексте мировой литературы и общего 

развития литературного процесса. владение  методами 

жанрового художественного мышления. 

TLP2503 Творческая лаборатория писателя 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+2+0 

Цель курса: студенты изучают своеобразие творческой 

лаборатории  писателей. 

Задача  дисциплины:  студенты изучают  историю написания 

литературных произведений, своеобразие творческой 

лаборатории писателей. 

В процессе обучения дисциплине студенты через  историю 

написания произведений  глубоко раскрывают  секреты 

творческой лаборатории писателей, их художественного 

мастерства. 

 

знание основных этапов формирования фольклористики как 

науки,  ее школ и направлений; понимание особенностей 

поэтики и жанровой специфики произведений устного 

народного творчества;   

умение проводить сопоставительный анализ отечественных 

литератур в контексте мировой литературы и общего 

развития литературного процесса. владение навыками 

работы с рукописями и печатными документами  различных 

отрасли; знание основных правил архивной поисковой 

работы; умение оценить достоверность источника;  



владение навыками самостоятельной научной разработки 

актуальной литературоведческой темы, редактирования 

результатов научной работы, реферирования и 

библиографирования научных источников; владение 

терминологическим  

аппаратом отечественного литературоведения.  

ZLR2504 Закономерности литературного развития 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+2+0 

Цель курса: студенты исследуют современное состояние 

казахской литературы, пути  развития литературы по 

произведениям различных жанров. 

Задача курса:  научить студентов исследовать современное 

состояние казахской литературы, пути  развития литературы 

через различные произведения. 

В процессе обучения дисциплине студенты обогащают свои 

представления  о художественном образе, темах, новых 

направлениях, сформированных  в казахской литературе в 

период независимости. 

 

знание истории и современного состояния отечественного 

фольклора; владение навыками собирания и обработки  

произведений устного народного творчества;  

умение порождать тексты художественных / литературно-

критических произведений;   

умение проводить сопоставительный анализ отечественных 

литератур в контексте мировой литературы и общего 

развития литературного процесса. владение  методами 

жанрового художественного мышления. 

ZhTKL2505 Жанр и типология казахской литературы 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+2+0 

Цель курса: студенты выявляют типологическое и жанровое 

своеобразие казахской литературы. 

Задача курса: студенты исследуют  историю написания 

литературных произведений и своеобразие творческой 

лаборатории писателя с типологических и жанровых 

установок. 

В процессе обучения дисциплине студенты анализируют 

жанровую и типологическую  природу литературного 

произведения. 

 

знание основных этапов формирования фольклористики как 

науки,  ее школ и направлений; понимание особенностей 

поэтики и жанровой специфики произведений устного 

народного творчества;   

умение проводить сопоставительный анализ отечественных 

литератур в контексте мировой литературы и общего 

развития литературного процесса. владение навыками 

работы с рукописями и печатными документами  различных 

отрасли; знание основных правил архивной поисковой 

работы; умение оценить достоверность источника;  

владение навыками самостоятельной научной разработки 

актуальной литературоведческой темы, редактирования 

результатов научной работы, реферирования и 

библиографирования научных источников; владение 

терминологическим  

аппаратом отечественного литературоведения.  

Rit3506 Риторика 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+2+0 

Цель курса: студенты выявляют специфику и своеобразие 

ораторского искусства, воплощенного в произведениях 

казахской литературы. 

Задача курса: студенты изучают специфику риторики. 

В процессе обучения дисциплине студенты знакомятся с 

природой риторики, изучают мастерство ораторов по 

произведениям казахской литературы. 

 

знание истории и современного состояния отечественного 

фольклора; владение навыками собирания и обработки  

произведений устного народного творчества;  

умение порождать тексты художественных / литературно-

критических произведений;   

умение проводить сопоставительный анализ отечественных 

литератур в контексте мировой литературы и общего 

развития литературного процесса. владение  методами 

жанрового художественного мышления. 

LI3507 Литература и история 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+2+0 

Цель курса: студенты выявляют связи литературы и 

истории. 

Задача курса: студенты изучают казахскую литературу 

ханской эпохи и исторические жыры XIX века, поэзию и 

прозу в жанре исторических произведений. 

В процессе обучения курсу  студент обучается основам  

знание основных этапов формирования фольклористики как 

науки,  ее школ и направлений; понимание особенностей 

поэтики и жанровой специфики произведений устного 

народного творчества;   

умение проводить сопоставительный анализ отечественных 

литератур в контексте мировой литературы и общего 



анализа литературного произведения, опираясь на 

подлинные исторические материалы. 

 

развития литературного процесса. владение навыками 

работы с рукописями и печатными документами  различных 

отрасли; знание основных правил архивной поисковой 

работы; умение оценить достоверность источника;  

владение навыками самостоятельной научной разработки 

актуальной литературоведческой темы, редактирования 

результатов научной работы, реферирования и 

библиографирования научных источников; владение 

терминологическим  

аппаратом отечественного литературоведения.  

IMIL3508 Инновационные методология в изучении 

литературы 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+2+0 

Цель курса: выявить инновационные методологии в 

обучении студентов казахской литературе. 

Задачи курса:  студент должен освоить  в системе изучения 

литературы новейшие методы казахских и зарубежных 

методистов. 

В процессе обучения дисциплине студент изучает новые 

методы и приемы преподавания казахской литературы. 

 

знание истории и современного состояния отечественного 

фольклора; владение навыками собирания и обработки  

произведений устного народного творчества;  

умение порождать тексты художественных / литературно-

критических произведений;   

умение проводить сопоставительный анализ отечественных 

литератур в контексте мировой литературы и общего 

развития литературного процесса. владение  методами 

жанрового художественного мышления. 

LPK3509 Литературные процессы и критика  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+2+0 

Цель курса:  выявить своеобразие жанров литературной 

критики и литературного процесса. 

Задача курса: научить студента анализу  произведения с 

учетом жанра литературной критики и специфики 

литературного процесса, исследованию написанной 

литературно-критической статьи, написанию им самим 

рецензии. 

В процессе обучения дисциплине студент изучит жанровое 

своеобразие критики, современное состояние жанров и пути 

их развития. 

 

знание основных этапов формирования фольклористики как 

науки,  ее школ и направлений; понимание особенностей 

поэтики и жанровой специфики произведений устного 

народного творчества;   

умение проводить сопоставительный анализ отечественных 

литератур в контексте мировой литературы и общего 

развития литературного процесса. владение навыками 

работы с рукописями и печатными документами  различных 

отрасли; знание основных правил архивной поисковой 

работы; умение оценить достоверность источника;  

владение навыками самостоятельной научной разработки 

актуальной литературоведческой темы, редактирования 

результатов научной работы, реферирования и 

библиографирования научных источников; владение 

терминологическим  

аппаратом отечественного литературоведения.  

NNKL4510 Новые направления казахской литературы 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+1+0 

Цель курса: научить студента выявлять новые направления в 

казахской литературе. 

Задача курса: студенты исследуют современное состояние 

казахской литературы, пути  развития литературы через 

различные литературные произведения. 

В процессе обучения дисциплине студенты обогатят свои 

представления  о художественном образе, теме, новых 

направлениях, сформированных  в казахской литературе в 

период независимости. 

знание истории и современного состояния отечественного 

фольклора; владение навыками собирания и обработки  

произведений устного народного творчества;  

умение порождать тексты художественных / литературно-

критических произведений;   

умение проводить сопоставительный анализ отечественных 

литератур в контексте мировой литературы и общего 

развития литературного процесса. владение  методами 

жанрового художественного мышления. 

LNKR4511 Литературные наследия казахов за рубежом 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+2+0 

Цель курса: ознакомить студентов с литературой казахской 

диаспоры, живущей за рубежом. 

Задача курса: студенты изучают с идейно-тематических,  

жанровых позиций  литературное наследие наших 

знание основных этапов формирования фольклористики как 

науки,  ее школ и направлений; понимание особенностей 

поэтики и жанровой специфики произведений устного 

народного творчества;   



соотечественников, живущих за рубежом. 

В процессе изучения курса  студенты обогащают себя 

художественным миром произведений прошлого и 

настоящего казахов, живущих в зарубежных странах. 

 

умение проводить сопоставительный анализ отечественных 

литератур в контексте мировой литературы и общего 

развития литературного процесса. владение навыками 

работы с рукописями и печатными документами  различных 

отрасли; знание основных правил архивной поисковой 

работы; умение оценить достоверность источника;  

владение навыками самостоятельной научной разработки 

актуальной литературоведческой темы, редактирования 

результатов научной работы, реферирования и 

библиографирования научных источников; владение 

терминологическим аппаратом отечественного 

литературоведения.  

NSHL4512 Национальные своеобразия художественной 

литературы 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+1+0 

Цель курса: выявить эстетическую природу национальных 

ценностей в казахской литературе.  

Задачи курса: студенты исследуют национальные ценности в 

произведениях художественной литературы в аспекте 

литературного жанра  

В процессе обучения дисциплине студенты постигают 

важность исследования национальных ценностей и 

воспитания человека литературой. 

 

знание истории и современного состояния отечественного 

фольклора; владение навыками собирания и обработки  

произведений устного народного творчества;  

умение порождать тексты художественных / литературно-

критических произведений;   

умение проводить сопоставительный анализ отечественных 

литератур в контексте мировой литературы и общего 

развития литературного процесса. владение  методами 

жанрового художественного мышления. 

APKL4513 Актуальные проблемы казахской литературы 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: VL1414 

1+2+0 

Цель курса: студенты исследуют актуальные проблемы 

казахской литературы. 

Задачи курса: студенты изучают актуальные проблемы 

истории и теории казахской литературы. 

В процессе обучения студенты учатся анализу актуальных 

проблем казахской литературы в мировом литературном 

контексте  

 

знание основных этапов формирования фольклористики как 

науки,  ее школ и направлений; понимание особенностей 

поэтики и жанровой специфики произведений устного 

народного творчества;   

умение проводить сопоставительный анализ отечественных 

литератур в контексте мировой литературы и общего 

развития литературного процесса. владение навыками 

работы с рукописями и печатными документами  различных 

отрасли; знание основных правил архивной поисковой 

работы; умение оценить достоверность источника;  

владение навыками самостоятельной научной разработки 

актуальной литературоведческой темы, редактирования 

результатов научной работы, реферирования и 

библиографирования научных источников; владение 

терминологическим  

аппаратом отечественного литературоведения.  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

IP2601 Инновационное предпринимательство (по 

отраслям) 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение 

правового регулирования инновационного 

предпринимательства, так как с ростом уровня развития 

экономики возрастает значение использования 

нововведений.  Инновационное предпринимательство – это 

процесс создания и коммерческого использования технико-

технологических нововведений. Инновации служат 

специфическим инструментом предпринимательства. В 

рамках курса предполагается изучение субъектов 

инновационного предпринимательства, его основных видов 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать: общие теоретические  принципы и методы 

инновационного 

предпринимательства, понятие, содержание и историю 

развития инновационного предпринимательства, цели и 

задачи инновационного предпринимательства, принципы 

деятельности, формы и методы; цели и задачи 

инновационного предпринимательства.  

Уметь - анализировать и применять полученные знания на 



(инновационное предпринимательство на основе внутренней 

организации, инновационное предпринимательство на 

основе внешнего внешней организации при помощи 

контрактов, инновационное предпринимательство на основе  

внешней оргавнизации при помощи венчуров), особенности 

осуществления инновационного предпринимательства, 

сравнительный анализ инновационного 

предпринимательства в мировой практике, в странах 

ближнего и дальнего зарубежья.  

 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей инновационное предпринимательство, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике по вопросам 

инновационного предпринимательства. 

Владеть навыками решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования инновационного 

предпринимательства. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований. 

IP2602 Интеллектуальное право 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Целью преподавания настоящей дисциплины является 

изучение правового регулирований отношений, 

возникающих по поводу результатов интеллектуальной 

творческой деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ и услуг. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать - общие теоретические  принципы и методы права 

интеллектуальной собственности, понятие, содержание и 

историю развития интеллектуального права, цели и задачи, 

объекты права интеллектуальной собственности, основные 

способы защиты результатов права интеллектуальной 

собственности.  

 Уметь -   анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей отношения, возникающих по поводу 

результатов творческой интеллектуальной деятельности, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике поддержке и защите 

результатов творческой интеллектуальной деятельности.   

Владеть навыками   решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования результатов 

творческой интеллектуальной деятельности. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований, 

сформируют системные навыки, связанные с решением 

проблем, критической оценкой первоначальных данных, и 

коммуникацией в области права интелектуальной 

собственности. Овладение практическими навыками;  

SSKA2603 Семиотика: символы казахского и 

английского языков и структура словарей 

(анг.яз.) 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: POIYa 1103 

1+1+0 

Цель курса   «Семиотика: символы казахского и английского 

языков и структура словарей» (анг.яз.) состоит в объяснений 

о том, что в определении менталитета и ментальности  

лежит понятие групповых, надличностных представлений, 

убеждений, образов, которые задают направленность 

национальному характеру.  

Задачи  дисциплины: 

А) полное раскрытие групповых убеждении как норма, 

ценности, цель и т.д., которые  являются бесспорной 

истинностью для членов группы, ядерным положением 

среди других норм, ценностей и целей.  

Б) доказать то, что одной из категорий, изучение которой 

позволяет определить границы национально-культурной 

Знание основных фактов и закономерностей категории  

ментальности и языка; 

Умение научно правильно вести  беседу используя лексемы 

и фразеосочетания из состава лексико-фразеологической 

системы  языка; 

Владение разными методами лингвистического анализа 

единиц,  «подходящих к случаю», семемы или отдельные 

семы разного ранга (архисемы, дифференциальные семы, 

периферийные семы (потенциальные, скрытые); 

свободными словосочетаниями; структурными и 

позиционными схемами предложений, несущими типовые 

пропозиции (синтаксические концепты); текстами и 

совокупностями текстов). 



идентичности, является категория стереотипа.  

В) доказать то, что стереотипы как вербально 

зафиксированные, устойчивые и культурно 

детерминированные представления-признаки концептов 

социальной, культурно-бытовой сфер.  

Г) теоретически осветить что один из компонентов 

структуры концепта – символьная составляющая.  

Д) теоретически осветить, что национальная 

экзотика, национальный колорит находят свое отражение в 

некоторых предметах, особенностях природы, климата, 

потом становятся символами, которые отражаются в 

словарях разных языков.  

Данная дисциплина должна дать сведения о 

концептов-символов. Доказать, что концепты могут 

рассматриваться  самостоятельно, а могут быть отнесены  к 

макроконцепту, могут быть рассмотрены  как символьные 

составляющие определенных концептов. А также дать 

сведения о символах,  которые в сознании носителей  

любого языка присутствует в виде некоего стереотипного 

представления и их фикасации в словарях.  

 

YaOSK2604 Языковые особенности символов казахского, 

английского  языков (анг.яз.) 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: POIYa 1103 

1+1+0 

Цель курса  «Семиотика: символы казахского и английского 

языков и структура словарей» (анг.яз.) состоит в том, чтобы 

донести до студентов то, что знак выступает синонимами 

слова, который определяется как эмпирический объект, 

обладающий фундаментальным свойством репрезентации. 

Объяснить, что знаки языка образуют особого рода 

знаковую систему символов. 

Задачи дисциплины 

А) объяснить и выявлять вербальное выражение символов на 

двух языках; 

Б) сделать лексико-семантическую квалификацию символов 

казахского языка; 

В)  открыть смысл символов через толкование, объяснения. 

Данная дисциплина должна дать сведения о символов 

казахского и английского языков. Доказать, что концепты 

могут рассматриваться  самостоятельно, а могут быть Дать 

сведения о символах,  которые в сознании носителей  

любого языка присутствует в виде некоего стереотипного 

представления. 

Знание основных фактов и закономерностей категории  

ментальности и языка; 

Умение научно правильно вести  беседу используя лексемы 

и фразеосочетания из состава лексико-фразеологической 

системы  языка; 

Владение разными методами лингвистического анализа 

единиц,  «подходящих к случаю», семемы или отдельные 

семы разного ранга (архисемы, дифференциальные семы, 

периферийные семы (потенциальные, скрытые); 

свободными словосочетаниями; структурными и 

позиционными схемами предложений, несущими типовые 

пропозиции (синтаксические концепты); текстами и 

совокупностями текстов). 

MPKYa2605 Междисциплинарные проблемы казахского 

языкознания (анг.яз.) 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: POIYa 1103 

1+1+0 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы объяснить студентам  

междисицплинарные аспекты языкознания. Некоторые 

проблемы языкознания можно научно и фактологический  

исследовать и обучить через связи с другими отраслями 

науки как философия, логика, история, социология и 

психология, через связи с обществом и т.д. 

Задачи дисциплины: 

А) объяснить студентам о многопарадигмальности 

казахского языкознания;  

Б)   объяснить и доказать связь языка с мышлением и 

Владение разными методами лингвистического анализа 

единиц,  «подходящих к случаю», семемы или отдельные 

семы разного ранга (архисемы, дифференциальные семы, 

периферийные семы (потенциальные, скрытые); 

свободными словосочетаниями; структурными и 

позиционными схемами предложений, несущими типовые 

пропозиции (синтаксические концепты); текстами и 

совокупностями текстов). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

логикой; 

 В) объяснить и доказать связь языка со средой, обществом, 

природой и климатными условиями.  

Г) доказать, что лингвистика также является экспансионной 

отраслью наки. 

Данная дисциплина должна дать полное сведения об 

междисциплинарных проблемах языкознания. 

YaNK2606 Язык и национальная культура (анг.яз.) 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: POIYa 1103 

1+1+0 

Цель дисциплины доказать связь между языком и культурой 

нации. Что язык является кумулятивным явлением 

человечества. Все  культурные  особенности нации и 

языковая картина мира  запечатлена в сознании носителей 

языка в виде слов, словосочетании и различных видов 

оборотов, а также  в виде знаков, символов и невербальных 

средств  общения. 

Задачи дисциплины: 

А) наиболее полно раскрыть смысловой диапазон термина  

«культура», «культура и язык»; 

Б) доказать  целесообразность интерпретирования культуру  

как категорию языковую; 

Г) снабдить студентов наиболее репрезентативными 

средствами выражения категории культуры в которых 

наиболее  выпукло проявляется этнокультурная специфика 

мировосприятия и принципы мировоустройства казахской 

нации.   

Д) теоретически осветить паралеллизм между строением 

языка и строением культурного мышления народа, о 

языковой картине мира казахов. 

Данная дисциплина должна дать студентам теоретические 

сведения о факторах, позволяющих связать в единое целое 

феномены языка и ментальности, культуры народа, как  

взаимообусловленных  ипостаси интеллективных процедур 

познания окружающего мира человеком и вербальное 

отражение.  

Знание основных фактов и закономерностей категории  

ментальности, культуры и языка; 

Умение научно правильно вести  беседу используя лексемы 

и фразеосочетания из состава лексико-фразеологической 

системы  языка, обозначения этнических особенностей через 

вербализации; 

Курс культуры речи нацелен на формирование и развитие у 

будущего специалиста - участника профессионального 

общения комплексной коммуникативной компетенции на 

казахском языке, представляющей собой совокупность 

знаний, умений, способностей, инициатив личности, 

необходимых для установления межличностного контакта в 

социально-культурной, профессиональной (учебной, 

научной, производственной и др.) сферах и ситуациях 

человеческой деятельности. 



 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В020500 –Филология: русская филология 

Код дисциплины Название дисциплины, количество 

кредитов, пререквизиты, распределение 

по видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

1 2 3 4 

IK1101 История Казахстана 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими 

основами и периодами становления независимой 

казахстанской государственности через призму изучения 

конкретных источников и исторических фактов с позиций 

новых теоретических и методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с 

различными периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления 

независимой казахстанской государственности в контексте 

всемирного и евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать 

имманентные преимущества, особенности и значение 

казахстанской модели развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного 

Казахстана. 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-ориентированный 

казахский (русский) язык 

3 кредита/  5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально 

организованного филологического знания на  казахском 

(русском) языке; соотнесение процессов функционирования 

и развития казахского (русского) языка с социально-

экономической, культурно-исторической, политической 

ситуацией в Казахстане и в мире, с конституционно-

правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его 

единиц для работы с текстами по специальности с целью 

формирования профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию 

и реферативное описание; умение обобщать научную 

информацию в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита/  ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель: обучение студентов профессиональному общению на 

иностранном языке. 

Краткое содержание. Обогащение словарного запаса 

иностранного языка, включая профессиональные термины и 

клише, развитие навыков аудирования, усовершенствование 

способностей студентов при чтении публикаций по 

предложенным тематикам из оригинальных 

профессиональных источников и развитие навыков ведения 

деловой переписки с партнерами на профессиональные 

темы. Курс предназначен для студентов со средним и 

высоким уровнями владения языком (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced).  

- умение воспринимать иностранную речь на слух; 

- владение навыками общения на иностранном языке и 

широким словарным запасом;  

- владение навыками чтения и анализа прочитанного 

материала.  

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и 

исследовательской культуры студентов, умения са-

мостоятельно формулировать научные проблемы и алгоритм 

научного поиска ориентируясь на фундаментальные знания 

в области философии науки, а также возможности 

междисциплинарной методологии. Особое внимание 

уделяется проблемам науки и техники, инженерно-

- знание роли философии как мировоззрения и основы 

научного знания; сущности и взаимосвязи философской и 

общенаучной картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных 

этических проблем современности и их значимости для 

профессиональной деятельности;  



технических знаний и творчества, роли науки в 

общественном прогрессе, а также в генезисе и решении 

глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

этических проблем развития науки и техники, основных 

духовных ценностей и их значимость для профессиональной 

деятельности. Расширение и совершенствование знаний 

студентов в эвристической и методологической области 

науки посредством освоения научно-методологического 

потенциала современной философии. Формирование 

представления о закономерностях существования и развития 

социума, государства, гражданского общества и личности, о 

принципах толерантности и межкультурного диалога как 

условии существования современного глобального 

общества. Формирование у студентов культуры 

критического мышления и навыков самостоятельной 

рефлексии над собственными методологическими 

проблемами. 

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и 

категорий философии в процессе решения 

профессиональных научных задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления 

и применения инструментария критического мышления к 

анализу научных, культурных, социально-политических 

явлений и процессов.  

- 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических 

знаний о межличностной коммуникации в современном 

мире, выявление их значения в процессе профессионального 

становления в рамках выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на 

основе изучения основных парадигм, теорий и концепций 

современной психологии межличностной коммуникации. 

Теоретическое и эмпирическое изучение психологических 

проблем межличностной коммуникации на основе изучения 

познавательных процессов, психических состояний и 

индивидуально-психологических особенностей личности. 

Основные категории и понятия социальной психологии, 

методологические основы социальной психологии, 

основные теории, концепции и принципы социальной 

психологии, сущность, содержание и формы психических 

явлений, закономерности их динамики, методы и приемы 

исследования межличностной коммуникации, сущность 

новых психологических методик и технологий изучения 

межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной 

коммуникации в единстве познавательных процессов и 

регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной 

психологии межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной 

психологии межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические 

знания в условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека 

в условиях межличностной коммуникации с целью 

выявления его личностных свойств и составления 

психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с 

другими людьми в контексте межличностной коммуникации 

и группового взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического 

исследования межличностной коммуникации, его 

проведения, обработки полученных данных и грамотной 

интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических 

рекомендаций, способствующих совершенствованию 

личности в условиях межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 

коммуникации в целях гармонизации личности и ее 

взаимоотношений с окружающими.  

TPP 2202 Теоретическая и прикладная политология  

2 кредита/3 ECTS 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и 

властных отношений, политической системы Республики 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять 



Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические 

процессы в Казахстане и на мировой арене. Программные 

документы и Послания Главы государства, стратегические 

направления внутренней и внешней политики Республики 

Казахстан. Представление о глобальном мире как новом 

мировом порядке, понимание основных тенденций мировой 

политики и международных отношений, содействие 

укреплению национальной безопасности и предотвращению 

актов терроризма и экстремизма. 

различным формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и 

религиозных различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в 

социальной деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление 

о путях формирования и совершенствования этических 

нормативов в различных областях профессиональной 

деятельности. Формирование у будущих специалистов 

знания об основных этических понятиях, закономерностях 

формирования этических норм в процессе социализации 

личности. Ознакомление с основными этапами и 

тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, 

формирующих нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной 

ориентации в социуме, свидетельствующие о достаточном 

уровне этической зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных 

этических решений в затруднительных ситуациях 

повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры 

и религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, 

религиоведения, для исследования явлений культуры и 

религии регионов Казахстана, понятие «диалога» как одной 

из центральных категорий гуманитарных наук 20-21 века, а 

также специфику теоретического языка описания его 

основных экзистенциальных и социокультурных 

параметров, границ и горизонтов. Специфические 

характеристики метафизического и религиозного опыта 

человека как онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий 

базовых ценностей религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их причины 

и следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального 

и профессионального взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в 

мире и Казахстане (вопросы стратификации, социального 

неравенства, бедности и богатства, социальных, 

религиозных, экономических и политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных 

взаимодействий между людьми, социальные и групповые 

различия между ними. Основные закономерности развития 

общества, основные социологи-ческие понятия, методы 

социо-логического исследования, со-временные 

социологические тео-рии, основные направления и 

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые 

и/или инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях;  

- владение навыками социального взаимодействия: 

сотрудничества, толерантности и уважения;  



результаты современных ис-следований в области 

социологии.  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков, необходимых для создания 

комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности человека, идентификация негативных 

воздействия среды обитания, разработка и реализация мер 

защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные и 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них. 

Основы теоретического  анализа и прогнозирования 

опасных явлений и процессов.  

- знание методов защиты от природных и техносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и 

устойчивому развитию, охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию, для подготовки ква-

лифицированных специалистов  широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности 

взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

механизмы устойчивости и функционирования экосистем и 

биосферы; место и роль экологии в решении современных 

экономических и политических и социальных проблем; 

глобальные экологические проблемы современности, 

причины, этапы их становления и последствия. Особое 

место в дисциплине занимает вопрос об устойчивом 

развитии природы и общества, международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути 

их регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и 

стратегиях устойчивого развития человечества, 

направленных на планомерное изменение традиционных 

форм хозяйствования и образа жизни людей с целью 

сохранения стабильности биосферы и развития социума без 

катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о 

закономерностях взаимодействия живых организмов и 

окружающей среды в практической деятельности для 

сохранения устойчивого развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого 

развития природы и общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы 

Казахстана, раскрытие основных положения базовых 

нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, 

основные положения базовых нормативных правовых актов 

Республики Казахстан. Теоретические основы  построения 

правового государства, демократического общества и 

социального государства. Основные направления 

Концепции правовой политики Казахстана на 2010-2020 гг. 

и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных 

условиях интеграции отечественного законодательства в 

мировую систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические 

знания в процессе жизнедеятельности, защиты 

конституционных прав и свобод.  

 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных 

категориях, понятиях и закономерностях функционирования 

экономики.  

Краткое содержание. Социально-экономические 

отношения. Основные микро- и макроэкономические 

показатели, методы их расчета. Механизм рыночного 

- знание сущности экономических преобразований в 

обществе, логики и взаимосвязи явлений и процессов в 

жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические 

знания в профессиональной деятельности. 

 



ценообразования, конкуренции; тенденций экономического 

развития. Основы экономического развития современной 

системы между-народных экономических отно-шений и 

тенденций развития мирового рынка.  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

ITDPC 1301 Информационные технологии для 

профессиональных целей 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель курса – сформировать системные 

представления об инновационных технологиях и новых 

тенденциях развития филологических наук, а также развить 

умение применять новые методы и информационные 

технологии в научно-исследовательской и образовательной 

деятельности.  

Задачи курса:  

- обозначить методологическое основание использования 

инновационных технологий и определить их потенциал в 

научно-исследовательской и научно-образовательной  

деятельности;  

- сформировать инновационную технологическую 

составляющую профессиональной компетентности как 

основу научной мобильности в условиях глобализации и 

перехода к информационному обществу;  

- сформировать интеллектуально-технологическую базу 

исследовательской деятельности студентов на основе 

системного базового представления, умений и навыков 

использования современных информационных технологий в 

русском языкознании/литературоведении;  

- сформировать: способность к ориентации в 

информационном пространстве; способность к трансферту 

передовых исследовательских и образовательных 

технологий; 

- научить пользоваться информационными ресурсами, 

моделировать информационно-ресурсную среду для 

исследовательской и  образовательной деятельности. 

 - научить использовать и разрабатывать новые когнитивные 

процедуры декодирования информации в текстах разной 

жанровой и стилистической принадлежности; освоить новые 

интерпретационные методы  лингвистического и 

литературоведческого анализа  текста. 

- знать основные методы и приемы инновационных 

технологий, применяемые в современной филологической 

науке и образовательном процессе; концепции создания 

компьютерных учебников;  

- уметь: проводить диагностику технологических 

программ и осуществлять выбор средств и приемов 

исследования; ориентироваться в системе информационных 

ресурсов;  использовать их в практике научного 

исследования и в процессе научно-преподавательской 

деятельности; уметь   моделировать информационно-

ресурсную среду филологических исследований и 

образования; оценивать состояние ее разработки, вести 

общение в научной среде;  

- владеть: навыками отбора, алгоритмизации 

учебного материала и создания сценариев учебных 

компьютерных программ по русскому языку, по русской и 

зарубежной литературе; основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; организацией и проведением филологических 

исследований; поиском и использованием информационных 

ресурсов в научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности.   

 

KTFA1302 Компьютерные технологии при 

филологическом анализе текста 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Основной целью курса является изучение студентом 

современных компьютерных, офисных и Интернет-

технологий и приобретение навыков их использования при 

анализе текста. 

Знать: различные подходы к филологическому анализу 

художественного текста, приемы его интерпретации; 

принципы построения художественного текста; базовые 

положения и концепции в области анализа текста. 

Уметь: исследовать семантическое пространство текста; 

определять структурную организацию художественного 

текста; осуществлять анализ текста, используя 

компьютерные технологии; 

Владеть: основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в области анализа 

художественного текста. 



БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1 Основы филологии 

VYa1401 Дисциплина 1 Введение в языкознание 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель курса: сформировать у студентов представление о 

языкознании как о науке; расширить лингвистический 

кругозор.  

Содержание: Курс знакомит студентов с системой понятий 

и терминов, которыми пользуется любая лингвистическая 

дисциплина. Даются сведения о том, чем выделяется язык 

среди прочих явлений действительности, каковы его 

элементы и единицы, что такое структура и система языка. В 

нем рассматриваются также и главнейшие принципы, по 

которым происходит изменение языка, его эволюция и те 

закономерности, которые управляют историческим 

развитием языка. Курс служит общим теоретическим 

введением ко всему комплексу лингвистических дисциплин.  

Знать: основные понятия и термины лингвистики, еѐ 

внутреннюю стратификацию. 

Уметь: применять на практике базовые навыки сбора и 

анализа языковых фактов с использованием традиционных 

методов и современных информационных технологий. 

Владеть: основными методами и приемами 

лингвистического анализа фактов разносистемных языков. 

 

VL1402 Дисциплина 2  Введение в 

литературоведение 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель курса: знакомство с литературоведением как наукой в 

системе гуманитарного знания, его взаимодействия с 

лингвистикой, риторикой, искусствознанием, эстетикой, 

культурологией, общественной историей. 

Содержание: Дисциплина «Введение в литературоведение» 

призвана познакомить студента с общими закономерностями 

развития литературы и рядом основополагающих понятий и 

категорий науки о литературе, составляющих обязательный 

минимум знаний о принципах структурной организации 

художественного текста и общих законах исторической 

эволюции литературы как вида искусства. Данный курс дает 

возможность студентам получить представления о сложной 

системе различных сторон и элементов формы и содержания 

литературного произведения и научиться аналитически 

рассматривать художественный текст во всем многообразии 

его аспектов и взаимодействии художественных элементов 

различных уровней текстовой организации. 

Знать: 
сущность и задачи теории литературы как научной и 

учебной 

дисциплины, историю ее становления, структуру и место в 

системе гуманитарного знания; специфику литературы как 

вида искусства; строение и функции литературного 

произведения, специфику литературных родов и жанров; 

сущность литературного процесса и его периодизацию. 

Уметь: 

ориентироваться в методической и справочной литературе 

по дисциплине и применять ее при самостоятельной работе; 

ориентироваться в историко-литературном процессе и 

соотносить с его развитием поэтические особенности 

произведений. 

Владеть: основными принципами и приемами 

литературоведческого анализа 

FSRYa1403 Дисциплина 3  Фонетика современного 

русского языка 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Цель курса: сформировать у студентов 

системные представления о звуковом строе языка и речи и 

создать предпосылки к изучению следующих уровневых 

разделов курса «Современный русский язык». 

Содержание: Фонетика. Звуковые средства языка и аспекты 

их изучения. Система фонем русского языка. Акустические 

и артикуляционные характеристики гласных и согласных. 

Теории слогоделения. Модификация фонем в потоке речи. 

Позиционные и комбинаторные варианты фонем. Типы 

ударений и их функции. Интонация. Ритмико-

организационная организация речевого потока. 

Знать: фонетические законы и нормы современного 

русского литературного языка; артикуляционные и 

функциональные характеристики фонетических  единиц; 

принципы русской графики и орфографии; понятийный 

аппарат дисциплины в его развитии и проблематике; 

Уметь: 

использовать теоретические знания в собственной речевой 

практике и лингвистическом анализе текста; 

выполнять фонетический анализ языковых единиц; 

Владеть: справочной литературой по русистике, словарями; 



RF1404 Дисциплина 4  Русский фольклор 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель курса: усвоение студентами специфики видов и 

жанров русского фольклора и закономерностей 

фольклорного процесса, идейно-эстетической и 

художественной сущности произведений народного 

поэтического искусства. 

Содержание: В ходе изучения данной дисциплины особое 

внимание уделяется освещению историко-литературных и 

художественных фактов, традиций; углубляются знания о 

народной духовной культуре в ее прошлом и настоящем, 

различных аспектах народного быта. 

Знать: общий процесс развития фольклора; содержание и 

художественную специфику 

фольклора; важнейшие фольклорные произведения; 

Уметь: понимать вариативную природу фольклора и 

анализировать его конкретные 

произведения; правильно записывать фольклорные тексты; 

Владеть: навыками анализа фольклорного текста; знаниями 

об истории и принципах изучения устного народного 

творчества; приѐмами текстологического анализа 

фольклорных жанров. 

IAL1405 Дисциплина 5  История античной 

литературы 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель курса: дать общее представление о 

развитии древних (греческой и римской) литератур в 

единстве литературного, социокультурного, философского, 

исторического аспектов, сформировать ценностное 

отношение к изучению мировой литературы как важнейшей 

составляющей общеинтеллектуального и духовного 

развития личности. 

Содержание: Курс античной литературы открывает для 

студента историю всемирной и прежде всего 

западноевропейской литературы. Основные цели изучения 

курса: составить представление о художественном 

своеобразии античной литературы и условиях ее 

формирования и развития. 

Знать: общие закономерности развития античной 

литературы (становление родовых и жанровых форм); 

Уметь: уметь применять полученные знания в 

практической деятельности (анализ художественных 

текстов), ориентироваться в изучаемом историко-

культурном пространстве; 

Владеть: системой теоретических литературоведческих (и 

отчасти философских) понятий и на этой базе навыками 

самостоятельного анализа художественного 

произведения. 

 

Модуль 2 Вопросы классической филологии 

LSRYa1406 Дисциплина 1 Лексикология современного 

русского языка 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: VYa1401 

1+2+0 

Цель курса: изучение лексического состава современного 

русского литературного языка; изучение значений слов и 

фразеологизмов, их типологических характеристик и 

системных отношений; анализ особенностей 

функционирования лексических единиц в речи; 

исследование процессов обновления и архаизации лексики и 

фразеологии русского языка; 

Содержание: Курс «Лексикология современного русского 

языка» дает общее представление о лексикологии как 

разделе науки о языке, ее предмете и подразделах, 

описывает лексическую сторону современного русского 

литературного языка с точки зрения происхождения, 

употребления, экспрессивно-стилистического характера. 

Традиционно в раздел «Лексикология СРЯ» включаются 

также микроразделы «Лексикография», «Фразеология», 

рассматривающие словари русского языка и 

фразеологическую сторону русского языка. 

Знать: основные понятия и термины лексикологии,  

внутреннюю стратификацию, историю, современное 

состояние и перспективы развития словарного состава 

русского языка, основные виды лингвистических словарей. 

Уметь: применять полученные знания в области 

лексикологии в научно-исследовательской и других видах 

деятельности; пользоваться понятийно-терминологическим 

аппаратом; квалифицированно проводить лексический и 

фразеологический анализ;  

Владеть: основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в области 

филологической науки, навыками работы со словарями, 

справочниками, вузовскими учебниками, с научной 

литературой по лингвистике, навыками лингвистического 

анализа. 

SSRYa1407 Дисциплина 2 Словообразование 

современного русского языка 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:   VYa1401 

1+1+0 

Цель курса: познакомить студентов с теоретическими 

основами словообразования русского языка и помочь 

выработать навыки правильного образования слов  

Содержание: Данная дисциплина предполагает изучение 

словообразовательной системы современного русского 

языка. Словообразование тесно связано с морфологией, 

изучающей грамматическую структуру слова, части речи. 

Знать: основные способы словообразования 

Уметь: производить морфемный и словообразовательный 

анализы слов 

Владеть: навыками использования знаменательных и 

служебных частей речи в устной и письменной речи; иметь 

представление об основных и факультативных 

характеристиках знаменательных и служебных частей речи 



Знание этих вопросов необходимо в речевой деятельности 

носителя языка в любой сфере в реальной действительности. 

IRL1408 Дисциплина 3 История русской  литературы  

ХІ-ХVII в. 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   RF1404 

1+2+0 

Цель курса: формирование у студента целостного, 

завершенного представления о «начальном» этапе русской 

словесности, теснейшим образом связанного с фольклором, 

византийским культурным наследием.  

Содержание: Изучение художественного наследия Древней 

Руси имеет основополагающее значение для подготовки 

специалистов филологов – именно на древнейшем этапе 

литературного творчества сформировались национальные 

особенности образного познания жизни, система 

нравственных и духовных ориентаций всей русской 

литературы. Курс «Истории русской  литературы  ХІ-ХVII 

в.» призван заложить основы филологических знаний, 

способствовать формированию научного мировоззрения, 

нравственного и эстетического чувств. 

Знать: содержание и литературные особенности наиболее 

значительных произведений литературы  

Древней  Руси. 

Уметь: читать произведения  в оригинале 

Владеть: навыками целостного историко-литературного их 

анализа, иметь представление о специфике и 

закономерностях развития древнерусской литературы в 

целом и в отдельные периоды. 

IZLSVEV1409 Дисциплина 4 История зарубежной 

литературы Средних веков и эпохи 

Возрождения 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  IAL1405 

1+2+0 

Цель курса: Дать общее представление о развитии мировой 

литературы средних веков и Возрождения  в единстве 

литературного, социокультурного, философского, 

исторического аспектов, сформировать ценностное 

отношение к изучению мировой литературы как важнейшей 

составляющей общеинтеллектуального и духовного 

развития личности. 

Содержание: Отличительной чертой курса является 

формирование у студентов комплексного религиозно-

философского, художественно-эстетического восприятия 

культуры и литературы эпохи средних веков и Возрождения; 

в умении ориентироваться в схеме литературного развития и 

определения места данного периода литературы в контексте 

всемирной литературы. 

Знать: содержание наиболее значительных произведений, 

своеобразие эпохи их создания, жанровой специфики, а 

также  биографии писателей, иметь представление об их 

эстетических  взглядах; 

Уметь: рассматривать литературу средних веков и 

Возрождения в культурном контексте эпохи; понимать 

национальную специфику основных изучаемых литератур; 

Владеть: рядом теоретических понятий, связанных со 

спецификой и историей создания произведений, 

мировоззрением и эстетическими представлениями эпохи, 

системой жанров зарубежной литературы средних веков и 

Возрождения. 

Модуль 3 Вопросы изучения филологии 

MSRYa2410 Дисциплина 1 Морфология современного 

русского языка 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   SSRYa1407 

1+2+0 

Цель курса: описание морфологического 

уровня языка с учетом современных достижений 

лингвистической науки, 

типологических особенностей грамматических классов и 

форм,  

формирование умений и навыков анализа грамматических 

явлений. 

Содержание:  Курс  «Морфология современного русского 

языка» является первым  при  изучении  грамматики  в  

системе  лингвистических  дисциплин.  Он знакомит  

студентов-филологов  с  основными  понятиями  и  

метаязыком грамматики. 

Знать: грамматические значения слов 

Уметь: классифицировать слова русского языка по частям 

речи, анализировать их грамматические категории и формы; 

производить морфологический разбор 

Владеть: понятийным и терминологическим аппаратом; 

навыками  анализа словоформы языковых единиц. 

IRL2411 Дисциплина 2 История русской  литературы  

ХVIII в. 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402,  IRL1408 

1+2+0 

Цель курса: формирование у обучающихся целостного 

представления о новом этапе русской литературе, 

начавшемся с проведением в России петровских реформ 

Содержание: Патриотизм русской литературы XVIII в. 

Борьба передовых писателей за развитие национального 

Знать: основные понятия и термины, историю, 

закономерности развития русской литературы и культуры 

XVIII века; основные понятия эпохи Просвещения, свободно 

ориентироваться в системе литературных жанров 

классицизма и сентиментализма 



самосознания русского народа. Рост демократических и 

освободительных идей. Утверждение внесословной 

ценности личности, обличение злоупотреблений властью, 

мечта о социальной гармонии, равенстве всех членов 

общества перед законом. Отражение в литературе основных 

жизненных (моральных, социально-этических, социальных) 

конфликтов эпохи, меняющийся характер их разрешения.  

Основные закономерности и динамика историко-

литературного развития. Формирование новых 

литературных направлений (классицизма, сентиментализма, 

предромантизма). Борьба литературных направлений; 

взаимодействие различных методов и стилей, 

Уметь: применять полученные знания в области 

литературоведческого анализа, в научно-исследовательской 

и других видах деятельности; самостоятельно оценивать и 

анализировать художественные тексты данного периода;  

Владеть: основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в области 

историко-литературной науки; навыками сопоставительного 

анализа текста 

IZL2412 Дисциплина 3 История зарубежной 

литературы XVII-XVIII вв. 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   IZLSVEV1409 

1+2+0 

Цель курса: знакомство с развитием литературного 

процесса, с деятельностью выдающихся писателей периода.  

формирование современного научного представления о 

закономерностях европейского литературного процесса 17-

18 веков; дать характеристику основным художественным 

направлениям литературы 17-18 веков.  

Содержание: В ходе изучения зарубежной литературы 17 –

18 веков предполагается знакомство с развитием 

литературного процесса, с деятельностью выдающихся 

писателей периода, который ознаменован назреванием и 

проведением первых буржуазных революций. При изучении 

курса должны быть учтены: самостоятельная эстетическая 

ценность, неповторимое своеобразие памятников 

литературы этого периода – великих произведений Корнеля, 

Расина, Мильтона, Свифта, Дидро, Руссо, Гѐте и значение 

достижений литературы классицизма, барокко, основных 

художественных направлений эпохи Просвещения для 

последующего развития духовной культуры человечества. 

Знать: биографии крупнейших писателей 17-18 веков, иметь 

представление об их эстетических взглядах; 

Уметь: рассматривать литературный процесс 17-18 веков в 

культурном контексте эпохи; устанавливать 

межлитературные связи; анализировать литературные 

произведения в единстве формы и содержания, относящиеся 

к разным жанрам.  

Владеть: навыками анализа 

художественного произведения; 

закономерностей литературного развития изучаемого 

периода 

SPP2413 Дисциплина 4 Синтаксис простого 

предложения  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VYa1401,  MSRYa2410 

1+2+0 

Цель курса: сформировать представление о синтаксисе 

простого предложения в современном русском языке, 

углубить теоретические сведения, приобретенные 

студентами по данной проблеме. 

Содержание: синтаксис как высший ярус системы языка, 

синтаксические связи, синтаксические отношения, 

сочинение, подчинение, синтаксема, сочетаемость, 

валентность, словосочетание, парадигма словосочетания,  

грамматическое значение словосочетания, подчинительная 

связь, сильная и слабая связь, предложение как 

предикативная единица, высказывание, речевой акт,  

предикативность,  структурная схема, грамматическое 

значение предложения, семантическая структура 

предложения, модель и типовое значение предложения, 

категория модальности, синтаксическое время, категория 

лица,  главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения, осложнение и распространение предложения. 

Знать: историю изучения частных вопросов синтаксиса; 

традиционные (словосочетание и предложение) и 

выделяемые с учетом новейших научных разработок 

синтаксические единицы, их типы; синтаксические связи и 

отношения, способы их выражения; различные аспекты 

изучения синтаксических единиц 

Уметь: анализировать синтаксические единицы всех типов; 

представлять теоретические положения в дискуссионном 

освещении, избирать наиболее приемлемую точку зрения на 

ту или иную научную проблему; 

Владеть: навыками сопоставления лингвистических и 

научных 

фактов, классифицирования и систематизирования 

языкового материала. 



SSP2414 Дисциплина 5 Синтаксис сложного 

предложения  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   VYa1401,  MSRYa2410 

 

1+2+0 

Цель курса: сформировать у студентов 

представления о синтаксической системе современного 

русского языка во всех ее особенностях. 

Содержание:  Основное внимание при изложении учебного 

материала уделяется общетеоретическим положениям и 

подходам к актуальным проблемам синтаксиса сложного 

предложения. Практические задания призваны 

сформировать навыки анализа синтаксических единиц в 

структурно-семантическом, функциональном и 

коммуникативном аспектах. 

Знать: историю изучения частных вопросов синтаксиса; 

традиционные (словосочетание и предложение) и 

выделяемые с учетом новейших научных разработок 

синтаксические единицы, их типы; синтаксические связи и 

отношения, способы их выражения; различные аспекты 

изучения синтаксических единиц 

Уметь: анализировать синтаксические единицы всех типов; 

представлять теоретические положения в дискуссионном 

освещении; 

Владеть: навыками сопоставления лингвистических и 

научных 

фактов, классифицирования и систематизирования 

языкового материала. 

Модуль 4 Классические вопросы литературы 

IRL2415 Дисциплина 1 История русской литературы 

ХІХ в. (І пол.) 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402, IRL1408,  

1+2+0 

Цель курса: выявление идейно-художественного богатства 

русской литературы XIX века, закономерностей 

литературного процесса, борьбы и преемственности 

различных направлений, стилей, художественных 

индивидуальностей; в воспитании через предмет у 

обучающихся научного мировоззрения и нравственно-

эстетической культуры. 

Содержание: Основные закономерности развития русской 

литературы на протяжении XIX века в их соотнесенности с 

литературами Европы и Америки, признание русской 

литературы как наиболее развитой в художественно-

эстетическом отношении литературы мира. Принципы 

периодизации истории русской литературы XIX века. 

Знать: закономерности развития русской литературы и 

культуры XIX века; свободно ориентироваться в системе 

литературных жанров романтизма и реализма; основные 

литературные направления и школы данного периода 

Уметь: обобщать теоретические знания, необходимые для 

объективной оценки современных направлений и концепций 

в области литературоведения; самостоятельно оценивать и 

анализировать художественные тексты данного периода 

Владеть: основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в области  

литературоведения; иметь навыки сбора и систематизации 

библиографии по теме учебно-исследовательской работы 

IZL2416 Дисциплина 2 История зарубежной 

литературы ХІХ в. 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:    IZL2412 

1+2+0 

Цель курса: рассмотреть развитие литературного процесса  

XIX века зарубежных стран, изучить деятельность 

выдающихся писателей XIX века.  

Содержание: Курс истории зарубежной литературы XIX 

века – важный этап в освоении цикла учебных дисциплин 

вузовского цикла, охватывающих мировой литературный 

процесс в его историко-теоретическом освещении. 

Знать: содержание наиболее значительных произведений, 

своеобразие эпохи их создания, жанровой специфики; 

биографии крупнейших писателей XIX века, иметь 

представление об их эстетических  взглядах. 

Уметь: рассматривать литературный процесс XIX века в 

культурном контексте эпохи, понимать национальную 

специфику основных изучаемых литератур и уметь 

устанавливать межлитературные связи;  

Владеть: рядом теоретических понятий, связанных со 

спецификой и историей создания произведений, 

мировоззрением и эстетическими представлениями эпохи, 

системой жанров зарубежной литературы XIХ века. 

IRL3417 Дисциплина 3 История русской литературы 

ХІХ в. (ІІ пол.) 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402,  IRL2411 

1+2+0 

Цель курса: формирование у студентов целостного, 

завершенного представления о литературном процессе 

второй половины ХIХ века; формировании  представления о 

базовых литературоведческих понятиях данного периода, 

основных направлениях литературного процесса.  

Содержание:  Основные закономерности развития русской 

литературы на протяжении XIX века в их соотнесенности с 

литературами Европы и Америки, признание русской 

литературы как наиболее развитой в художественно-

Знать: основные понятия и термины, историю, состояние и 

перспективы развития современной историко-литературной 

науки. 

Уметь: применять полученные знания в области 

литературоведческого анализа, в научно-исследовательской, 

педагогической, просветительской и других видах 

деятельности. 

Владеть: основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в области 



эстетическом отношении литературы мира. Принципы 

периодизации истории русской литературы XIX века. 

Литературный процесс второй половины 19 века: основные 

черты эпохи и культура. 

историко-литературной науки; навыками современного 

анализа художественного текста. 

IZL3418 Дисциплина 4 История зарубежной 

литературы ХХ в. 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   IZL2412 

1+2+0 

Цель курса: ознакомить студентов с основными 

произведениями литературы и творчеством отдельных 

авторов; сформировать представления об историко-

культурном контексте и общих закономерностях развития 

литературного процесса; анализировать закономерности 

развития литературных направлений и  литературных 

жанров 

Содержание: изучение дисциплины «История зарубежной 

литературы ХХ века» предоставляет большие возможности в 

расширении общей культуры будущего специалиста 

филолога. Сущность мирового литературного процесса в 

новейшую эпоху определяется особыми историческими 

условиями. Эпоха социально-политических потрясений, 

мировых войн, национально-освободительных движений 

вызвала распад основополагающих общественных и 

нравственно-эстетических устоев. Декаданс и безверие стали 

во многом сущностной особенностью культуры XX века. 

Выражением новых, во многом кризисных тенденций явился 

модернизм. 

Знать: основные литературные и литературоведческие 

факты, событий и роли конкретных писателей и теоретиков 

литературы в них. 

Уметь: осуществлять комплексный поиск 

литературоведческой информации в источниках разного 

типа, работать с литературой, анализировать факты и 

явления литературной и культурно-общественной жизни 

зарубежных стран; организовывать самостоятельные 

исследования по наиболее актуальным проблемам 

зарубежной литературы рассматриваемого периода и 

представлять результаты своей деятельности в различных 

формах; 

Владеть: навыками организации межкультурного диалога, 

способствующего наиболее конструктивному и 

продуктивному усвоению информации. 

Модуль 5 Теоретические проблемы филологии 

IGRYa3419 Дисциплина 1 Историческая грамматика 

русского языка 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VYa1401 

1+2+0 

Цель курса: Познакомить студентов с процессом 

формирования русского языка и историей развития 

основных особенностей его фонетической и грамматической 

системы. 

Содержание: Историческая грамматика - это учебная 

дисциплина исторического цикла, в которой представлено 

развитие фонетической и грамматической системы русского 

языка с древнейшего состояния до эпохи образования языка 

русской нации. Историческая грамматика призвана 

реализовать принцип историзма как способа 

лингвистического мышления студентов-филологов.  

Знать: процесс формирования русского языка и историю 

развития основных особенностей его фонетической и 

грамматической системы. 

Уметь: видеть исторический фон языковых явлений 

современного русского языка; объяснить сложившиеся в 

современной фонетической системе и грамматическом строе 

отношения. 

Владеть: навыками графического, лексического, 

фонетического и морфологического анализа древнерусского 

текста. 

IRL3420 Дисциплина 2 История русской литературы 

ХХ в. (I пол.) 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   VL1402,  IRL3417 

1+2+0 

Цель курса: формирование у студента целостного, 

завершенного представления о послереволюционном 

периоде русской литературы 20-30-х гг.; теснейшим образом 

связанного с культурой Серебряного века, европейским 

модернизмом и художественной традицией русской 

классической прозы; формировании  представления о 

базовых литературоведческих понятиях данного периода, 

основных направлениях литературного процесса: футуризм, 

имажинизм, конструктивизм 

Содержание: Сущность литературного процесса XX века и 

его функции в истории мировой культуры. Знаковая 

структура художественного образа. Универсальные 

Знать: характерные черты литературного процесса первой 

половины ХХ века,  особенности литературной жизни этого 

периода, творчество ведущих поэтов и писателей, отражение 

их творчества в критике и литературоведении 

 

Уметь: ориентироваться в литературном процессе, 

анализировать художественные произведения, сопоставлять 

факты исторического литературного процесса, делать 

выводы.   

 

Владеть: навыками анализа 

художественного произведения; 



структурные характеристики художественного текста. 

Поэтический образ как центральная единица лирического 

текста. Внешние и внутренние законы развития литературы 

XX века. Многообразие течений, школ и направлений 

литературного процесса.  

закономерностей литературного развития изучаемого 

периода 

RLK3421 Дисциплина 3 Русская литература 

Казахстана     

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402 

1+2+0 

Цель курса: дать представление об особенностях развития 

русской литературы Казахстана 

Содержание: исследование художественного своеобразия 

русской литературы Казахстана; воссоздание атмосферы 

культурного зарождения и эволюционные процессы в ней; 

понять общие закономерности литературного процесса, 

определить творческую индивидуальность отдельных 

писателей. 

Знать: ведущие литературные направления, жанры и 

стилевые особенности русской литературы Казахстана; 

Уметь: раскрывать особенности функционирования, 

содержания и формы произведений с использованием 

основных понятий и терминов, приемов и методов анализа;  

Владеть: навыками анализа 

художественного произведения. 

Модуль 6 Обучение русскому языку и литературе в школе 

IRL4422 Дисциплина 1 Русская  литература ХХ в. (IІ 

пол.) 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:   VL1402,  IRL3417 

 

1+1+0 

Цель курса: дать представление об особенностях развития 

русской литературы второй половины  ХХ века, ее основных 

этапах и периодах, важнейших закономерностях и 

тенденциях развития 

Содержание:  век рассматривается как историко-

культурная эпоха, имеющая свою специфику, эстетические 

традиции, что отразилось в художественной литературе. 

Центральное место в ней занимает человек  с его духовными 

и моральными ценностями. Курс направлен на 

формирование личности студента, воспитание в ней высоких 

чувств гуманизма и патриотизма. 

Знать: литературные направления, течения, 

художественные методы,  

жанры и стили, характерные для 2 половины ХХ века;  

Уметь: характеризовать литературный период; 

литературное направление; творчество писателя; 

 

Владеть: навыками анализа 

художественного произведения; 

закономерностей литературного развития изучаемого 

периода 

MPRYa4423 Дисциплина 2   Методика преподавания 

русского языка  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   SSP2414 

1+2+0 

Цель курса: дать студентам теоретические  и практические 

знания в области преподавания русского языка как предмета 

школьного обучения. 

Содержание: Предметом методики преподавания русскому 

языку является процесс обучения языку, его практическому 

использованию. Перед ней ставятся задачи научить 

студентов обоснованно определять цели, содержание и 

способы обучения русскому языку с учетом специфики 

языка как средства общения, психолого-педагогических 

закономерностей процесса обучения, социальных 

потребностей общества. 

Методика русского языка поможет студентам понять 

закономерности формирования у учащихся умений и 

навыков в области языка, усвоения систем научных понятий 

по грамматике и по другим разделам науки о языке. 

Знать: нормы русского литературного языка;      

существующие программы и учебники по русскому языку; 

базовые понятия данного курса;       требования к умениям и 

навыкам учащихся. 

Уметь: ориентироваться в актуальных проблемах методики 

преподавания русского языка;         ставить цели и задачи 

для учащихся в процессе обучения русскому языку; 

Владеть: навыками планирования и конструирования 

педагогической деятельности; прогнозирования и 

анализирования результатов своей работы и работы 

учащихся; использования комплекса учебно-методических 

средств. 

 

MPRL4424 Дисциплина 3 Методика преподавания 

русской литературы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402,  IRL3420 

1+2+0 

Цель курса: формирование представлении о литературном 

развитии, об исторической смене методов преподавания 

литературы, дать представление о наиболее характерных 

видах профессиональной деятельности учителя.  

Содержание: Курс рассматривает основные подходы к 

чтению и изучению художественных произведений в их 

родо-жанровой специфике; особенности восприятия 

Знать: содержание работы при изучении каждого этапа 

литературного образования;  систему способов и средств 

обучения, критериев их выбора и особенностей 

использования при постановке учебных задач; варианты 

организации работы на занятиях разных типов. 

Уметь: применять на практике специальные технологии 

литературного образования; применять отечественный и 



читателем художественных произведений; основные методы 

исследования в области теории и методики преподавания 

русской литературы. 

 

зарубежный инновационный опыт в преподавания 

литературы.. 

Владеть: навыками обеспечения педагогического процесса 

в области литературного образования. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 1 Классическая  литература 

SW 3501  Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Основная цель освоения дисциплины – помочь студентам 

познакомиться с принципами и овладеть приемами 

реализации научно-исследовательского проекта 

Задачи дисциплины  

создать представление об основных принципах современной 

науки как специфической формы социальной активности в 

контексте становления гуманитарного знания; 

продемонстрировать, как обоснование правил научной 

деятельности связано с функционированием научного 

сообщества, с предлагаемыми им направлениями 

академической карьеры и формами  научной коммуникации; 

Сформировать представление о порядке организации 

исследовательского проекта, продемонстрировать навыки, 

необходимые на каждом этапе его осуществления – от 

формулировки темы и подбора источников до написания 

текста и представления его научному сообществу. 

 

Знать: терминологию описания дипломного или 

диссертационного проекта: понятия предмета, объекта и 

проблемы научного исследования; технологию 

осуществления и презентации анализа источников разных 

типов; правила оптимизации соотношения между темой и 

источников;    правила библиографического описания; 

основные возможности поиска исследовательской 

литературы; технологии составления плана собственного 

исследования как способа организовать исследовательскую 

деятельность, как репрезентировать себя и свою научную 

работу в определенных сообществах, как формы изложения 

содержания работы и как модели концептуализации 

предмета;  

Уметь: работать с информацией: ее поиск, 

перераспределение и редактирование в аспекте 

приближения к задаваемому (например, работодателем или 

научным сообществом) формату; описывать 

исследовательские проекты: как своих собственных, так и 

своих товарищей по группе, других представителей 

профессии, в которой намерен самореализовываться 

студент. 

RLK3502 Русская литературная критика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402 

1+2+0 

Цель: закрепить навыки критического анализа и оценки 

различных направлений в литературе. 

В рамках курса изучается, обобщается и систематизируется 

опыт лучших представителей критической мысли в России 

18-20 вв. Основные тенденции общественно-

художественного развития русской литературы указанного 

периода рассматриваются с учетом многообразия подходов, 

эстетической позиции жанров литературной критики и ее 

роли в современой интерпретции выдающихся 

литературных произведений и литературного процесса в 

целом. 

Знать: основные понятия теории литературы, основные 

тенденции развития русской литературной критики и 

литературы народов Казахстана; 

 Уметь: анализировать и оценивать различные направления 

в литературе проводить сравнительно-сопоставительный 

анализ критических концепций 

Иметь представление:  об истории и структуре русской 

критической мысли. 

FPRR3503 Философские проблемы русского романа 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: VL1402 

1+2+0 

Курс рассматривает художественное произведение как 

сокровищницу духовно-нравственного опыта, ценностный 

подход обязывает проникать в философские контексты 

знания. Следование общенаучным принципам системности, 

конкретности и историзма побуждает к выявлению 

философской проблематики русского романа на протяжении 

его формирования, начиная с Х1Х века, в лице таких 

писателей как М.Ю.Лермонтов, Ф.М.Достоевский, 

Л.Н.Толстой, Д.М.Мережковский, Л.Леонов, А.Платонов, 

М.Булгаков. 

 Знать: влияние на русских романистов представителей  

европейской и русской философской и религиозной мысли 

(Гегель, Кант, Ницше, Фрейд, В.Соловьев, И.Ильин, 

Н.Бердяев), выразившемся в активизации внутренней формы 

слова, стремлении к обобщенности, ассоциативности 

повествования; 

Уметь: выявлять специфику соотношения изобразительного 

и семантического планов романной структуре, характера и 

видов художественной условности; 

Владеть: навыками анализа повествовательно-



Цель курса: на основе знания основ общенаучной и 

частнонаучной методологии исследовать и раскрыть 

взаимосвязь и взаимообусловленность художественного и 

философского начал в изучении индивидуально-авторских 

систем указанных авторов на уровне образно-мотивной 

структуры и специфики повествовательных форм 

Задачами  курса  являются выявление истоков и традиций 

формирования философской направленности лучших 

образцов русского романа, специфики художественного 

воплощения его проблематики в указанном аспекте и 

выявление основных закономерностей  в связи с 

исследованием философских, культурных и литературных 

контекстов эпохи.     

композиционного целого лучших явлений русского романа в 

соотнесении с активно осваиваемой современным 

литературоведением связью нравственно-философских 

исканий русских писателей.  

PRS3504 Проблемы русского символизма 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402 

1+2+0 

Содержательное наполнение дисциплины ориентировано на 

изучение особенностей и творческого опыта 

предшественников русского символизма как наиболее 

масштабного, значительного и оригинального явления 

культуры. В рамках дисциплины освещаются философско-

эстетические основы символизма, многообразие творческих 

поисков его представителей, литературные  достижения и 

воздействие этого направления на литературный процесс 

последующих периодов. Особое внимание уделяется 

художественным поискам и открытиям русских символистов 

– В.Брюсова, А.Белого, А Блока, Ф.Сологуба и др.  

Цель: выявить динамику индивидуально- эстетических 

систем русского символизма, внутренние закономерности 

его формирования и принципы классификации;   

В задачи курса входит характеристика специфических 

особенностей поэтики русского символизма, этапов его 

формирования, своеобразие его жанровых форм;   

Знать: своеобразие поэтики и эстетики русского 

символизма; 

Уметь: анализировать наследие русского символизма в 

единстве форм и содержания, дифференциации различных 

этапов его формирования; 

Приобрести навыки: определения методологических основ 

и своеобразия жанрово-эстетических форм русского 

символизма в контексте мирового литературного процесса. 

 

 

 

 

RR3505 Развитие романтизма в конце XVIII века 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402 

1+1+0 

Данная дисциплина предусматривает выявление основных 

особенностей формирования романтизма в русской 

литературе конца 18-начала 19 в.в. Основное внимание 

уделяется литературной деятельности поэтов и писателей, 

своеобразие эстетических систем которых способствовало 

переходу от сентиментализма и классицизма к романтизму – 

творчеству М.Муравьева, М.Хераскова, И.Дмитриева, 

Н.Карамзина, М.Ломоносова, Г.Державина, раннего 

В.Жуковского и др.  

Цель: проследить истоки русского предромантизма, его 

место и роль в мировом историко-литературном процессе 

конца 18-начала 19 в.в.; 

Задачи – определить характер воздействия 

западноевропейской литературы на формирование 

романтизма в русской литературе; 

- выявить специфические черты раннего романтизма в 

русской литературе 

Знанть: о трансформациях индивидуально–художественных 

систем русского литературного процесса указанного 

периода, процессах их взаимовлияния и взаимодействия;  

Уметь: теоретически и практически обосновывать явления 

раннего романтизма на основе изучаемого материала, 

новаторских принципов изображения мира и человека; 

Навыки: сравнительно-типологического и системного 

подхода к изучению различных литературных направлений 

и течений. 

 

OIPT3506 Oсновы изучения поэтики текста 

3 кредита/5 ECTS 

Цель курса: изучение художественного текста как 

содержательно- 

Знать: основные положения и концепции в области 

филологического анализа  художественного текста; 



Пререквизиты:  VL1402 

1+2+0 

формальной целостности, базирующейся на системе 

языковых средств. 

Задачи курса: 

- выявление особенностей художественного текста; 

- изучение эстетических возможностей разных уровней 

языка; 

- рассмотрение экстралингвистических и лингвистических 

факторов, 

влияющих на языковую оформленность текста; 

- исследование общих языковых особенностей 

художественного текста и 

индивидуально-авторской специфики использования 

общенародного 

языка. 

принципы анализа языка художественной литературы; 

основные подходы к изучению субъектной и 

пространственно-временной структуры художественного 

текста; 

Уметь: применять полученные знания в анализе 

литературного произведения, а 

именно: характеризовать изучаемый текст в 

лингвистическом аспекте с точки 

зрения его жанровой и родовой принадлежности, специфике 

семантической и композиционно-речевой организации; 

своеобразия повествовательного 

монолога. 

Владеть: современными методами филологического анализа 

художественного текста, в том числе: анализировать язык 

произведения с точки зрения 

включения в историко-литературный контекст; языковые и 

метрические 

особенности произведения, зависимость от рода и жанра; 

методикой выявления 

интертекстуальных связей. 

PSh3507 

 

Пушкиниана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402 

1+2+0 

Литература о Пушкине, как художественная, так и 

литературоведческая,  непрерывно растет как в России, так и 

за рубежом. В силу этого необходимо системное изучение и 

изложение этих материалов, ставящих целью обобщить все 

наиболее существенное для пушкиноведения, в том числе: 

вопрос о биографии поэта как особом типе 

литературоведческого исследования (Т. Цявловская, 

Б.Мейлах), анализ социально-политических и исторических 

воззрений Пушкина (С.Абрамович, Е. Тарле), вопросы 

художественного метода Пушкина в соотнесенности с 

развитием современной ему отечественной литературы 

(А.Соколов, Л.Гинзбург, М.Гилельсон), своеобразие 

пушкинского реалистического синтеза в его связи с другими 

литературными направлениями и художественными 

методами мировой литературы (Н.Пиксанов, Д.Благой, 

П.Берков), историко-функциональный подход к изучению 

творческого наследия Пушкина в литературоведении и 

критике русского Зарубежья (В.Ходасевич, Н.Трубецкой), 

достижения современного российского пушкиноведения 

(Ю.Лотман, В.Непомнящий) и др. 

Цель курса: изучение основных литературоведческих 

концепций в науке о Пушкине, определить пути освещения 

проблем поэтики Пушкина в контексте современного 

литературоведения; 

задачами курса являются выявление основных тенденций 

развития пушкиноведения как особой отрасли 

литературоведения, погружение в философские, 

социокультурные и литературные контексты пушкинской 

эпохи. 

Знать: об основных подходах к изучению наследия 

Пушкина как традиционных, так и новаторских; 

Уметь: корректно сопоставлять и анализировать разные 

точки зрения, обобщать и систематизировать исходные 

данные; 

Навыки: системного и взвешенного подхода к 

разнородному материалу научно-критических дискуссий, 

последовательного и профессионального его  освещения.  

 



PSV3508 Поэты серебряного века 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402 

1+2+0 

Цели курса: 

1) сформировать у студентов целостное представление о 

поэзии серебряного века;  

2)  познакомить с системой жанров поэзии серебряного века;  

3) научить применять полученные знания для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

1) анализ и интерпретация на основе существующих в 

литературоведении концепций и прикладных методик 

явлений и процессов, происходящих в поэзии серебряного 

века,  

2) устное, письменное и виртуальное представление 

материалов собственных наблюдений и исследований 

творческих индивидуальностей поэтов. 

Знать: основные особенности поэзии Серебряного века; 

систему жанров русской поэзии Серебряного века, их 

функции, содержание и поэтику, а также предусмотренные 

программой тексты произведений;  

Уметь: раскрывать особенности функционирования, 

содержания и формы поэтических произведений 

Серебряного века с использованием основных понятий и 

терминов, приемов и методов анализа и интерпретации 

текстов, принятых в современном литературоведении; 

излагать устно и письменно свои выводы и наблюдения по 

вопросам структуры и поэтики произведения;  

Владеть: основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в области анализа 

литературно-художественного поэтического произведения. 

LNSNG4509 Литература народов СНГ 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402 

1+2+0 

Цель дисциплины: 

 - формирование системных знаний об основных этапах 

развития национальных литератур, о закономерностях 

взаимодействия между ними. 

Задачи дисциплины: 

- способствовать овладению студентами гуманитарными 

знаниями, приобщение к общечеловеческим знаниям; 

 - выработать навыки анализа национального произведения; 

 - воспитать интерес к поликультурному пространству СНГ. 

  

Знать: основные имена представителей литературы СНГ; 

взаимосвязь культур и литератур СНГ; 

Уметь: определять общечеловеческое и национальное в 

идейно-художественном содержании произведений; 

пользоваться основными методами литературоведческого 

анализа; пользоваться научной, справочной, методической 

литературой; выполнить самостоятельную работу по 

анализу творчества или художественного произведения 

писателя литературы народов СНГ; 

Иметь представление: об общих этапах развития литератур 

СНГ. 

KLV4510 Классическая литература Востока 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402 

1+2+0 

Получить общее представление об истории литератур 

Востока в системе истории всемирной литературы в эпоху  

Древности и Средневековья,  об основных закономерностях 

становления и развития наиболее представительных 

классических литературных традиций Востока, их 

периодизации и типологии; уяснить специфику 

формирования региональных традиций (Дальний Восток, 

Южная Азия, Ближний и Средний Восток); ознакомиться с 

проблемами развития жанров и стилей названных литератур, 

с литературной деятельностью крупнейших представителей 

философских и религиозных течений; ориентироваться в 

различных методологических подходах к изучению 

литературных взаимосвязей Востока и Запада. 

Знать основные вехи мирового литературного развития, 

хронологические границы  основных эпох, вклад литератур 

Востока в сокровищницу мировой литературы и характер 

взаимодействия литератур Востока и Запада; наиболее 

значительные этапы, авторов и произведения основных 

литературных традиций древнего и средневекового Востока; 

Уметь  сопоставлять литературные явления различных 

традиций, вычленять общие и специфические черты каждой 

литературы, использовать полученные знания в 

исследовательской работе; анализировать литературное 

произведение в аспекте его национального своеобразия, его 

связей с произведениями других национальных литератур 

(генезис, структура, функционирование); 

Владеть основными приемами историко-типологического, 

историко-функционального, сравнительно-типологического 

и других современных методов литературоведческого 

анализа для научной интерпретации литературного процесса 

в различных регионах Востока в эпоху Древности и 

Средневековья; основными приемами научного описания и 

интерпретации произведений в компаративистском аспекте.  

SRL4511 Современная русская литература 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402 

1+2+0 

Цель – дать системные знания о современном литературном 

процессе, основных тенденциях развития литературы, 

значимых представителях различных течений, сформировать 

готовность к научно-критической рецепции русской 

Знать: наиболее значимые историко-литературные факты и 

явления изучаемого периода, периодизацию литературного 

процесса; творчество и биографические данный 

репрезентативных поэтов и писателей; жанрово-стилевые 



литературы рубежа ХХ – XXI веков.  

 

процессы в литературе изучаемого периода. 

Уметь: рассматривать литературный процесс в 

социокультурном контексте эпохи; 

обозначать те или иные тенденции развития и хронологию 

историко-литературных явлений; сопоставлять 

произведения, принадлежащие к различным  эстетическим 

направлениями и аргументировать их типологическую и 

индивидуально авторскую принадлежность; 

Владеть: методами, приѐмами исследовательской, 

аналитической и практической работы с художественными, 

критическими и научными текстами.  

KDL3512 Классическая  детская литература 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402 

1+2+0 

Целями освоения дисциплины является формирование 

системы знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями детской литературы как художественной и 

педагогической составляющей русской и мировой 

литературы, как базы для развития универсальных 

компетенций и основы для развития профессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины: 

- изучение классической русской, современной и переводной 

детской литературы; 

- актуализация межпредметных знаний, способствующих 

пониманию особенностей 

детской литературы; 

 - формирование системы знаний и умений, необходимых 

для понимания 

закономерностей исторического развития детской 

литературы и детского чтения; а 

также необходимых для рассмотрения эволюции жанровых 

форм в литературе для 

детей и юношества; 

- формирование системы знаний и умений, связанных с 

отбором книг для школьного и 

домашнего чтения; 

- обеспечение условий для активизации познавательной 

деятельности студентов и 

формирования у них опыта критической оценки творчества 

писателей для детей и 

отдельных книг для чтения детей; 

- стимулирование самостоятельной, деятельности по 

освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций 

специфических для области 

их профессиональной деятельности 

Знать: детскую литературу как вполне самостоятельное 

историко-литературное явление, отражающее общие 

тенденции развития отечественной и мировой культуры, 

литературы; монографическое творчество выдающихся 

детских писателей, как русских, так и принадлежащих 

мировой культуре; 

Уметь: осуществлять поиск и отбирать информацию, 

необходимую для решения конкретной задачи; 

самостоятельно, исходя из имеющихся теоретико-

литературных знаний, анализировать произведения детской 

литературы разных видов и жанров; просматривать любые 

детские книги, определять, для какого возраста они 

предназначены, каково их примерное содержание, 

образовательно-воспитательное и 

эстетическое значение; 

Владеть: навыками аналитического подхода к 

художественному тексту, имеющему своим адресатом 

ребенка или подростка; ключевыми литературно-

критическими письменными жанрами: аннотацией, 

рецензией, обзором детского литературного издания; 

художественными жанрами: литературной сказкой 

(стилизацией, пародией, др.), загадкой, рассказом. 

 

LNKSA4513 

 

Литература народов Казахстана и Средней 

Азии 

2 кредита/3ECTS 

Пререквизиты:  RLK3421 

1+2+0 

Изучить литературный процесс народов Средней Азии и 

Казахстана с древности до современности, получить 

представление о характере художественно-смыслового 

пространства, литературного достояния народов Средней 

Азии и Казахстана, специфике литературных направлений, 

Знать: литературу народов Казахстана и Средней Азии как 

вполне самостоятельное историко-литературное 

монографическое творчество выдающихся писателей; 

основные этапы историко-литературного процесса 

Казахстана и Средней Азии; 



внутренних закономерностях развития и творческой 

индивидуальности крупнейших национальных писателей 

Средней Азии и Казахстана. 

Уметь: самостоятельно, исходя из имеющихся теоретико-

литературных знаний, анализировать произведения 

литературы Казахстана и Средней Азии; 

Владеть: навыками аналитического подхода к 

художественному тексту; литературоведческой 

терминологии. 

 

ИОТ 2 Русский язык 

SW 3501  Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

 Основная цель освоения дисциплины – помочь студентам 

познакомиться с принципами и овладеть приемами 

реализации научно-исследовательского проекта 

Задачи дисциплины:  

создать представление об основных принципах современной 

науки как специфической формы социальной активности в 

контексте становления гуманитарного знания; 

продемонстрировать, как обоснование правил научной 

деятельности связано с функционированием научного 

сообщества, с предлагаемыми им направлениями 

академической карьеры и формами  научной коммуникации; 

Сформировать представление о порядке организации 

исследовательского проекта, продемонстрировать навыки, 

необходимые на каждом этапе его осуществления – от 

формулировки темы и подбора источников до написания 

текста и представления его научному сообществу. 

 

Знать: терминологию описания дипломного или 

диссертационного проекта: понятия предмета, объекта и 

проблемы научного исследования;. технологию 

осуществления и презентации анализа источников разных 

типов; правила оптимизации соотношения между темой и 

источников; правила библиографического описания; 

основные возможности поиска исследовательской 

литературы; технологии составления плана собственного 

исследования как способа организовать исследовательскую 

деятельность, как репрезентировать себя и свою научную 

работу в определенных сообществах, как формы изложения 

содержания работы и как модели концептуализации 

предмета;  

Уметь: работать с информацией: ее поиск, 

перераспределение и редактирование в аспекте 

приближения к задаваемому (например, работодателем или 

научным сообществом) формату; описывать 

исследовательские проекты: как своих собственных, так и 

своих товарищей по группе, других представителей 

профессии, в которой намерен самореализовываться 

студент. 

 

PKRYa3502 Практический курс русского языка 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: VYa1401 

1+2+0 

Сформировать на основе полученных теоретических знаний 

практические навыки владения современным русским 

литературным языком. 

 

Знать: основные положения теории современного русского 

языка; 

Уметь: осмысленно использовать знаки препинания, все 

виды языковых норм в самостоятельно создаваемых текстах; 

иметь:  навыки анализа языковых средств в контексте, 

способность проводить исследовательскую деятельность. 

IRLYa3503 История русского литературного языка    

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: VYa1401 

1+2+0 

Цели и задачи дисциплины: 

Познакомить студентов с основными проблемами и 

особенностями формирования и развития письменно-

книжного русского литературного языка со времени его 

зарождения до современности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- Познакомить студентов с основными этапами развития 

русского литературного языка в связи с историей народа. 

- Показать типичные особенности литературных текстов и 

основные тенденции развития литературного языка в разные 

исторические периоды. 

- Показать, как появились и как развивались общеязыковые 

Знать: закономерности русского литературного процесса, 

базовые термины и теоретические понятия, необходимые 

для осмысления истории русской литературы, периодизацию 

русской литературы, сущность понятия "традиция" и 

закономерности его функционирования в литературном 

процессе, основные факты творческих биографий русских 

писателей, основные этапы творческой эволюции изучаемых 

авторов. 

Уметь: анализировать тексты различных жанров в единстве 

формы и содержания с учетом авторских философско-

эстетических открытий, выявлять структурные компоненты 

текста, единицы  различных уровней языка, определять их 



и внутристилистические нормы, каковы причины и условия 

становления соответствующих норм. 

- Выработать навыки анализа языка литературных 

произведений, умение выделять то новое, что вносят в 

литературный язык авторы анализируемых текстов, умение 

выделять особенности, отражающие основные тенденции 

русского литературного языка. 

место и функцию в тексте, сравнивать тексты и определять 

их место в истории русского литературного языка  

Владеть понятийным аппаратом истории русского 

литературного языка и использовать его при анализе 

текстов. 

ROP3504 Русская орфография  и пунктуация   

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   VYa1401 

1+2+0 

Цель и задачи: Закрепление, систематизация и 

совершенствование знаний, умений и навыков по наиболее 

сложным разделам орфографии и пунктуации.  

 

 

Знать: правила построения речевых произведений, 

теоретические основы становления литературного языка. 

Уметь: осмысленно использовать знаки препинания, все 

виды языковых норм в самостоятельно создаваемых текст; 

Иметь: навыки анализа языковых средств в контексте, 

способность проводить исследовательскую деятельность. 

LSKPN3505 Лингвокультурные символы Казахстана 

периода Независимости 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:   VYa1401 

1+1+0 

Учебный курс выстраивается на основе базовых знаний 

лингвокультурологии и страноведения при обучении 

русского языка.  

Цель курса – помочь овладеть   лингвокультуроведческой и 

страноведедческой информацией о Казахстане. 

Задачи: выявит роль взаимосвязь языка и культуры в 

системе обучения РКИ; усвоить лингвострановедческую 

информацию о Казахстане при обучении РКИ; 

сформировать представление о ключевых лингвокультурных 

концептах евразийства. 

Знать лингвокультуроведческую и страноведедческую 

информацию о Казахстане; содержание ключевых 

культурных концептов евразийской культуры; 

Быть способным презентовать лингвокультурые лакуны в 

образовательных целях; 

Уметь анализировать языковой материал с целью выявления 

национально-культурной семантики; 

Владеть навыками анализа языковой картины мира. 

FGRYa3506 Функциональная грамматика русского языка   

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   VYa1401 

1+2+0 

Цели: сформировать у бакалавров-филологов 

коммуникативно-ориентированный подход к языку, 

методические знания, умения и навыки в области 

функциональной грамматики русского языка; познакомить с 

аспектами функциональной грамматики; описать 

грамматические формы и синтаксические конструкции с 

точки зрения выполняемых ими функций в речи; 

представить специфику русской грамматики в единстве 

структурно-системного и функционального подходов; 

обучить будущих преподавателей русского языка 

методическим приемам работы 

Знать: специфику русской грамматики в единстве 

структурно-системного и функционального подходов;  

основные разделы функциональной грамматики. 

Уметь: представлять специфику русской грамматики в ее 

системе и функциональном потенциале; - выявлять связи и 

взаимодействия разных функций языковых единиц в рамках 

системы и в речи; - ориентироваться в подходе к 

функциональному описанию грамматики по принципу "от 

формы выражения к функции". 

Владеть: 

: теоретическими и практическими знаниями о 

грамматических формах и синтаксических конструкциях с 

точки зрения выполняемых ими функций в речи. готовность 

применить знания, умения и навыки на педагогической 

практике; составлять научные обзоры, аннотации, 

составлять рефераты и библиографию по тематике 

проводимых исследований. 

IRLYa3507 История русского литературного языка 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   VYa1401 

1+2+0 

Цели и задачи дисциплины: 

Познакомить студентов с основными проблемами и 

особенностями формирования и развития письменно-

книжного русского литературного языка со времени его 

зарождения до современности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- Познакомить студентов с основными этапами развития 

русского литературного языка в связи с историей народа. 

Знать: закономерности русского литературного процесса, 

базовые термины и теоретические понятия, необходимые 

для осмысления истории русской литературы, периодизацию 

русской литературы, сущность понятия "традиция" и 

закономерности его функционирования в литературном 

процессе, основные факты творческих биографий русских 

писателей, основные этапы творческой эволюции изучаемых 

авторов; 



- Показать типичные особенности литературных текстов и 

основные тенденции развития литературного языка в разные 

исторические периоды. 

- Показать, как появились и как развивались общеязыковые 

и внутристилистические нормы, каковы причины и условия 

становления соответствующих норм. 

- Выработать навыки анализа языка литературных 

произведений, умение выделять то новое, что вносят в 

литературный язык авторы анализируемых текстов, умение 

выделять особенности, отражающие основные тенденции 

русского литературного языка. 

Уметь: анализировать тексты различных жанров в единстве 

формы и содержания с учетом авторских философско-

эстетических открытий, выявлять структурные компоненты 

текста, единицы  различных уровней языка, определять их 

место и функцию в тексте, сравнивать тексты и определять 

их место в истории русского литературного языка;  

Владеть понятийным аппаратом истории русского 

литературного языка и использовать его при анализе 

текстов. 

ILU3508 История лингвистических учений 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   VYa1401 

1+2+0 

Цель курса «История лингвистических учений» 

состоит в том, чтобы осветить основные этапы развития 

науки о языке от древнейших эпох до современного 

состояния, дать сведения о древнейших лингвистических 

школах и крупных языковедах, основных принципах, 

методике исследования, наиболее важных конкретных 

достижениях, полученных представителями той или иной 

школы 

Знать место русского языка в кругу других языков мира; 

- -типологические закономерности и тенденции развития 

языков; 

- - современное состояние  языков и культур славянского 

мира; данные родственных и неродственных языков. 

Уметь выявлять типологические   признаки разных языков; 

сопоставлять факты русского и родственных (в том числе 

славянских) /неродственных языков; 

Владеть: методикой лингвистического анализа языковых 

единиц разного  уровня. 

SRYa4509 Семантика русского языка 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VYa1401 

1+2+0 

На основе системных представлений о языке, которые 

были сформированы у студентов при изучении дисциплины 

«Современный русский язык», показать, как проявляется 

содержательная сторона языковых единиц с учетом 

новейших исследований в области семантики. 

Задачи курса:  

 познакомить студентов с важнейшими этапами 

становления и развития лингвистической семантики как 

самостоятельной научной дисциплины; 

 дать представление о современных лингвистических 

парадигмах, ориентированных на исследование 

семантического аспекта языковых единиц; 

 охарактеризовать принципы и методы современной 

лингвистической семантики в приложении к исследованиям 

русского языка; 

 рассмотреть основные проблемы, связанные с 

лексической и грамматической семантикой русского языка; 

 показать особенности семантического устройства 

русского языка на основе анализа языковых единиц  разных 

уровней; 

 установить возможности практического применения 

полученных теоретических знаний при обучении русскому 

языку в школе и вузе. 

Знать основные закономерности и специфику в организации 

содержательной стороны русского языка; 

Уметь: объяснить явления и процессы русского языка, в 

которых отражаются семантические свойства языковых 

единиц; 

Приобрести навыки: семантического анализа языковых 

единиц русского языка; 

Иметь представление: о лингвистической семантике как 

самостоятельной отрасли знания о языке, ее проблематике и 

научном аппарате, основных направлениях, концепциях. 

 

 

RLYaKR4512 Русский литературный язык и культура речи 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VYa1401 

1+2+0 

Цель курса: формирование образцовой языковой 

личности высокообразованного специалиста, речь которого 

соответствует принятым в образованной среде нормам, 

отличается выразительностью и красотой.  

Знать: устройство современного русского языка, система 

его  единиц; основы эффективного речевого общения – 

основ риторики, прагматики;  

Уметь: корректировать форму и тактику речевого поведения 



Важнейшими задачами дисциплины являются:  

 закрепление и совершенствование навыков 

владения нормами русского литературного языка;  

 развитие навыков поиска и оценки информации;  

 развитие речевого мастерства для подготовки к 

сложным профессиональным ситуациям общения (ведение 

переговоров, дискуссии и т.п.);  

 повышение культуры разговорной речи, обучение 

речевым средствам установления и поддержания 

доброжелательных личных отношений.  

в соответствии с интересами, уровнем подготовленности и 

настроением адресата, способности находить наиболее 

эффективные приемы речевого взаимодействия; 

использовать различные языковые средства и 

лингвистические знаний о них в свободном общении в 

разнообразных коммуникативных ситуациях; 

Владеть: литературной нормой на разных уровнях языка в 

устной и письменной речи: овладение лексическими, 

фразеологическими, фонетико-интонационными, 

графическими  и грамматическими ресурсами русского 

литературного языка. 

PRYa4511 Прагматика русского языка 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   VYa1401 

1+2+0 

Цель курса: дать представление о прагматике как 

составляющей современной лингвистической парадигмы.  

Задачи курса:  

- определить место и роль прагматики как составляющей 

лингвистической парадигмы,  выявить еѐ контактные 

отношения с другими науками; 

- описать этапы становления прагматики как 

лингвистического направления; 

- дать категориальную характеристику 

прагмалингвистике как науке; 

- рассмотреть прагматику в единстве типологической 

характеристики РА, особенностей контекста и языковых 
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- дать представление о классификациях речевых актов; 

описать их основные типы 

- проанализировать структуру речевой акт; 

- познакомить с современными работами о 

соотнесенности объективного и прагматического смыслов в 

высказывании. 

- научить моделировать программы речевого поведения 

для реализации стратегий социального и межкультурного 

общения. 

Знать: типологию перформативных высказываний;  

уметь анализировать речевое поведение в различных 

ситуациях общения;  

Уметь: выбирать языковые средства выражения для 

речевых актов в различных ситуациях общения; 

разрабатывать речевые программы ситуаций социального и 

межкультурного взаимодействия (стратегии кооперации и 

конфронтации), а также к выбору наиболее эффективных 

методов исследования речевых проблем общения. 

ITPRYa3512 Инновационные технологии преподавания 

русского языка 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   VYa1401 

1+2+0 

Цели и задачи: в обобщенном виде познакомить с 

достижениями в области инновационных технологии 

обучения русскому языку; охарактеризовать основные 

направления и проблемы современной методики русского 

языка. 

Содержание: дает необходимую теоретическую и 

методическую подготовку в области технологизации 

учебного процесса, разработки и внедрения инновационных 

методов преподавания русского языка в школе, являющуюся 

важным условием для будущей плодотворной 

педагогической деятельности. 

Знать современные методы и технологии преподавания 

русского языка; 

Уметь самостоятельно подбирать и правильно использовать  

учебный материал по русскому языку, обоснованно 

выбирать технологии обучения и методические приемы; 

Иметь представление о содержании и требованиях 

программы по русскому языку в школе и других 

руководящих документов, а также в содержании и 

методическом аппарате школьных учебников. 

SRYa4513 Стилистика русского языка 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:   VYa1401 

1+2+0 

Цель курса: формирование у студента целостного 

системного представления о функционировании языка в его 

стилевых разновидностях, в коммуникативном, 

прагматическом и когнитивном аспектах; творческое 

владение нормами  письменной и устной речи; 

Уметь: правильно интерпретировать семантическое 

содержание и стилистическую информацию, которую несут 

лексические и грамматические единицы, определенные 

морфологические формы; делать мотивированный выбор 

данных единиц и форм в зависимости от условий контекста; 



максимальное развитие языкового «чутья» и формирование 

навыков стилистической правки.  

Курс практической стилистики русского языка выполняет 

следующие задачи: 

 рассматривает современный русский язык в его 

функционально-стилевых разновидностях, выявляет 

стилевые нормы и особенности производства текстов 

различной жанровой характеристики; 

 раскрывает функциональные и экспрессивные 

возможности использования лексических и грамматических 

единиц и отдельных морфологических форм в рамках 

контекста и целого текста. 

эффективно использовать экспрессивные возможности этих 

единиц при создании текстов массовой коммуникации; 

ориентироваться в системе функциональных стилей 

современного русского языка; выявлять закономерности 

создания и функционирования текстов различной жанровой 

характеристики. 

 

ИОТ 3 Русская литература 

SW 3501  Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредита/2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

 Основная цель освоения дисциплины – помочь студентам 

познакомиться с принципами и овладеть приемами 

реализации научно-исследовательского проекта 

Задачи дисциплины:  

создать представление об основных принципах современной 

науки как специфической формы социальной активности в 

контексте становления гуманитарного знания; 

продемонстрировать, как обоснование правил научной 

деятельности связано с функционированием научного 

сообщества, с предлагаемыми им направлениями 

академической карьеры и формами  научной коммуникации; 

Сформировать представление о порядке организации 

исследовательского проекта, продемонстрировать навыки, 

необходимые на каждом этапе его осуществления – от 

формулировки темы и подбора источников до написания 

текста и представления его научному сообществу. 

 

Знать: терминологию описания дипломного или 

диссертационного проекта: понятия предмета, объекта и 

проблемы научного исследования;. технологию 

осуществления и презентации анализа источников разных 

типов; правила оптимизации соотношения между темой и 

источников; правила библиографического описания; 

основные возможности поиска исследовательской 

литературы; технологии составления плана собственного 

исследования как способа организовать исследовательскую 

деятельность, как репрезентировать себя и свою научную 

работу в определенных сообществах, как формы изложения 

содержания работы и как модели концептуализации 

предмета;  

Уметь: работать с информацией: ее поиск, 

перераспределение и редактирование в аспекте 

приближения к задаваемому (например, работодателем или 

научным сообществом) формату; описывать 

исследовательские проекты: как своих собственных, так и 

своих товарищей по группе, других представителей 

профессии, в которой намерен самореализовываться 

студент. 

RP3502 Русская поэзия XIX века 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402 

1+2+0 

Цели курса: сформировать у студентов целостное 

представление о творчестве поэтов  XIX века 

Задачи освоения дисциплины: 

1) анализ и интерпретация на основе существующих в 

литературоведении концепций и прикладных методик 

явлений и процессов, происходящих в поэзии  XIX века ,  

2) устное, письменное и виртуальное представление 

материалов собственных наблюдений и исследований 

творческих индивидуальностей поэтов. 

 

 

Знать: основные особенности поэзии  XIX века; систему 

жанров русской поэзии  XIX века , их функции, содержание 

и поэтику, а также предусмотренные программой тексты 

произведений;  

Уметь: раскрывать особенности функционирования, 

содержания и формы поэтических произведений  XIX века с 

использованием основных понятий и терминов, приемов и 

методов анализа и интерпретации текстов, принятых в 

современном литературоведении; излагать устно и 

письменно свои выводы и наблюдения по вопросам 

структуры и поэтики произведения;  

Владеть: основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в области анализа 

литературно-художественного поэтического произведения. 



LPK3503 Литературный процесс Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402 

1+2+0 

Целью дисциплины «Литературный процесс Казахстана» 

является знакомство с культурой, духовным достоянием 

народов Казахстана. Задачи дисциплины: 

овладение понятийным аппаратом; 

формирование у студентов комплексного философского, 

художественно-эстетического восприятия национальных 

культур; знание историко-литературных закономерностей 

развития литературного процесса; формирование знаний 

жанровой специфики литературы; 

определение роли и места национальной литературы в 

контексте мирового литературного процесса; 

Знать: основные особенности творчества писателей 

Казахстана ХХ в.; систему жанров литературы Казахстана 

ХХ в., их функции, содержание и поэтику, а также 

предусмотренные программой тексты произведений;  

Уметь: раскрывать особенности функционирования, 

содержания и формы произведений писателей Казахстана 

ХХ в.; излагать устно и письменно свои выводы и 

наблюдения по вопросам структуры и поэтики 

произведения;  

Владеть: основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в области анализа 

литературно-художественного произведения. 

PRPK3504 Проза русских писателей Казахстана 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402 

1+2+0 

Задачи курса: исследование художественного своеобразия 

русской эпической прозы Казахстана; воссоздание 

атмосферы культурного зарождения и эволюционные 

процессы в ней; понять общие закономерности 

литературного процесса, определить творческую 

индивидуальность отдельных писателей. 

Знать: ведущие литературные направления, жанры и 

стилевые особенности прозы писателей Казахстана; 

Уметь: раскрывать особенности функционирования, 

содержания и формы современных 

произведений с использованием основных понятий и 

терминов, приемов и методов анализа и 

интерпретации текстов, принятых в литературоведческой 

науке; 

-излагать устно и письменно свои выводы и наблюдения по 

вопросам теории и истории современной литературы; 

создавать тексты разного типа; 

Владеть: основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы. 

TP3505 Творчество поэтов XIX века 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402 

1+2+0 

Цель дисциплины «Творчество поэтов XIX века» 

познакомится с историко-литературным и историко-

культурным своеобразием изучаемой эпохи, а также 

особенностями литературной практики, 

реализованной в творчестве ведущих поэтов классического 

периода русской литературы. Творчество поэтов  

предлагается рассматривать, с одной стороны, в историко-

литературной перспективе, с другой, - в аспекте историко-

функционального подхода (в осмыслении читательской 

аудиторией, 

критикой и литературоведением). 

Знать: закономерности литературного процесса; основные 

черты художественных направления XIX века: романтизма, 

реализма; содержание наиболее значительных произведений 

XIX века;  

Уметь: анализировать их в контексте литературы и 

культуры эпохи создания; определять художественное 

своеобразие произведений и творчества писателя в целом, 

пользуясь системой основных понятий и терминов 

литературоведения и истории литературы;  

Иметь представление: о развитии русской литературы XIX 

века; о значении литературного произведения в связи с 

общественной литературной ситуацией и культурой эпохи; 

Владеть: понятийным аппаратом, использующимся в 

работах по истории русской литературы XIX века. 

TP3506 Творчество поэтов  XX  века   

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402 

1+2+0 

Дисциплина «Творчество поэтов XX  века» имеет целью 

познакомить с историко-литературным и историко-

культурным своеобразием изучаемой эпохи, а также 

особенностями литературной практики, реализованной в 

творчестве ведущих поэтов классического периода русской 

литературы  XX века.  

 

Знать: закономерности литературного процесса; основные 

черты художественных направления XX века; 

Уметь: анализировать их в контексте литературы и культуры 

эпохи создания; определять художественное своеобразие 

произведений и творчества писателя в целом, пользуясь 

системой основных понятий и терминов литературоведения 

и истории литературы;  

Иметь представление: о развитии русской литературы  XX  

века ; о значении литературного произведения в связи с 

общественной литературной ситуацией и культурой эпохи; 



Владеть: понятийным аппаратом, использующимся в 

работах по истории русской литературы XX  века . 

SRL3507 Современная русская литература 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402 

1+2+0 

Цель – дать системные знания о современном литературном 

процессе, основных тенденциях развития литературы, 

значимых представителях различных течений, сформировать 

готовность к научно-критической рецепции русской 

литературы рубежа ХХ – XXI веков.  

 

Знать: наиболее значимые историко-литературные факты и 

явления изучаемого периода, периодизацию литературного 

процесса; творчество и биографические данный 

репрезентативных поэтов и писателей; жанрово-стилевые 

процессы в литературе изучаемого периода; 

Уметь: рассматривать литературный процесс в 

социокультурном контексте эпохи; обозначать те или иные 

тенденции развития и хронологию историко-литературных 

явлений; сопоставлять произведения, принадлежащие к 

различным  эстетическим направлениями и аргументировать 

их типологическую и индивидуально авторскую 

принадлежность; охарактеризовать творческий путь (или 

этап) отдельных писателей; грамотно использовать 

терминологический аппарат в анализе текстов различной 

эстетической природы и жанрово-родовой принадлежности.  

Владеть: навыками, методами, приѐмами 

исследовательской, аналитической и практической работы с 

художественными, критическими и научными текстами.  

IIPLLKPN3508 Интеллектуально-инновационный потенциал 

личности в литературе Казахстана  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402 

1+2+0 

Цель дисциплины «Интеллектуально-

инновационный потенциал личности в литературе 

Казахстана» ознакомить студентов с оценкой основных 

констант художественной парадигмы личности в 

современной литературе Казахстана. 

Задачи: 

-  дать комплексное описание основных закономерностей 

художественных систем современных казахстанских авторов 

в вышеуказанном аспекте путем подготовки 

филологического электронного альманаха; 

- выявить преемственные связи новейшей литературы 

Казахстана с классическими традициями и новыми 

тенденциями в российской интеллектуальной прозе конца 

ХХ - начала ХХI столетий; 

- рассмотреть модели реконструкции интеллектуальной 

составляющей литературных героев в свете их  

инновационного развития с учетом индивидуально-

авторского мировидения современных художников слова; 

- познакомить студентов с типологией форм выражения 

авторского сознания и психологических способов 

изображения незаурядных личностей в русле 

противостояния и взаимодействия различных авторских 

художественно-эстетических систем и жанровых структур в 

обобщающем монографическом исследовании. 

Ззнать конкретные проявления этих закономерностей в 

новых исторических условиях развития и 

функционирования литературы Казахстана последних 

десятилетий ХХ – начала XXI вв; 

Уметь объяснять многообразие формально-

текстологических и содержательных аспектов произведений 

современной казахстанской интеллектуальной прозы с 

учетом изменения роли литературы в обществе; 

Приобрести навыки комплексного литературоведческого 

анализа и теоретического осмысления различных форм 

авторской представленности в структуре художественного 

произведения; 

Быть компетентным в трактовке основных проблем 

развития литературного процесса Казахстана с учетом 

конкретных культурно-исторических условий его 

функционирования, в проведении литературоведческого 

исследования с применением новых методик; 

Иметь представление о сложившейся в наши дни 

культурной ситуации, изменившей состояние литературно-

художественного процесса нашей страны периода 

Независимости. 

RLSGK4509 Русская литература состоявшегося 

государства Казахстан 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402 

Цели обучения: Ознакомить с разносторонним культурным 

наследием, трудами поэтов и прозаиков новейшего времени. 

Научить комплексному анализу литературных произведений 

в контексте социальных и культурно-исторических условий 

Знать: оригинальную природу русской литературы и 

специфику современных литературных процессов; 

Уметь: проводить комплексный анализ литературных 

произведений в соответствии со спецификой эпохи, 



1+2+0 страны, а также оценке эстетических и выразительных 

возможностей художественного слова. Русская  литература 

состоявшегося государства Казахстан. Проза. Повесть, 

приключенческая литература. Рассказ. Литературная 

документалистика. Сатира. Фантастика. Лирика. Поэма. 

Драматургия. Литература народов Казахстана. 

Литературоведение. Художественно- литературная критика.  

системное представление о литературных процессах; 

Иметь навыки: вдумчивого чтения произведений, в 

соотнесении с культурными и эстетическими критериями 

указанного периода. Оценки произведения с точки зрения 

художественной и социально- идеологической ценности. 

LNKSA4510 Литература народов Казахстана и Средней 

Азии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Изучить литературный процесс народов Средней Азии и 

Казахстана с древности до современности, получить 

представление о характере художественно-смыслового 

пространства, литературного достояния народов Средней 

Азии и Казахстана, специфике литературных направлений, 

внутренних закономерностях развития и творческой 

индивидуальности крупнейших национальных писателей 

Средней Азии и Казахстана. 

Знать: литературу народов Казахстана и Средней Азии как 

вполне самостоятельное историко-литературное явление, 

отражающее общие тенденции развития  мировой культуры, 

литературы; монографическое творчество выдающихся 

писателей; основные этапы историко-литературного 

процесса;  

Уметь: уметь самостоятельно, исходя из имеющихся 

теоретико-литературных знаний, анализировать 

произведения литературы разных видов и жанров; 

Владеть: навыками аналитического подхода к 

художественному тексту. 

LNSNG4511 Литература народов СНГ 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402 

1+2+0 

Цель дисциплины: 

 - формирование системных знаний об основных этапах 

развития национальных литератур, о закономерностях 

взаимодействия между ними. 

Задачи дисциплины: 

- способствовать овладению студентами гуманитарными 

знаниями, приобщение к общечеловеческим знаниям; 

 - выработать навыки анализа национального произведения; 

 - воспитать интерес к поликультурному пространству СНГ. 

 Дисциплина ориентирует на социально-

педагогическую, воспитательную, культурно-

просветительную деятельность. Ее изучение способствует 

решению следующих типовых задач профессиональной 

деятельности: 

 - осуществление обучения и воспитания обучающихся с 

учетом специфики преподаваемого предмета; 

 - формирование общей культуры личности; 

 - использование разнообразных средств в обучении. 

Знать: основные имена представителей литературы СНГ; 

взаимосвязь культур и литератур СНГ; 

Уметь: определять общечеловеческое и национальное в 

идейно-художественном содержании произведений; 

пользоваться основными методами литературоведческого 

анализа; пользоваться научной, справочной, методической 

литературой; выполнить самостоятельную работу по 

анализу творчества или художественного произведения 

писателя литературы народов СНГ; 

Иметь представление: об общих этапах развития литератур 

СНГ. 

 

ITPRYa3512 Инновационные технологии преподавания 

русской литературы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  MPRL4424 

1+2+0 

Цели и задачи: раскрыть взаимосвязь методологии, теории 

и методов как системы научного исследования; 

охарактеризовать основные формы занятий, методику их 

подготовки, планирования и проведения, требования к 

самостоятельной работе на филологическом отделении с 

учетом использования инновационных технологии, 

современных компьютерных средств в учебном процессе. 

Содержание: дает необходимую теоретическую и 

методическую подготовку в области преподавания русской 

литературы в школе, являющуюся важным условием для 

будущей плодотворной педагогической деятельности. 

Знать: специфику изучаемого курса, его предмета, 

стандарта по литературе; 

Уметь: разрабатывать и реализовывать на практике 

технологии обучения; организовывать командную работу 

для решения учебных задач на занятиях по литературе, 

составлять рабочие программы по литературе.; 

Иметь представление: о содержании и требованиях 

программы по литературе в школе и других руководящих 

документов, а также в содержании и методическом аппарате 

школьных учебников. 

 

OIPT4513 Oсновы изучения поэтики текста Цель курса: изучение художественного текста как Знать: основные положения и концепции в области 



2 кредита/3ECTS 

Пререквизиты:  VL1402 

1+2+0 

содержательно-формальной целостности, базирующейся на 

системе языковых средств. 

Задачи курса: 

- выявление особенностей художественного текста; 

- изучение эстетических возможностей разных уровней 

языка; 

- рассмотрение экстралингвистических и лингвистических 

факторов, влияющих на языковую оформленность текста. 

поэтического анализа художественного текста; принципы 

анализа языка художественной литературы; основные 

подходы к изучению субъектной и пространственно-

временной структуры художественного текста; 

Уметь: применять полученные знания в анализе 

литературного произведения, а именно: характеризовать 

изучаемый текст в лингвистическом аспекте с точки 

зрения его жанровой и родовой принадлежности, специфике 

семантической и композиционно-речевой организации; 

своеобразия повествовательного монолога. 

Владеть: современными методами филологического анализа 

художественного текста, в том числе: анализировать язык 

произведения с точки зрения включения в историко-

литературный контекст; языковые и метрические 

особенности произведения, зависимость от рода и жанра; 

методикой выявления 

интертекстуальных связей. 

ИОТ 4 Русский язык как иностранный 

SW 3501 

Scientific writing ( каз/рус/анг) 

1 кредита/2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основная цель освоения дисциплины – помочь студентам 

познакомиться с принципами и овладеть приемами 

реализации научно-исследовательского проекта 

Задачи дисциплины:  

создать представление об основных принципах современной 

науки как специфической формы социальной активности в 

контексте становления гуманитарного знания; 

продемонстрировать, как обоснование правил научной 

деятельности связано с функционированием научного 

сообщества, с предлагаемыми им направлениями 

академической карьеры и формами  научной коммуникации; 

Сформировать представление о порядке организации 

исследовательского проекта, продемонстрировать навыки, 

необходимые на каждом этапе его осуществления – от 

формулировки темы и подбора источников до написания 

текста и представления его научному сообществу. 

 

Знать: терминологию описания дипломного или 

диссертационного проекта: понятия предмета, объекта и 

проблемы научного исследования;. технологию 

осуществления и презентации анализа источников разных 

типов; правила оптимизации соотношения между темой и 

источников; правила библиографического описания; 

основные возможности поиска исследовательской 

литературы; технологии составления плана собственного 

исследования как способа организовать исследовательскую 

деятельность, как репрезентировать себя и свою научную 

работу в определенных сообществах, как формы изложения 

содержания работы и как модели концептуализации 

предмета;  

Уметь: работать с информацией: ее поиск, 

перераспределение и редактирование в аспекте 

приближения к задаваемому (например, работодателем или 

научным сообществом) формату; описывать 

исследовательские проекты: как своих собственных, так и 

своих товарищей по группе, других представителей 

профессии, в которой намерен самореализовываться 

студент. 

FF3502 Функциональная фонетика РКИ 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   FSRYa1403 1+2+0 

Учебная дисциплина «Функциональная фонетика русского 

языка» представляет собой курс фонетики, 

ориентированный на говорящего. 

Цель курса – изучить функции, которые звуки речи 

выполняют в составе звучаний, образующих материальную, 

воспринимаемую сторону значащих единиц языка: морфем, 

слов и их форм. 

Задачи: обеспечить проекцию знания теоретической 

фонетики на решение прикладных задач; использовать 

Знать – артикуляционную природу звуков русского языка; 

особенности функционирования фонетических законов; 

иметь способность  корректировать артикуляцию звуков; 

толковать деривационное значение слова; 

уметь использовать научную модель фонетической системы 

с целью объяснения и постановки звуков при изучении РКИ; 

 владеть навыками правильного интонирования (ИК) речи 

на русском языке, методами и приемами  постановки 

артикуляции звуков и интонирования речи.  



научную модель фонетической системы с целью объяснения 

и постановки звуков при изучении РК; сформировать 

навыки  правильной постановки артикуляции звуков и 

интонирования речи на русском языке. 

FL3503 Функциональная лексикология РКИ  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  LSRYa1406 

1+2+0 

Содержанием учебного курса является описание лексики 

русского языка в прикладных целях: лексика активная и 

пассивная, потенциальный словарь, лексические оппозиции, 

тематические группы слов.  

Цель курса - обучение лексике как ведущему компоненту 

речевого общения; Задачи: иметь представление о 

системной организации лексической системы русского 

языка; понимать вопросы взаимодействия  лексики с 

грамматикой и фонетикой; организовать работу по 

обучению лексики инофонов. 

знать закономерности системной организации лексики 

русского языка и особенности еѐ функционирования; 

методики презентации и усвоения лексики русского языка 

инофонами; 

быть способным толковать  деривационное значение слова; 

обеспечивать  усвоение лексики на этапах презентации и 

активизации; 

уметь определять  лексический минимум в соответствии с 

уровнем подготовки иностранцев и их целями изучения 

русского языка. 

FS3504 Функциональное словообразование РКИ 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  SSRYa1407 

1+2+0 

Учебная дисциплина «Функциональное словообразование 

русского языка» представляет собой курс словообразования, 

формирующий комплексное системное представление 

русского словообразования в целях преподавания РКИ  

Цель:  изучение  базовых закономерностей семантико-

синтаксического и текстового употребления 

словообразовательных моделей для  выражения  семантико-

словообразовательных категорий  отвлеченности (имена 

действия, качества и состояния), абстрактности, лица, 

предмета, субъективности и др.  

Задачи:  использовать знания  словообразовательных 

элементов,  способов словообразования и единиц  

синхронного словообразования для выделения семантико-

словообразовательных категорий; знать 

словообразовательные модели и   закономерности их 

функционирования при реализации номинативной и 

коммуникативной функций языка.  

Знать фонологию русского языка;  семантико-

словообразовательных категорий  и систему  

словообразовательных моделей; 

быть способным определять  принадлежность 

производного слова к определенной семантико-

словообразовательной категории; уметь использовать 

словообразовательные модели русского языка для нужд 

речевой коммуникации на русском языке; 

владеть навыками словопроизводства на русском языке 

FM3505 Функциональная морфология РКИ   

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  MSRYa2410 

1+1+0 

Основным содержанием учебного курса являются знания о 

роли морфологических категорий и об особенностях их 

функционирования в русском языке. 

Целью курса является изучение прикладного аспекта 

морфологической системы русского языка, особенностей еѐ 

функционирования при выражении смысла. 

Задачи: знать морфологические категории рода, числа, 

одушевленности; методику обучения употреблению 

падежей; видовые значения и их разграничение со 

способами глагольного действия; методику обучения видам 

на основе «частных видовых значений»; методику обучения 

видо-временным формам на основе ситуативного подхода, 

контекста. 

знать систему частей речи русского языка,  их 

морфологические категории и особенности их 

функционирования при выражении смысла и использовании 

в речи;  

быть способным использовать морфологические знания для 

точного выражения смысла; 

уметь правильно использовать падежную  парадигму и 

видо-временную глагольную для  выражения объективного 

и прагматического смысла; 

владеть методами и приемами обучения грамматике 

русского языка 



LSKPN3506 Лингвокультурные символы Казахстана 

периода Независимости 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   VYa1401 

1+2+0 

Учебный курс выстраивается на основе базовых знаний 

лингвокультурологии и страноведения при обучении РКИ.  

Цель курса – помочь овладеть   лингвокультуроведческой и 

страноведедческой информацией о Казахстане. 

Задачи: выявит роль взаимосвязь языка и культуры в 

системе обучения РКИ; усвоить лингвострановедческую 

информацию о Казахстане при обучении РКИ; 

сформировать представление о ключевых лингвокультурных 

концептах евразийства.  

Знать лингвокультуроведческую и страноведедческую 

информацию о Казахстане; содержание ключевых 

культурных концептов евразийской культуры; 

быть способным презентовать лингвокультурые лакуны в 

образовательных целях; 

уметь анализировать языковой материал с целью выявления 

национально-культурной семантики; 

владеть навыками анализа языковой картины мира. 

KL3507 Компаративная лингвистика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   VYa1401 

1+2+0 

Содержанием учебного курса является сравнительное 

языкознание, выявление сходства и различия русского языка 

с родным языком обучающегося. 

Цель курса – выявить сходство и различие фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической 

систем русского языка с родным языком инофона. 

Задачи: усвоить методологические основы сравнительного 

языкознания; обеспечить осознанное усвоение языковых 

знаний на основе  выявления сходства и различия 

фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической систем русского языка с родным языком 

инофона. 

знать методологические основы сравнительного 

языкознания; с массой примеров сопоставления различных 

уровней языка; 

быть способным выявлять сходства и различия в системах 

языков; 

уметь анализировать языковой материал в сопоставлении и 

сравнении; 

владеть навыками усвоения языкового материала  

FSRYa3508 Функциональная стилистика РКИ  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VYa1401 

1+2+0 

Содержанием учебного курса является функционально-

стилистическая система речевой деятельности и методика 

обучения пониманию и продуцированию текстов различных 

стилей. 

Цель курс  – изучение функциональных стилей русского 

языка и их языковых и речевых особенностей. 

Задачи: знание особенностей функционирования языковых 

единиц в  речевых продуктах разных стилей; овладение 

системными лингво-стилистическими знаниями при 

обучении русскому языку; методикой работы с текстами 

разных функциональных стилей (языка СМИ, 

художественных текстов, деловой речи, научного стиля).  

знать -  функционально-стилистическую систему речевой 

деятельности и методику обучения пониманию и 

продуцированию текстов различных стилей; 

быть способным понимать и порождать тексты различной 

стилевой принадлежности и использовать их в речевой 

деятельности; 

уметь различать тексты по стилевой принадлежности; 

владеть навыками работы с текстами различной стилевой 

принадлежности (языка СМИ, художественных текстов, 

деловой речи, научного стиля) и методикой обучения. 

NTMAI4509 Научный текст: методический аспект 

изучения 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VYa1401 

1+2+0 

Учебный курс «Научный текст: методический аспект 

изучения» является проектно-организованным, 

направленным на формирование предметных, системных и 

инструментальных компетенций.   

Цель курса: на основе знания основ общенаучной 

методологии  сформировать компетенции, необходимые для 

работы с научным текстом по специальности. 

Задачи: ознакомить с основами общенаучной и 

частнонаучной методологии; овладеть различными  

методиками анализа научного текста; овладеть технологиям 

поиска научной информации, методикой обучения работе с 

научным текстом.  

знать основы методологии научного информации по 

специальности, методы и приемы анализа научного текста, 

создания вторичных научных текстов;  

уметь анализировать структуру и содержание научного 

текста, создавать на его основе вторичные научные тексты;  

владеть техниками и методиками исследования научного 

текста, создания вторичных научных текстов; технологиями 

информационного поиска; методикой обучения языку 

специальности. 

 

PAFRYa4510 Прагматический аспект функционирования 

русского языка 

3 кредита/5 ECTS 

Цель курса: дать представление о прагматике как 

составляющей современной лингвистической парадигмы и 

определить еѐ место в программах обучения языкам . 

знать методологию прагматики как науки, типологию 

речевых актов, механизмы речепорождающего процесса, 

стратегии языкового выражения; 



Пререквизиты:   VYa1401 

1+2+0 

Задачи: определить место и роль прагматики как 

составляющей лингвистической парадигмы; рассмотреть 

прагматику в единстве типологической характеристики РА, 
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прагматического смысла; дать представление о 

классификации речевых актов; описать их основные типы; 

овладеть методикой обучения речевому общению. 

быть способным распознавать прагматический смысл 

высказывания и текста, создавать тексты воздействия; 

уметь проанализировать структуру речевого акта, 

распознавать его иллокутивную силу; порождать 

высказывания для выражения намерений в процессе 

речевого общения; 

владеть методикой обучения прагматики РКИ. 

DRYa4511 Деловой русский язык 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   VYa1401 

1+2+0 

Учебный курс предлагает конкретные методики анализа 

ситуаций делового общения, работы с текстами официально-

делового стиля. 

Цель курса –  формирование коммуникативной компетенции 

в сфере делового общения. 

Задачи курса: овладеть языком как средством делового 

общения; освоить методику обучения деловому общению; 

научить анализу структуры и содержания текстов, 

функционирующих в сфере делового общения. 

знать типологию текстов делового общения, языковые, 

стилистические и структурные их характеристики, образцы 

официальных деловых бумаг; 

уметь интерпретировать содержание текстов делового 

общения, создавать документы в деловой сфере; 

быть способным к деловому общению на русском языке в 

экономической, финансовой, административной и научной 

сферах общения; 

владеть методикой создания рекламных буклетов, 

проспектов, обучения деловому общению. 

YaLSh3512 Язык и литературные шедевры  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402,  VYa1401 

1+2+0 

Основным содержанием учебного курса является работа с 

текстами классической художественной литературы. 

Цель курса - научить читать и интерпретировать 

высокохудожественные произведения мировой литературы. 

Задачи: работать с художественным текстом, овладеть 

методиками лингвистического и литературоведческого 

анализа художественного текста, обучения языку через 

художественный текст. 

знать литературные шедевры мировой литературы, читать 

их на русском языке; 

уметь интерпретировать основное содержание 

художественного текста, анализировать языковые и 

изобразительные средства; 

быть способным передать содержание художественного 

произведения и дать ему оценку; 

владеть методиками обучения РКИ на основе 

художественного текста. 

ITPRYa3513 Инновационные технологии преподавания 

РКИ 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:   VYa1401 

1+2+0 

Основным содержанием данного курса является изучение 

инновационных технологии преподавания РКИ.  

Цель курса: описать специфику интерактивных методов 

преподавания русского языка и сформировать способность 

их использования в практике учебного процесса.  

Задачи: раскрыть природу и содержание инновационных  

методов преподавания РКИ; ознакомить с методической 

концепцией интерактивного обучения русскому языку в 

системе методологических принципов; дать основную 

характеристику интерактивным методам обучения, 

обеспечить практическое овладение основными приемами 

активных и интерактивных методик. 

знать разные формы организации обучения РКИ, специфику 

инновационных технологий (модульной, 

алгоритмизированной, интегрированной и др.);  

уметь реализовать полученные знания на практике, 

выбирать наиболее эффективные методы обучения;  

быть способным реализовать задачу обучения РКИ на 

основе инновационных и информационных технологий; 

владеть интерактивными приемами  обучения и контроля 

знаний. 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

IP2601 Инновационное предпринимательство  

(по отраслям) 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение 

правового регулирования инновационного 

предпринимательства, так как с ростом уровня развития 

экономики возрастает значение использования 

нововведений.  Инновационное предпринимательство – это 

процесс создания и коммерческого использования технико-

технологических нововведений. Инновации служат 

специфическим инструментом предпринимательства. В 

рамках курса предполагается изучение субъектов 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать: общие теоретические  принципы и методы 

инновационного 

предпринимательства, понятие, содержание и историю 

развития инновационного предпринимательства, цели и 

задачи инновационного предпринимательства, принципы 

деятельности, формы и методы; цели и задачи 

инновационного предпринимательства.  



инновационного предпринимательства, его основных видов 

(инновационное предпринимательство на основе внутренней 

организации, инновационное предпринимательство на 

основе внешнего внешней организации при помощи 

контрактов, инновационное предпринимательство на основе  

внешней оргавнизации при помощи венчуров), особенности 

осуществления инновационного предпринимательства, 

сравнительный анализ инновационного 

предпринимательства в мировой практике, в странах 

ближнего и дальнего зарубежья.  

 

Уметь - анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей инновационное предпринимательство, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике по вопросам 

инновационного предпринимательства. 

Владеть навыками решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования инновационного 

предпринимательства. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований. 

IP2602 Интеллектуальное право 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Целью преподавания настоящей дисциплины является 

изучение правового регулирований отношений, 

возникающих по поводу результатов интеллектуальной 

творческой деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ и услуг. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать - общие теоретические  принципы и методы права 

интеллектуальной собственности, понятие, содержание и 

историю развития интеллектуального права, цели и задачи, 

объекты права интеллектуальной собственности, основные 

способы защиты результатов права интеллектуальной 

собственности.  

 Уметь -   анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей отношения, возникающих по поводу 

результатов творческой интеллектуальной деятельности, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике поддержке и защите 

результатов творческой интеллектуальной деятельности.   

Владеть навыками   решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования результатов 

творческой интеллектуальной деятельности. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований, 

сформируют системные навыки, связанные с решением 

проблем, критической оценкой первоначальных данных, и 

коммуникацией в области права интелектуальной 

собственности. Овладение практическими навыками;  

ShML2603 Шедевры мировой литературы (По стратегии 

Н.Назарбаева)  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  IZL2416,  IRL3417 

1+1+0 

Основная цель курса – формирование у студентов общего 

представления о мировой литературе в ее основных 

течениях, о современных концепциях мировой литературы 

как целого. Привить студентам навыки анализа 

классических и современных художественных  

произведений. Показать внутреннюю преемственность 

современной культуры с более ранними историческими 

этапами развития культуры, а так же динамику развития 

культуры.  

Задачи курса:  

1. обозначить и рассмотреть круг проблем, связанных 

с исследованием мировой литературы, что предусматривает 

Знать: 

 специфику художественной литературы, основные 

тексты 

 

Уметь:  

 квалифицированно высказываться об общих 

особенностях художественной литературы, с привлечением 

соответствующей терминологии, соблюдая логику 

рассуждения исходя из особенностей источниковой базы и 

методов еѐ исследования 

 



освоение определенного круга гетерогенных по своему 

характеру источников; 

2. освоить научную терминологию и основные 

принципы анализа  текстов (семиотический, 

психоаналитический и т. п.);  

3. научиться культуре выражения своих мыслей 

грамотно в устной и письменной форме. 

Владеть:  
понятийным и методическим аппаратом дисциплины 

FARL2604 Философские аспекты русской литературы 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  VL1402 

1+1+0 

Цель курса: на основе знания основ общенаучной и 

частнонаучной методологии исследовать и раскрыть 

взаимосвязь и взаимообусловленность художественного и 

философского начал в изучении индивидуально-авторских 

систем указанных авторов на уровне образно-мотивной 

структуры и специфики повествовательных форм 

Задачами  курса  являются выявление истоков и традиций 

формирования философской направленности лучших 

образцов русского романа, специфики художественного 

воплощения его проблематики в указанном аспекте и 

выявление основных закономерностей  в связи с 

исследованием философских, культурных и литературных 

контекстов эпохи.     

- знать: 

влияние на русских романистов представителей  

европейской и русской философской и религиозной мысли 

(Гегель, Кант, Ницше, Фрейд, В.Соловьев, И.Ильин, 

Н.Бердяев), выразившемся в активизации внутренней формы 

слова, стремлении к обобщенности, ассоциативности 

повествования; 

- уметь:  

выявлять специфику соотношения изобразительного и 

семантического планов романной структуре, характера и 

видов художественной условности; 

- владеть:  навыками анализа повествовательно-

композиционного целого лучших явлений русского романа в 

соотнесении с активно осваиваемой современным 

литературоведением связью нравственно-философских 

исканий русских писателей.  

SL2605 Социолингвистика 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:   VYa1401 

1+1+0 

Цель: познакомить с основными понятиями и сведениями о 

предмете и статусе социолингвистики, дать представление 

об основных социолингвистических методах обработки 

материала и основных подходах к решению социальных 

проблем с лингвистической точки зрения 

Содержание:  Социолингвистика - отрасль языкознания, 

изучающая язык в связи с социальными условиями его 

существования. Под социальными условиями имеется в виду 

комплекс внешних обстоятельств, в которых реально 

функционирует и развивается язык: общество людей, 

использующих данный язык, социальная структура этого 

общества, различия между носителями языка в возрасте, 

социальном статусе, уровне культуры и образования, месте 

проживания, а также различия в их речевом поведении в 

зависимости от ситуации общения. 

Знать:   виды взаимоотношений между языком и обществом 

(язык и культура, язык и история, язык и этнос,  политика, 

массовая коммуникация); основные понятия новой сферы 

применения их профессиональных знаний; 

Уметь: применять социолингвистические методы для 

анализа социально-языкового материала. 

Владеть: базовыми знаниями по социолингвистике. 

 

PsiL2606 Психолингвистика 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:   VYa1401 

1+1+0 

Цель: познакомить студентов с методологической, 

теоретической и экспериментальной базами  

психолингвистических исследований; с основными 

понятиями и сведениями о предмете и статусе 

психолингвистики, дать представление об основных 

проблемах, решаемых в рамках психолингвистики 

Содержание:  Психолингвистика– самостоятельное научное 

направление, возникшее на стыке лингвистики и 

психологии. Психолингвистика возникла для решения 

проблем, которые не могут быть решены ни в психологии, 

Знать:  базовые теории и современные направления 

психолингвистики; 

Уметь:  применить подходы и методы для решения 

практических задач в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: терминологическим аппаратом  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ни в лингвистике. Объединение этих двух дисциплин в одну 

пограничную дисциплину позволяет использовать 

понятийный аппарат лингвистики для описания языковой 

формы речевых высказываний и понятийный аппарат 

психологии для описания и объяснения психических 

процессов производства и восприятия речи, онтогенеза 

языка и языковой способности как психофизиологической 

функции человека, формирующейся прижизненно. 

KRK 2607 Культура речевой коммуникации   

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  VYa1401 

1+1+0 

Целью изучения курса является формирование современной 

языковой личности, способной осознавать собственные 

коммуникативные намерения и строить в соответствии с 

этим эффективную коммуникацию.  

 

Знать: особенности восприятия текстовой информации, 

речевого поведения личности собеседника, условий 

общения, а также понимать механизм речепорождения; 

Уметь: моделирования и анализа речевой среды; 

проведения психолингвистического анализа речи; овладеть 

техникой ведения эффективного диалога (коммуникативные 

навыки). 

Иметь представление: о сущности и содержании 

современной теории коммуникации.  



 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В020700 – ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ  ДЕЛО  

Код дисциплины Название дисциплины, количество 

кредитов, пререквизиты, распределение 

по видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

IK1101 История  Казахстанa  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими 

основами и периодами становления независимой 

казахстанской государственности через призму изучения 

конкретных источников и исторических фактов с позиций 

новых теоретических и методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с 

различными периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления 

независимой казахстанской государственности в контексте 

всемирного и евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать 

имманентные преимущества, особенности и значение 

казахстанской модели развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного 

Казахстана. 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-ориентированный 

казахский (русский) язык 

3 кредита/  5  ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально 

организованного филологического знания на  казахском 

(русском) языке; соотнесение процессов функционирования 

и развития казахского (русского) языка с социально-

экономической, культурно-исторической, политической 

ситуацией в Казахстане и в мире, с конституционно-

правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его 

единиц для работы с текстами по специальности с целью 

формирования профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию 

и реферативное описание; умение обобщать научную 

информацию в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель: обучение студентов профессиональному общению на 

иностранном языке. 

Краткое содержание. Обогащение словарного запаса 

иностранного языка, включая профессиональные термины и 

клише, развитие навыков аудирования, усовершенствование 

способностей студентов при чтении публикаций по 

предложенным тематикам из оригинальных 

профессиональных источников и развитие навыков ведения 

деловой переписки с партнерами на профессиональные 

темы. Курс предназначен для студентов со средним и 

высоким уровнями владения языком (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced).  

- умение воспринимать иностранную речь на слух; 

- владение навыками общения на иностранном языке и 

широким словарным запасом;  

- владение навыками чтения и анализа прочитанного 

материала.  

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и 

исследовательской культуры студентов, умения са-

мостоятельно формулировать научные проблемы и алгоритм 

научного поиска ориентируясь на фундаментальные знания 

в области философии науки, а также возможности 

междисциплинарной методологии. Особое   внимание  

уделяется  проблемам  науки  и техники,  

- знание роли философии как мировоззрения и основы 

научного знания; сущности и взаимосвязи философской и 

общенаучной картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных 

этических проблем современности и их значимости для 

профессиональной деятельности;  



  инженерно-технических знаний и творчества, роли науки в 

общественном прогрессе, а также в генезисе и решении 

глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

этических проблем развития науки и техники, основных 

духовных ценностей и их значимость для профессиональной 

деятельности. Расширение и совершенствование знаний 

студентов в эвристической и методологической области 

науки посредством освоения научно-методологического 

потенциала современной философии. Формирование 

представления о закономерностях существования и развития 

социума, государства, гражданского общества и личности, о 

принципах толерантности и межкультурного диалога как 

условии существования современного глобального 

общества. Формирование у студентов культуры 

критического мышления и навыков самостоятельной 

рефлексии над собственными методологическими 

проблемами. 

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и 

категорий философии в процессе решения 

профессиональных научных задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления 

и применения инструментария критического мышления к 

анализу научных, культурных, социально-политических 

явлений и процессов. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических 

знаний о межличностной коммуникации в современном 

мире, выявление их значения в процессе профессионального 

становления в рамках выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на 

основе изучения основных парадигм, теорий и концепций 

современной психологии межличностной коммуникации. 

Теоретическое и эмпирическое изучение психологических 

проблем межличностной коммуникации на основе изучения 

познавательных процессов, психических состояний и 

индивидуально-психологических особенностей личности. 

Основные категории и понятия социальной психологии, 

методологические основы социальной психологии, 

основные теории, концепции и принципы социальной 

психологии, сущность, содержание и формы психических 

явлений, закономерности их динамики, методы и приемы 

исследования межличностной коммуникации, сущность 

новых психологических методик и технологий изучения 

межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной 

коммуникации в единстве познавательных процессов и 

регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной 

психологии межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной 

психологии межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические 

знания в условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека 

в условиях межличностной коммуникации с целью 

выявления его личностных свойств и составления 

психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с 

другими людьми в контексте межличностной коммуникации 

и группового взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического 

исследования межличностной коммуникации, его 

проведения, обработки полученных данных и грамотной 

интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических 

рекомендаций, способствующих совершенствованию 

личности в условиях межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 

коммуникации в целях гармонизации личности и ее 

взаимоотношений с окружающими.  



TPP 2202 Теоретическая и прикладная политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и 

властных отношений, политической системы Республики 

Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические 

процессы в Казахстане и на мировой арене. Программные 

документы и Послания Главы государства, стратегические 

направления внутренней и внешней политики Республики 

Казахстан. Представление о глобальном мире как новом 

мировом порядке, понимание основных тенденций мировой 

политики и международных отношений, содействие 

укреплению национальной безопасности и предотвращению 

актов терроризма и экстремизма. 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять 

различным формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и 

религиозных различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в 

социальной деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление 

о путях формирования и совершенствования этических 

нормативов в различных областях профессиональной 

деятельности. Формирование у будущих специалистов 

знания об основных этических понятиях, закономерностях 

формирования этических норм в процессе социализации 

личности. Ознакомление с основными этапами и 

тенденциями в развитии этики. раскрытие содержания 

фундаментальных этических ориентиров, формирующих 

нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной 

ориентации в социуме, свидетельствующие о достаточном 

уровне этической зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных 

этических решений в затруднительных ситуациях 

повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры 

и религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, 

религиоведения, для исследования явлений культуры и 

религии регионов Казахстана, понятие «диалога» как одной 

из центральных категорий гуманитарных наук 20-21 века, а 

также специфику теоретического языка описания его 

основных экзистенциальных и социокультурных 

параметров, границ и горизонтов. Специфические 

характеристики метафизического и религиозного опыта 

человека как онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий 

базовых ценностей религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их причины 

и следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального 

и профессионального взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в 

мире и Казахстане (вопросы стратификации, социального 

неравенства, бедности и богатства, социальных, 

религиозных, экономических и политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных 

взаимодействий между людьми, социальные и групповые 

различия между ними. Основные закономерности развития 

общества, основные социологические понятия, методы 

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые 

и/или инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях;  



социологического исследования, современные 

социологические теории, основные направления и 

результаты современных исследований в области 

социологии.  

- владение навыками социального взаимодействия: 

сотрудничества, толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков, необходимых для создания 

комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности человека, идентификация негативных 

воздействия среды обитания, разработка и реализация мер 

защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные и 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них. 

Основы теоретического  анализа и прогнозирования опасных 

явлений и процессов.  

- знание методов защиты от природных и техносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и 

устойчивому развитию, охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию, для подготовки ква-

лифицированных специалистов  широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности 

взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

механизмы устойчивости и функционирования экосистем и 

биосферы; место и роль экологии в решении современных 

экономических и политических и социальных проблем; 

глобальные экологические проблемы современности, 

причины, этапы их становления и последствия. Особое 

место в дисциплине занимает вопрос об устойчивом 

развитии природы и общества, международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути 

их регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и 

стратегиях устойчивого развития человечества, 

направленных на планомерное изменение традиционных 

форм хозяйствования и образа жизни людей с целью 

сохранения стабильности биосферы и развития социума без 

катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о 

закономерностях взаимодействия живых организмов и 

окружающей среды в практической деятельности для 

сохранения устойчивого развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого 

развития природы и общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы 

Казахстана, раскрытие основных положения базовых 

нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, 

основные положения базовых нормативных правовых актов 

Республики Казахстан. Теоретические основы  построения 

правового государства, демократического общества и 

социального государства. Основные направления 

Концепции правовой политики Казахстана на 2010-2020 гг. 

и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных 

условиях интеграции отечественного законодательства в 

мировую систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические 

знания в процессе жизнедеятельности, защиты 

конституционных прав и свобод.  

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных 

категориях, понятиях и закономерностях функционирования 

экономики.  

Краткое содержание. Социально-экономические 

- знание сущности экономических преобразований в 

обществе, логики и взаимосвязи явлений и процессов в 

жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические 



отношения. Основные микро- и макроэкономические 

показатели, методы их расчета. Механизм рыночного 

ценообразования, конкуренции; тенденций экономического 

развития. Основы экономического развития современной 

системы между-народных экономических отно-шений и 

тенденций развития мирового рынка.  

знания в профессиональной деятельности. 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

ITPC1301  Информационные технологии для проф. 

целей 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 Цель курса – изучение студентом современных 

компьютерных технологий и приобретение навыков их 

использования для решения профессиональных задач в 

деятельности переводчика. 

В рамках курса освещаются возможности современных 

технологий, преимущества и потенциал компьютерных средств в 

обучении профессиональному переводу. 

 

- знать современное состояние развития информационных 

технологий, применяемых в переводческой деятельности; 

- уметь выполнять с помощью соответствующего 

программного обеспечения (системы  Translation Memory  –

 OmegaT  и Trados и  электронные 

 словари/терминологические базы)  письменный перевод с 

иностранного языка на казахский/русский и с 

казахского/русского языка на иностранный; 

- владеть навыками редактирования текста перевода с помощью ТР. 

OKD 2301 Основы компьютерного дизайна 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+0+2 

Целями освоения дисциплины  «Основы компьютерного 

дизайна» являются: освоение современных технологий 

создания компьютерной графики  программы: In Design, 

CorelDraw, Photoshop при допечатной подготовке изданий 

различного уровня сложности; оптимальное использование 

возможностей компьютерной графики в допечатной 

подготовке изданий повышенной сложности. 

знать:  

формирование теоретических и практических основ 

компьютерной графики  при подготовке информации, 

предназначенной для полиграфического воспроизведения. 

уметь: 

создания полос изданий различного уровня сложности с 

помощью компьютерной графики  In Design, CorelDraw, 

Photoshop; 

освоение  навыков допечатной подготовки на базе 

возможностей технологии компьютерной графики; освоение 

навыков работы с контурной и пиксельной графикой. 

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1. Базовый иностранный язык 

BIYa 1401 Базовый иностранный язык (уровень А1) 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

В рамках курса предполагается заложить основы 

коммуникативно-интеркультурной компетенции в четырех 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении, письме, в соответствии с предложенными 

Европейским Советом уровнями овладения иностранным 

языком и с учетом требований образовательной системы 

Республики Казахстан.  

- знание лексико-грамматического и фонетического 

минимума и их практической реализации; 

- умение извлекать информацию из различных аутентичных 

текстов небольшого объема, построенных на языковом 

материале и речевой тематике, изучаемых на данном уровне; 

- владение навыками слушания и понимания речи в 

исполнении носителей языка и  в звукозаписи на базе 

разножанровых аутентичных аудио-видио текстов 

монологического и диалогического характера.  

BIYa 1402 Базовый иностранный язык (уровень А2) 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык 

(уровень А1) 

0+2+1 

В рамках курса,  в соответствии с предложенными 

Европейским Советом уровнями овладения иностранным 

языком и с учетом требований образовательной системы 

Республики Казахстан, предполагается заложить основы 

коммуникативно-интеркультурной компетенции в четырех 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении, письме, чем обеспечивается достижение порогового 

уровня (В1).  

-  знание лексико-грамматического и фонетического 

минимума и их  практической реализации; 

- умение извлекать информацию из различных аутентичных 

текстов небольшого объема, построенных на языковом 

материале и речевой тематике, изучаемых на данном уровне; 

- владение навыками слушания и понимания речи в 

исполнении носителей языка и в звукозаписи на базе 

разножанровых аутентичных аудио-видио текстов 

монологического и диалогического характера.  



BIYa 2403 Базовый иностранный язык (уровень В1) 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык 

(уровень А2) 

0+2+1 

 

 

 

Курс направлен на   обеспечение будущих специалистов 

владением иностранного языка как средством 

межкультурного и профессионального общения путем 

формирования коммуникативной и профессиональной 

компетентности, используя развивающие интерактивные 

образовательные технологии. 

- знание лексико-грамматического и фонетического 

минимума и их практической  реализации; 

- умение продуцировать диалогическую и монологическую 

речь  в соответствии с типом диалога, реализацией 

коммуникативных намерений в виде описания или 

повествования согласно речевой тематике и сфере общения; 

-  владение приемами обработки текста и общей культурой 

чтения. 

BIYa 2404 Базовый иностранный язык (уровень В2) 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык 

(уровень В1) 

0+2+1 

 

Курс ориентирован на формирование компетенции 

иноязычного общения на межкультурном уровне (В2), 

углубление и расширение продуктивного и рецептивного 

языкового материала. В соответствии с  требований 

образовательной системы Республики Казахстан,  

компетенции формируются применительно ко всем  четырем 

видам речевой деятельности: говорение, письмо, 

аудирование, чтение. 

 - умение понимать иностранную речь в непосредственном 

общении и в звукозаписи оригинальной речи носителей 

языка в нормальном темпе, читать и извлекать информацию 

из аутентичных художественных, общественно-

политических, узуально-поведенческих, прагматических 

текстов (рекламы, объявления, инструкции и т.д.); 

- владение навыками продуцирования образцов письменной 

речи нейтрального и официального характера в пределах 

изученного материала. 

Модуль 2. Профессиональный иностранный язык 

PIYa 3405 Профессиональный иностранный язык 

(уровень С1) 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык 

(уровень В2) 

0+2+1 

 

 

Цель курса – дальнейшее совершенствование базовых 

умений иноязычного общения, формирование умений 

межкультурного общения в профессиональной сфере по 

темам, связанным с будущей профессией, историей 

государственности СИЯ, феноменами иной ментальности, 

социальными, экономическими проблемами общества, 

наукой техникой. 

- знание национально-культурной и общепрофессиональной  

специфики лексического, семантического, грамматического, 

прагматического и дискурсивного аспектов устной и 

письменной речи (подготовленной, неподготовленной, 

официальной, неофициальной); 

- владение навыками лингвистической и 

культурологической интерпретации и анализа 

функционально-стилевых разновидностей текста. 

PIYa 3406 Профессиональный иностранный язык 

(уровень С2) 

3 кредита/  5ECTS 

Пререквизиты: Профессиональный 

иностранный язык (уровень С1) 

0+2+1 

Цель курса – углубление и совершенствование 

межкультурной и профессиональной направленности 

обучения, формирование профессионально-значимых 

умений в рамках специально-профессиональной сферы 

общения и речевой тематики; формирование высокого 

уровня владения иностранным языком и достижения 

международно-стандартного и профессионального уровня 

обученности  (уровень С2). 

- знание национально-культурной и профессиональной  

специфики лексического, семантического, грамматического, 

прагматического и дискурсивного аспектов устной и 

письменной речи (подготовленной, неподготовленной, 

официальной, неофициальной); 

- умение продуцировать образцы письменной речи 

нейтрального и официального характера  с соблюдением 

фонетических, лексических и грамматических норм 

изучаемого иностранного языка; 

- владение навыками лингвистической и 

культурологической интерпретации и анализа 

функционально-стилевых разновидностей текста. 

Модуль 3. Теория и практика перевода 

OPDP 1407 Основы профессиональной деятельности 

переводчика 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

В рамках курса изучаются: перевод как вид социальной 

деятельности, психолингвистические особенности 

подготовки переводчика, организация переводческой 

деятельности, информационные технологии в переводе,  

оформление документации в соответствии с требованиями 

заказчика, принципы организации труда и поведения 

переводчика, профессиональная этика. 

- знание основных положений профессии и основных 

качеств переводчика; специфики своей будущей профессии; 

современных средств технического обеспечения перевода; 

положений морального кодекса переводчика; 

 - умение общаться с представителями различных 

социальных групп; использовать различные компьютерные 

системы в процессе перевода; осуществлять поисково-

исследовательскую деятельность для расширения сведений о 

профессии. 



TPP 2408 Теория и практика перевода (курсовая 

работа) 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Основы профессиональной 

деятельности переводчика 

1+2+0 

 

Цель курса  - формирование у студентов целостного 

представления о теоретическом корпусе переводоведения и 

основных закономерностях процесса перевода. В рамках 

курса изучаются:  основные концепции отечественных и 

зарубежных ученых в области перевода; важнейшие 

категории переводоведения; перевод как вид языкового 

посредничества; функциональные, смысловые, структурные 

аспекты коммуникативной равноценности; общая, частные и 

специальные аспекты теории перевода; типология перевода;  

понятие адекватности перевода и переводческой 

эквивалентности,  модели  перевода; прагматический, 

семантический и стилистический аспекты перевода. 

 

- знание  основных концепций переводческой деятельности в 

различные исторические эпохи;  универсальных 

закономерностей процесса перевода в целом и – в 

зависимости от жанра переводимых текстов в частности; 

характера межъязыковых, стилистических, функциональных 

и др. соответствий;  специфики устного и письменного 

перевода;  основных моделей перевода, видов 

переводческих соответствий, типологии переводческих 

трансформаций, способов прагматической адаптации текста 

при переводе. 

- умение анализировать исходный текст и текст перевода, 

исходя из представлений об основном корпусе понятий  и 

терминов переводоведения; осуществлять переводческие 

преобразования различных уровней (лексико-

грамматические, стилистические и прагматические) для 

достижения адекватности в  переводе; 

- владение методологией определения стратегии перевода; 

приемами сопоставительного, навыками компонентного 

анализа текстов оригинала и перевода и методом анализа 

качества перевода с позиций эквивалентности и 

адекватности. 

PUP 3409 Практика устного перевода 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Теория и практика перевода  

1+2+0 

 

     Основная цель курса - формирование у студентов 

лингвистической, переводческой и социокультурной 

компетенции для обеспечения в условиях устного перевода 

взаимопонимания между представителями 

инонациональных культур и языков. 

     В рамках курса изучаются: устный двусторонний 

перевод; техника и методика устного  перевода; 

универсальная переводческая скоропись; переводческие 

трансформации в последовательном переводе; история 

профессионального устного перевода; психологическая 

основа устного перевода. 

 

 

- знание  требований, предъявляемых к устному 

переводчику; основных способов достижения 

эквивалентности в устном переводе; переводческих 

трансформаций; 

  - умение осуществлять устный последовательный перевод 

и устный перевод с листа с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода; 

- владение техникой переключения  с одного рабочего языка 

на другой; основами применения сокращенной 

переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода. 

- владение минимальным набором переводческих 

соответствий, достаточным для оперативного устного 

перевода. 

PPP 3410 Практика письменного перевода 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Теория и практика перевода  

0+3+0 

 

Цель курса  - формирование и  развитие навыков 

практического письменного перевода, теоретическое 

осмысление аспектов этого процесса с учетом достижений 

современного переводоведения. 

Курс предполагает  формирование у студентов 

лингвистической, переводческой и социокультурной 

компетенций,  необходимых для успешного осуществления 

языкового посредничества в  процессе межязыковой и 

межкультурной коммуникации. 

 

 

- знание  основных видов письменного перевода; моделей 

перевода,  особенностей и этапов  процесса письменного 

перевода,  технологий и приемов работы на каждом этапе; 

основных видов переводческих соответствий, типологии 

переводческих трансформаций, требований, предъявляемых 

к переводчику в области письменного перевода; основных 

способов достижения эквивалентности; 

 - умение  осуществлять письменный перевод текстов 

разных жанров, используя основные способы и приѐмы 

достижения семантической, стилистической и 

прагматической адекватности; 

- владение навыками редактирования переводного текста; 

работы со словарями (печатными и электронными), 



специальными изданиями, справочниками.  

PIP 3411 Практика информативного перевода 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Теория и практика перевода  

0+3+0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью курса является совершенствование базовых и 

специфических составляющих переводческой компетенции 

при переводе информативных текстов (под специфическими 

составляющими переводческой компетенции понимается 

совокупность знаний, умений и навыков, необходимых при 

переводе текстов определенной тематики – экономической, 

технической, юридической и пр.). В задачи курса входит, в 

частности, ознакомление студентов со специфическими 

особенностями и трудностями письменного перевода 

информационных текстов, с основными приемами перевода 

такого рода текстов.  

 

- знание  лингвистических и внелингвистических 

факторов перевода информатвных текстов; типа 

информации, заложенного в исходном тексте; жанрово-

стилистической специфики исходного текста; 

лингвопрагматических особенностей перевода текста 

определенного жанра. 

- умение адекватно применять правила построения текстов 

на рабочих языках для достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе композиционно-

речевых форм; применять лексико-грамматические и 

синтаксические трансформации для достижения 

эквивалентности перевода. 

- знание современной  методики перевода (путей 

достижения адекватности перевода, всех видов 

переводческих трансформаций);  

- владение навыками предпереводческого анализа текста и 

постпереводческого саморедактирования.  

PHP 3412 Практика художественного перевода 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Теория и практика перевода  

0+3+0 

Цель курса: подготовка специалистов по художественному 

переводу, формирование у них переводческой, 

лингвистической  и межкультурно-коммуникативной 

компетенций. В рамках курса отрабатываются навыки 

творческого мышления при переводе лексических 

особенностей текстов оригинала и перевода, 

грамматических особенностей текста оригинала и перевода в 

сравнительно-сопоставительном плане. 

 

 

 

 

 - умение осуществлять перевод художественных текстов с 

учетом их жанровой специфики и коммуникативно-

прагматической направленности; 

- умение  анализировать текст оригинала, выявлять 

стандартные и нестандартные переводческие проблемы, 

выбирать способы их решения;   

- знание теоретических основ построения художественного 

текста и его основных функций; базовых  закономерностей, 

способов, средств и приемов преобразования языковых 

единиц в процессе художественного перевода; 

- владение практическими навыками художественного 

перевода; выявление и корректирование несоответствий и 

ошибок в тексте художественного перевода. 

Модуль 4. Практикум по основному иностранному языку 

PA 1413 Практическое аудирование 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Дисциплина направлена на развитие слуховых и дальнейшее 

совершенствование произносительных навыков, а также 

выработку автоматизма употребления изучаемых речевых 

единиц. 

- знание механизмов извлечения информации из 

аутентичного звучащего текста (монологического или 

диалогического) сложности pre-intermediate, intermediate: 

прогнозирование, выделение смысловых вех, определение 

темы и основной идеи прослушанного текста, выделение 

главных и второстепенных фактов и деталей; 

- владение навыками восприятия иноязычной речи на слух, 

быстрого преобразования высказываний с английского 

языка на казахский/русский и осуществления двустороннего 

перевода. 

ChIYa 1414 Чтение на иностранном языке 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Практическое аудирование 

0+3+0 

 

Курс ориентирован на совершенствование и развитие 

навыков чтения на английском языке. В задачи курса входит 

формирование и развитие у студентов общекультурных, 

профессиональных и специальных компетенций, 

позволяющих им в дальнейшем осуществлять учебную и 

- умение читать без словаря  незначительно адаптированные 

произведения художественной литературы;  с ограниченным 

использованием словаря и анализа газетный материал, текст 

из художественной и научно-популярной литературы, 

содержащий 8—10% незнакомой лексики; читать со 



 

 

профессиональную деятельность. 

 

 

 

словарем научно-популярную литературу по избранной 

учащимися области знаний; 

- владение навыками работы со словарями (печатными и 

электронными), специальными изданиями, справочниками. 

PUR 2415 Практика устной речи 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Практическое аудирование 

2+1+0 

 

  

  Курс ориентирован на совершенствование и развитие 

навыков устной речи на английском языке. В задачи курса 

входит формирование и развитие у студентов 

общекультурных, профессиональных и специальных 

компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять 

учебную и профессиональную деятельность. 

  

- знание стратегии и  тактики  построения  свое  речевого  и  

неречевое поведения адекватно социокультурной специфике 

страны изучаемого языка;  

- умение  излагать в монологической и диалогической форме 

свои мысли на бытовые, литературные и научно-

профессиональные темы в соответствии с 

произносительными, лексическими, стилистическими 

нормами английского языка; 

- владение  компенсаторными технологиями (умение 

выходить  из положения  в условиях   дефицита языковых 

средств  при  получении  и  передаче 

 иноязычной информации). 

PPR 2416 Практика письменной речи 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Чтение на иностранном языке 

0+3+0 

Главной  

 

 

 

 

   Целью обучения является усвоение знаний и 

формирование речевых и языковых, морфологических и 

синтаксических навыков практического владения речью на 

английском языке в разных видах речевой деятельности. 

Курс предполагает расширение словарного запаса; 

формирование навыков письма, правильного оформления 

сочинения, порядка изложения мысли, ряда доказательств и 

аргументов; совершенствование практических навыков в 

решении грамматических, лексических задач. 

- умение правильно в графико-орфографическом, 

лексическом, грамматическом и стилистическом отношении 

выражать свои мысли в письменной форме (писать 

диктанты, изложения, сочинения) на иностранном языке; 

-владение навыками письменного перевода литературно-

художественных текстов и текстов на бытовые темы как с 

английского на казахский/русский, так и с 

казахского/русского на английский язык. 

Модуль 5. История и культура страны изучаемого языка 

ISIYa 1417 История страны изучаемого языка 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Цель дисциплины –  ознакомление студентов с  историей  

Великобритании и США; освещение  проблем становления и 

эволюции государственных институтов, социального строя 

вышеперечисленных стран. В задачи курса входит 

подготовка квалифицированных переводчиков, обладающих 

знанием истории страны изучаемого языка для обеспечения 

адекватности коммуникации. 

  

 

- умение  свободно ориентироваться в информации 

исторического, социального и культурологического 

характера;  

- знание основных исторических этапов и современных 

тенденций стран изучаемых языков; особенности 

общественно-политической жизни, традиций и обычаев 

СИЯ; основные культурно-исторические ассоциации;  

 - владение навыками культурной и этнической 

толерантности. 

CSIYa 1418 Культура  страны изучаемого языка 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Целью изучения дисциплины является формирование 

представлений об истории английской и американской 

культур, их основных этапов и особенностях каждого 

периода. 

 

 

 

- знание исторических этапов развития английской 

культуры; лучших творений выдающихся деятелей 

английской и американской культуры и искусства; 

- владеть информацией о  современных тенденциях  в 

культурном пространстве страны изучаемого языка; 

навыками культурной и этнической толерантности; 

приемами культурологического анализа. 

LSIYa 1419 Литература страны изучаемого языка 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Культура  страны изучаемого 

языка 

1+2+0 

Дисциплина направлена на изучение истории английской 

литературы с Англосаксонского периода  до наших дней: 

основные периоды и литературные традиции в разрезе 

синхронии и диахронии, основные литературные  

направления,  школы и их представителей.   

- знание основных    периодов  английской 

 литературы, творческой биографии великих писателей; 

проблематики, жанрового  своеобразия, идейно-

художественных особенностей изучаемых произведений; 

эволюции переводческой традиции; 

- умение  анализировать художественное произведение в 



контексте эволюции переводческой традиции; выявлять 

национальное своеобразие изучаемых произведений; 

выделять культурно-исторические особенности; 

 - владение навыками анализа художественного текста и 

принципов его воссоздания в переводе. 

Модуль 6. Межкультурная коммуникация 

ML 1420 Мировая литература 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Литература страны 

изучаемого языка 

1+2+0 

 

Целью дисциплины является последовательное (с 

элементами сопоставления) изучение истории зарубежных 

литератур от античности до конца ХХ века. Курс направлен 

на   осмысление основных закономерностей, особенностей и 

периодов зарубежного литературного процесса; изучение 

жанрово-видового состава зарубежных литератур; 

выявление и анализ феноменологического ряда зарубежной 

литературы: ключевых теорий и концепций, персоналий, 

произведений. 

- знание периодизации мировой литературы, специфики  

литературы отдельной эпохи и народа в целом;  эволюции 

основных жанров;  художественного творчества и 

публицистики ведущих писателей; 

- умение  анализировать литературное произведение как 

художественно-эстетическое явление; 

- владение навыками литературоведческого анализа 

художественного текста. 

Ling 3421 Лингвокультурология 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Теория и практика перевода 

1+2+0 

 

Цель курса - в формировании антропоцентрически 

ориентированного знания о языке как основной части 

культуры, как способе передачи социокультурной 

информации и формирования национальных картин мира.  

Дисциплина предполагает обучение навыкам 

лингвокультурологического анализа языкового и текстового 

материала, включающего широкие экстралингвистические 

знания о мире, о социальном контексте, о принципах 

речевого общения, об адресате и т.д. 

 - знание  цели и задач лингвокультурологии, еѐ объекта и 

предмета, основных понятий и методов; специфики 

языковой картины мира;  основных языковых форм, в 

которых представлены концепты культуры;  

- умение описывать языковые единицы с позиций 

лингвокультурологии; сопоставлять факты иностранного и 

родного языка; 

- владение основными терминами и понятиями 

лингвокультурологии; навыками лингвокультурологи- 

ческого анализа оригинала и перевода. 

TPMK 4422 Теория и практика межкультурной 

коммуникации 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Культура  страны изучаемого 

языка  

1+2+0 

 

    Цель дисциплины - формирование поликультурной 

личности, способной эффективно общаться с 

представителями различных культур на основе признания их 

культурных ценностей и толерантного отношения к 

различиям в мировоззрении, моделям поведения и стилям 

общения, а также традициям и обычаям. 

    Курс предполагает  развитие межкультурной компетенции 

студентов на основе изучения основных понятий, типов 

видов форм, моделей межкультурной компетенции. 

 

-знание  основные понятий, структуры и видов 

межкультурной коммуникации; поведенческих стратегий, 

необходимых для обеспечения адекватного поведения в 

различных ситуациях межкультурных контактов; 

- умение осуществлять коммуникацию с представителем 

иноязычной культуры; 

- умение критически подходить к интерпретации 

особенностей ситуативно-обусловленного поведения 

носителей иной культуры, распознавать сходства и различия 

сопоставляемых культур; 

- владение  навыками культурной и этнической 

толерантности; методикой интерпретации различных видов 

коммуникативного поведения. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ (ИОТ) 

ИОТ 1  «Перевод и литературная компаративистика» 

SW3501 Scientific writing 

1 кредит/ 2 ECTS 

Пререквизиты: нет  

0+1+0 

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

PKVIYa 2502 

 

Практический курс второго иностранного 

языка 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Профессионально-

Курс направлен на формирование базовых основ 

коммуникативно-интеркультурной компетенции с учетом 

всех видов речевой деятельности (говорение, письмо, 

аудирование, чтение)  в рамках  второго иностранного 

- знание  орфографической, орфоэпической, лексической, 

грамматической норм изучаемого иностранного языка; 

- умение осуществлять устную или письменную 

коммуникацию на немецком/французском языке;  



ориентированный иностранный язык 

 0+2+1 

языка.   - владение навыками монологического и диалогического 

говорения с соблюдением фонетических, лексических и 

грамматических норм английского языка, публичного 

выступления на втором иностранном языке, навыками 

аудирования и письма. 

AHPKP 2503 

 

Анализ художественного произведения  в 

контексте перевода 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

 1+2+0 

Основная цель курса - формирование у студентов умения 

анализировать художественный текст и принципы его 

воссоздания в переводе. В рамках курса  изучаются 

теоретические вопросы, необходимые для анализа 

литературных произведений в их внутренней целостности, а 

также освещаются различные методики интерпретации 

художественного текста. 

 

- знание  общих закономерностей построения 

художественного произведения и исторического развития 

литературы;  

- умение  анализировать художественное произведение в 

рамках профессиональной деятельности;  использовать 

полученные теоретические знания; 

      - владение практическими навыками самостоятельного 

анализа художественного произведения. 

AYaDO  2504 

 

Английский язык для делового общения 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык 

(уровень В1) 0+2+1 

Курс предполагает развитие коммуникативных компетенций 

и навыков, необходимых в сфере делового общения. 

Студенты получают представление об организации, 

управлении и различных аспектах деятельности фирмы. 

Развивается соответствующий словарный запас, 

совершенствуется грамматическая правильность речи.  

- знание правил грамматики английского языка и умение их 

использовать в речи; 

- умение участвовать в переговорах;  оперировать 

лексическими и грамматическими конструкциями языка 

устного делового общения; 

- владение навыками ведения неподготовленной беседы в 

рамках деловой тематики. 

PAT 2505 Предпереводческий анализ текста 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Основы профессиональной 

деятельности переводчика 

0+3+0 

Дисциплина направлена на развитие практических  умений 

студентов понимать механизмы создания языка текстов как 

целостной системы, а также научить их пользоваться этими 

механизмами как нормами в процессе перевода. 

В данном курсе изучаются следующие темы: основы 

предпереводческого анализа текста;  этапы анализа; анализ 

на лексическом, синтаксическом, грамматическом уровне; 

определение темы и ремы; актуализированное членение 

текста; анализ содержательной и художественной стороны 

произведения; определение трудностей перевода, стратегии 

перевода; процесс отбора языкового материала; 

вспомогательные средства анализа.  

- знание этапов процесса перевода и их особенностей; 

стратегии перевода и факторов, предопределяющих их 

выбор; 

- умение самостоятельно проводить предпереводческий 

анализ в переводческой практике; 

 - владение навыками определения переводческих 

сложностей и поиска их разрешения. 

 

LRPT 2506 

 

 

 

 

Литературное редактирование переводных 

текстов 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Основы профессиональной 

деятельности переводчика 

0+2+1 

 

Цель дисциплины – обобщение и изучение методов 

редактирования переводных произведений, способов и 

приемов литературного анализа. Курс предполагает 

следующие темы: общее понятие о редактировании; теория 

и практика редактирования переводных текстов как 

прикладная дисциплина;  критерии оценки переводных 

произведений и формы работы редактора над текстом;  

логические основы редактирования  переводов; 

лингвостилистические основы редактирования переводов;   

методика редакторского анализа и правки переводного 

текста.  

- знание базовых приемов редактирования; типов текстовых 

ошибок; стилистических норм языка перевода; 

- умение выявлять различные типы ошибок (лексические, 

логические, фактические) в тексте перевода; 

- владение терминологией литературного редактирования; 

нормами речевой культуры рабочих  языков; навыками 

редактирования и корректуры переводного текста. 

 

PTP 3507 

 

 

 

 

Профессиональный тренинг переводчика 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Практика письменного 

перевода  

0+3+0 

Курс ориентирован на отработку и закрепление норм и 

правил письменного перевода; на освоение методов и 

способов, используемых  в письменном переводе. 

 

Курс ориентирован на формирование знаний и умений, 

связанных как с собственно переводческой деятельностью, 

так и с сопутствующими ей профессиональными навыками: 

работой со словарями и справочной литературой. 



OTHP 3508 

 

 

 

 

 

 

Основы теории художественного перевода 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Теория и практика перевода 

 1+2+0 

 

Курс предполагает изучение актуальных проблем теории 

художественного перевода, осмысление природы и 

специфики художественного перевода в системе 

межлитературной  коммуникации. В курсе освещаются 

следующие темы: художественный перевод как вид 

литературного творчества; задачи художественного 

перевода;  характерные особенности художественного 

перевода; особенности передачи художественно-

эстетического воздействия оригинала; требования к 

переводу художественного  текста и функции переводчика; 

принципы художественного перевода; способы создания 

художественного образа в оригинале и в переводе; 

использование подстрочников в художественном переводе. 

- понимание  художественного перевода  как формы 

межкультурной и межлитературной  коммуникации; 

- умение анализировать исходный текст и текст перевода, 

пользуясь системой основных понятий  и терминов 

переводоведения и литературоведения; 

- знание базовых принципов перевода художественных 

текстов; основных жанрово-стилистических, 

конвенциональных  характеристик художественного текста в 

их функциональной природе; 

- владение навыками рецензирования и редактирования 

переводного художественного текста. 

 

PNTT 4509 

 

 

 

 

Перевод научных и технических текстов 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Практика информативного 

перевода 0+2+1 

Цель курса -  анализ жанрово-стилистических  особенностей 

научно-технического текста; обобщение лексических, 

грамматических, стилистических  проблем  научно-

технического текста;  освоение инновационных технологий 

и новых направлений в практике перевода.   

  

- знание стилистических, лексических и грамматических 

характеристик казахского/русского и английского научно-

технического текста; способов перевода характерных для 

научно-технических текстов синтаксических конструкций; 

способов перевода специальных терминов;  

- умение  переводить специальную терминологию и 

общенаучную лексику; пользоваться специальными 

словарями и справочниками; переводить научно-

технические тексты различных жанров; 

 - владение методикой  предпереводческого  анализа  текста  

и  подготовки  к  выполнению перевода, включая поиск 

информации в печатных и электронных источниках. 

HPSSL 4510 

 

 

 

Художественный перевод в системе 

сравнительного  литературоведения 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Литература страны 

изучаемого языка 

1+2+0 

Дисциплина знакомит с основными научными принципами  

художественного перевода в аспекте взаимодействия 

национальных литератур; с ведущими школами 

современного сравнительного литературоведения и 

методологией   художественного перевода в контексте 

общего мировой межкультурной и межъязыковой 

коммуникации; освещает значение переводов в развитии 

литературного процесса.  

-  осмысление  художественного перевода как 

разновидности межъязыковой и межкультурной 

коммуникации; 

-   умение  ориентироваться в современных методах 

литературной компаративистики; 

 - владение методологией сравнительного 

литературоведения, в рамках которого художественный 

перевод осмысляется как один из аспектов изучения 

межлитературной коммуникации. 

ELVHP 4511 

 

 

 

Евразийские литературные взаимосвязи  и 

художественный перевод 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Мировая литература 

1+2+0 

Дисциплина ориентирована на изучение истории 

взаимодействия евразийских литератур в аспекте 

художественного перевода. В задачи курса  входит 

освещение  сравнительно-типологической методологии 

изучения евразийских литературных связей; проблем 

перевода казахской литературы на близкородственные и 

разносистемные языки; специфики перевода евразийских  

литератур в Казахстане.  

- знание  особенностей рецепции и адаптации творчества 

классиков зарубежной литературы в казахском культурном 

пространстве; методологии изучения влияния 

инонационального писателя на литературный процесс;  

- умение анализировать литературное произведение в 

аспекте его национального своеобразия, выявление его 

контактных и типологических связей с другими 

национальными литературами. 

PODPT 4512 

 

Перевод официально-деловых и  

публицистических текстов 

 2 кредита/  3 ECTS 

Пререквизиты: Практика информативного 

перевода  

0+2+0 

Основное направление курса –осмысление  природы  

публицистического перевода,  перевода официально-

деловых   текстов; 

обобщение лексических, грамматических, стилистических  

проблем публицистического перевода, формирование 

профессиональной компетентности перевоведа.  

- умение вырабатывать общую переводческую стратегию с 

учетом целей, задач, адресата перевода, других 

экстралингвистических факторов, владение приемами 

прагматической адаптации переводного текста;  

- знание базовых принципов создания связного  переводного 

текста; лексических, грамматических и стилистических 



 аспектов перевода официально-деловых и  

публицистических текстов; 

 - владение навыками работы на компьютере с 

использованием соответствующих программ (текстовых 

редакторов, электронных словарей, энциклопедий и т. д.). 

PT ID 4513 Перевод текста юридических документов 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Практика информативного 

перевода 

0+2+0 

 

Дисциплина направлена на изучение  и анализ  перевода 

юридических текстов, проблем терминологии права;  

систематизацию семантико-стилистических эквивалентов в 

практике перевода юридических документов.  

 

 

- умение свободно ориентироваться в текстах юридического 

содержания, делать сообщения и вести беседу по актуальной 

тематике;  

- умение выполнять устный и письменный перевод  текста 

юридических документов 

с соблюдением стилистической нормы ЯП; 

- владение навыками составления и оформления 

юридических документов,   предпереводческого анализа и 

постпереводческого редактирования текста юридических 

документов. 

ИОТ 2  «Перевод и лингвокомпаративистика» 

 

SW3501 Scientific writing 

1 кредит/ 2 ECTS 

Пререквизиты: нет  

0+1+0 

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

PKP 2502   Практический курс перевода (второй 

иностранный язык) 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Профессионально-

ориентированный иностранный язык 

0+2+1 

Курс  ориентирован на  формирование у студентов  

практических навыков и умений, необходимых для 

успешного осуществления языкового посредничества в 

условиях  межкультурной коммуникации в рамках владения 

вторым иностранным языком. 

 

 

- умение адекватно передать коммуникативно-

функциональное содержание исходного материала 

равноценными средствами переводящего языка; 

- умение определять тип, жанр, тематические, 

функционально-стилистические, культурные и 

дискурсивные параметры текста и использовать результаты 

предпереводческого анализа для достижения 

эквивалентности перевода; 

- владение навыками работы на компьютере с 

использованием соответствующих программ (текстовых 

редакторов, электронных словарей, энциклопедий и т. д.). 

DK 2503 

 

Деловая корреспонденция  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык 

(уровень А2) 

0+3+0 

Задачами курса являются знакомство со специальной 

терминологией и развитие навыков ведения деловой 

переписки с партнерами. Рассматриваются правила 

оформления и написания делового письма, орфографические 

и лексические трудности, возникающие при написании 

деловой корреспонденции. Студенты знакомятся с 

особенностями составления деловых бумаг, резюме.  

- знание структур делового письма, правил его написания и 

рассылки; норм орфографии, каллиграфии и письменной 

речи при оформлении делового письма; 

- владение навыками применения конструкций и клише, 

необходимых для ведения деловой корреспонденции в 

рамках изучаемого материала. 

POPST 2504 

 

Практические основы перевода специально-

профессиональных текстов 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: 

Базовый иностранный язык (уровень В1) 

1+2+0 

Основное направление курса – обобщение   и анализ 

особенностей  перевода специальных текстов, изучение 

жанрово–функциональной системы специального текста; 

классификации способов и методов перевода, переводческих 

трансформаций, используемых в процессе перевода; 

прагматической адаптации  специального переводного 

текста. В задачи курса входит формирование навыков 

терминологической экспертизы в процессе перевода 

специально-профессиональных текстов. 

 - умение анализировать семантичесую и коммуникативую  

направленность исходного текста и выбирать 

переводческую стратегию; 

-  знание проблем терминологии и функциональности 

языковых средств в аналогичных стилях и жанрах исходного 

языка и языка перевода; 

- владение практическими навыками перевода специально-

профессиональных текстов;  редактирования переводного 

текста; работы со словарями (печатными и электронными), 



 специальными изданиями, справочниками. 

PKP 2505 Практикум по критике перевода 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Основы профессиональной 

деятельности переводчика 

0+2+1 

 

Цель курса – обобщение теоретических достижений критики 

современного переводоведения в непосредственной связи с 

практикой перевода текстов различной функциональности и 

жанровой природы. 

 

-  знание  понятийно-категориального аппарата и 

методологических приемов общей и частной теории 

перевода;  

- умение  анализировать специфику авторской 

коммуникативной интенции и особенностей переводческих 

интерпретаций; 

 - владение методикой сопоставительного анализа исходного 

текста и текста перевода. 

KTPD 2506 Культурa и техника переводческого дела 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Основы профессиональной 

деятельности переводчика 

0+2+1 

 

В рамках курса изучаются: типология перевода и техника 

переводческого дела, культура и техника  использования 

различных моделей перевода, практическое решение 

вопросов прагматики перевода, технические приемы 

перевода, культура и техника работы со словарями, техника 

работы с электронными словарями.  

 

- знание основных принципов переводческой стратегии; 

технических приемов перевода; способов достижения 

адекватности и эквивалентности перевода;  

- умение осуществлять прагматическую адаптацию 

исходного текста в иноязычную и инокультурную среду с 

учетом фоновых знаний иноязычного адресата;  

- владение навыками редактирования переводного текста; 

работы со словарями (печатными и электронными), 

специальными изданиями, справочниками. 

TPP 3507 Типология письменного перевода 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Теория и практика перевода 

1+2+0 

Основной целью курса являются: а) анализ и оценка   

жанрово-стилистических  особенностей текста (газетно-

информационные материалы, экономический текст, научно-

технический текст, публицистический текст, текст 

юридического документа и др.); б) обобщение лексических, 

грамматических, стилистических  проблем  специально-

профессионального перевода; в) освоение инновационных 

технологий и новых направлений в практике перевода.   

 

- знание общих принципов классификации переводов; видов 

информаций и типов текста; 

- умение выявлять типологические черты текстов 

различных жанров; определять макро- и микростратегии 

перевода  текстов разных стилей и жанров; продуцировать 

письменные тексты с учетом их жанровой специфики и 

коммуникативно-прагматической цели;  

- владение навыками предпереводческого анализа текста и 

постпереводческого редактирования; 

-  владение современной  методикой  перевода (методом 

достижения адекватности перевода, всеми видами 

переводческих трансформаций). 

VP 3508 Военный перевод 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Практика информативного 

перевода 

0+3+0 

В рамках курса изучаются  основные положения теории 

военного перевода и практической деятельности военного 

переводчика. Рассматриваются жанры военной литературы, 

виды военно-переводческой деятельности, проблемы 

термина и военной терминологии, расшифровка и перевод 

военных сокращений, работа переводчика со словарями и 

справочниками, пути нахождения эквивалентов при 

переводе.  

- знание лингвопрагматических особенности перевода 

текстов военной литературы; военной терминологии; 

- умение свободно ориентироваться в текстах военной 

литературы; идентифицировать и продуцировать 

письменные тексты с учетом их жанровой специфики и 

коммуникативно-прагматической цели;  

-  знание  современной  методики  перевода (способов 

достижения адекватности перевода, всех видов 

переводческих трансформаций). 



OSPD 4509 Основы стилистики и переводческое дело 

 3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:   Практика письменного 

перевода 

1+2+0 

В  рамках курса изучаются: понятие стилистики; тенденции 

развития современного казахского / русского литературного 

языка; стилистическая позиция переводчика и 

стилистическая норма воспринимающей литературы; теория 

функциональных стилей; особенности работы переводчика с 

различными стилями речи.  

 

- знание дискурсивных способов выражения фактуальной, 

концептуальной, фоновой информации в исходном тексте и 

тексте перевода в соответствии с функциональным стилем;  

- умение идентифицировать и продуцировать различные 

типы письменных текстов с учетом их коммуникативных 

функций, функциональных стилей, с соблюдением 

грамматических и синтаксических норм. 

- владение навыками работы на компьютере с 

использованием соответствующих программ (текстовых 

редакторов, электронных словарей, энциклопедий и т. д.).  

 

PP 4510 Прагматика перевода 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Теория и практика перевода 

1+2+0 

 

Цель курса – получение практических знаний и навыков по 

созданию текстов, отвечающих прагматическому намерению 

автора, по интерпретации текстов различных жанров и 

стилей.  

 

 

 

- знание основ практики письменного и устного перевода; 

прагматического аспекта перевода; 

- умение  правильно использовать приемы прагматической 

адаптации текста и преодолевать трудности, связанные с 

лексическими, фразеологическими, грамматическими и 

стилистическими особенностями исходного текста; 

 -  владение навыками применения переводческих 

трансформаций в целях достижения прагматической 

эквивалентности. 

EPD 4511 Эргономика переводческой деятельности 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Основы профессиональной 

деятельности переводчика 

1+2+0 

 

 Цель дисциплины – ознакомление студентов с основными 

положениями современной эргономики для формирования 

профессиональной компетентностной парадигмы у 

переводчиков.  

Задачи: сформировать когнитивно-понятийную основу для 

развития переводческих умений и навыков; создание 

научно-теоретической базы у переводчиков для 

организации, планирования переводческой деятельности. 

- знание основных положений эргономики; 

- владение основами организации рабочего места 

переводчика; 

- знание основных официальных документов, регулирующих 

переводческую деятельность; 

- умение: организация рабочего места переводчика, 

осуществление приема заказа для перевода, умение работать 

с заказчиками, овладение нормативными аспектами 

переводческой деятельности. 

PTBD 4512 Перевод текста банковских документов 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Практика информативного 

перевода  

0+2+0 

 

В рамках курса изучаются  особенности  перевода 

банковских документов. Рассматриваются виды  банковских 

документов: банковские договоры, извещения, справки, 

векселя, аккредитивы и отчеты, лизинговые и кредитные 

соглашения, платежные подтверждения, документы о 

финансовом планировании, SWIFT; проблемы 

терминологии, работа переводчика со словарями и 

справочниками, пути нахождения эквивалентов при 

переводе. 

- умение правильно интерпретировать представленные в 

документах фактические данные;  - знание  специфической 

терминологии, переводческих трансформаций для 

достижения смысловой и стилистической эквивалентности;   

- владение навыками работы с цифрами, таблицами, 

графиками для надлежащего оформления переведѐнного 

документа. 

PTT 4513 Перевод в сфере техники и технологий 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Практика информативного 

перевода 

0+2+0 

 

 

 

 

 

В рамках курса изучаются  особенности  перевода текста в 

сфере науки и техники и промышленных технологий. 

Рассматриваются всевозможные виды документов 

технического и технологического содержания:, описание  

устройств, приспособлений, механизмов, изобретенных 

человеком, научно-производственных материалов, 

инструкций к применению  технологических новшеств, 

рекомендации к использованию аппаратов, технические 

документы, договоры о поставках между производствами, 

технические справки, производственные отчеты 

- знать основные методы и приемы перевода текста 

технического и технологического содежания; 

- владеть методикой анализа и экспертизы 

переводных текстов технического содержания; 

- уметь идентифицировать и продуцировать тексты 

технического содержания, согласно стилистическим нормам 

языка перевода. 

-  владение навыками работы на компьютере с 

использованием соответствующих программ (текстовых 

редакторов, электронных словарей, энциклопедий и т. д.).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA


предприятий, связанные с технической терминологией, 

работа переводчика со словарями и справочниками, пути 

нахождения эквивалентов при переводе.  

 

 

ИОТ 3 «Перевод и межкультурная коммуникация» 

SW3501 Scientific writing 

1 кредит/ 2 ECTS 

Пререквизиты: нет  

0+1+0 

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

IP 2502 История перевода 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты:  Основы профессиональной 

деятельности переводчика 

1+2+0 

 

Дисциплина направлена на изучение истории перевода от 

античности до наших дней: основные этапы и переводческие 

традиции в разрезе синхронии и диахронии; основные 

школы перевода и их представители.  В задачи курса входит 

системное  освещение истории  перевода в Казахстане с 

эпохи древнетюркского каганата до современности: 

становление и развитие письменного перевода, основные 

этапы и переводческие традиции; история устного перевода 

в Казахстане. 

- знание основных этапов развития переводческой мысли, 

ведущих школ и направлений, их представителей; 

- умение анализировать и сопоставлять различные 

концепции перевода с методологических позиций; 

-  владение навыками анализа переводного текста в разрезе 

синхронии и диахронии. 

ORK 2503 

 

Основы речевой коммуникации 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

 

Цель курса – формирование лингвистической, 

социокультурной, прагматической и коммуникативной 

компетенций по всем видам коммуникативной деятельности 

в различных сферах речевого общения. 

- умение ориентироваться в речевой ситуации, определять 

коммуникативную стратегию и тактику речевого поведения; 

анализировать  причины коммуникативных удач и неудач; 

-  владение навыками составления текста речи на изучаемом 

языке,  навыками произнесения речи; навыками ведения 

диалога; этикетными нормами и культурой поведения.  

PMK 2504 

 

 

Практикум по межкультурной 

коммуникации 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Основы речевой 

коммуникации 

0+3+0 

 

В рамках курса изучаются  взаимодействие языков и культур 

и межкультурные различия, исследуется специфика страны 

изучаемого языка в сопоставлении с родной культурой, 

система ценностных ориентиров: нормы, обычаи, ритуалы, 

вербальная и невербальная коммуникация, межкультурные 

особенности речевого поведения. Основная цель –   

развитие навыков и умений говорения, чтения, письма и 

аудирования в сфере  межкультурной коммуникации. 

- умение анализировать иноязычный текст с точки зрения 

его культурной специфики; 

- знание основных методов и приемов оценки 

инокультурного речевого поведения в целях прагматики  

межкультурного взаимодействия; 

- владение всеми навыками межкультурной коммуникации. 

  

 

PMK 2505   Перевод и межкультурная коммуникация 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Основы профессиональной 

деятельности переводчика 

1+2+0 

 

Курс направлен на осмысление перевода как вида 

межкультурной коммуникации; на  формирование у 

студентов лингвистической и культурной компетенции в 

сфере непосредственного устного и письменного перевода.  

- умение осмыслять перевод в контексте межкультурной 

коммуникации как основного вида межъязыковой 

коммуникации; 

- умение анализировать дискурсивно-коммуникативные 

аспекты межкультурной коммуникации; 

- владеть методикой анализа специфики национального 

мышления, функционирующего  в тексте, и  умение 

воссоздать его в процессе перевода. 

PK 2506  Психология коммуникации 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Основы профессиональной 

деятельности переводчика 

1+2+0 

Курс направлен на осмысление межличностной и массовой 

коммуникации как психологического явления, на 

исследование структуры и специфики и основных 

закономерностей психологии коммуникативного процесса.  

- умение анализировать процесс коммуникации как 

психологический акт, выявлять межличностные и массовые 

аспекты коммуникации, специфику перевода как 

психологического явления, в зависимости от ситуации, 

жанрово-стилистической природы текста, информативности, 

специфики коммуникативной направленности  оригинала 



или события. 

 SK 3507 Социология коммуникации 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Практикум по 

межкультурной коммуникации 

1+2+0 

В рамках курса изучаются:  основы теории социальной 

коммуникации, социологические доминанты коммуникации, 

виды коммуникативных систем, уровни коммуникации, 

типы коммуникации, коммуникативная личность. 

- знание основных теоретических подходов в изучении 

социальной коммуникации, ее видов,  уровней и функций; 

специфики  невербальной коммуникации; структуры 

речевой коммуникации; модели коммуникативной личности; 

специфики  и функции массовой коммуникации; 

- владеть навыками анализа коммуникативного процесса, 

методами исследования социологии коммуникации 

SMP 3508 Современные модели перевода 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Теория и практика перевода 

1+2+0 

В рамках курса изучаются: анализ и обобщение 

современных моделей перевода, коммуникативная 

направленность текста и выбор  модели перевода; средства, 

методы и приемы, используемые в процессе перевода в 

зависимости от жанрового типа текста.  

 

 

 

 

- знание современных достижений мировой и отечественной 

науки о переводе в рамках основных требований 

бакалавриата; 

 - умение осуществлять выбор модели перевода в 

соответствии с коммуникативной направленностью  

исходного текста; 

- владение навыками применения переводческих 

трансформаций для решения конкретных переводческих 

трудностей и проблем перевода; 

SPT 4509 Современные переводческие технологии 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: Теория и практика перевода 

1+2+0 

Курс ориентирован на изучение комплекса современных 

зарубежных и отечественных переводческих технологий: 

средств, приемов и методов, используемых в процессе 

перевода; в задачи курса входит освоение инновационных 

технологий и новых направлений в практике перевода. 

- знание основных видов переводческих соответствий, 

типологии переводческих трансформаций, современных, 

инновационных приемов перевода, факторов, 

определяющих выбор того или иного приема в зависимости 

от специфики ситуации перевода и жанра переводимого 

материала. 

- умение продуцировать различные типы дискурсов в 

соответствии со сферами коммуникативного 

взаимодействия, коммуникативными стилями и жанрами. 

YaDK 4510   Язык деловой коммуникации и сферы 

бизнеса  

3 кредита/  ECTS 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык 

(уровень В1) 

0+3+0 

 

Курс направлен на формирование навыков ведения деловой 

беседы, активного запаса фраз-клише, сопутствующих 

бизнес-диалогу, а также на одновременное освоение правил 

служебного этикета (речевого, поведенческого), развитие и 

совершенствование умений, которые обеспечивают общение 

с одним собеседником и целой группой людей. 

- знание структуры и тактики проведения официально-

деловых переговоров на английском языке; лексико-

грамматических особенностей письменной и устной деловой 

коммуникации на английском языке; правил оформления 

деловых писем и документов на английском языке; 

- владение навыками  составления  официально-деловых и 

профессионально-деловых текстов на английском языке. 

PSP 4511 Перевод в сфере природопользования 

3 кредита/  ECTS 

Пререквизиты:  Практика информативного 

перевода 

0+3+0 

Курс направлен на развитие навыков перевода 

профессионально ориентированных текстов в сфере 

экологии и природопользования. 

 

- умение пользоваться справочной и специальной 

литературой компьютерные сети;  правильно 

интерпретировать представленные в документах 

фактические данные;  - знание  специфической 

терминологии, переводческих трансформаций для 

достижения смысловой и стилистической эквивалентности;   

- владение навыками работы с цифрами, таблицами, 

графиками для надлежащего оформления переведѐнного 

документа   

KTPST 4512 Культура и техника перевода  специально-

профессиональных текстов 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты:   Практика письменного 

перевода 

1+1+0 

В рамках курса изучаются функционально-стилистические и 

жанровые разновидности информативного перевода, 

лексико-синтаксические проблемы специально-

профессионального перевода, типология перевода и техники 

переводческого дела; культура и техника  использования 

различных моделей перевода; технические приемы 

- знание лингвопрагматических особенностей перевода 

специально-профессиональных текстов; 

- умение выбирать и адекватно использовать лексические 

единицы в зависимости от контекста;  адекватно применять 

правила построения текстов на языке перевода для 

достижения их связности, последовательности, целостности 



перевода; культура и техника работы со словарями. 

 

 

на основе композиционно-речевых форм.  

- владение методикой реферирования и аннотирования 

специально-профессиональных текстов;  

постпереводческого саморедактирования и контрольного 

редактирования текста перевода.  

MKYaK 4513 Межкультурная коммуникация и языковые 

контакты 

2 кредита/  2 ECTS 

Пререквизиты:    Лингвокультурология  

1+1+0 

Курс направлен на рассмотрение специфики языковых 

контактов в рамках межкультурной коммуникации; их 

типологии и основных закономерностей. 

Курс предполагает формирование у будущих переводчиков 

культурной и языковой компетенции. 

- умение анализировать и дифференцировать многообразие 

языковых контактов в сфере межкультурной коммуникации 

и их основных закономерностей; 

- знание основных способов и приемов перевода 

иноязычного текста в аспекте их жанровой специфики; 

- владение навыками анализа и экспертизы переводов 

иноязычных текстов. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

  IP 3601 Инновационное предпринимательство  

(по отраслям) 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет   

1+1+0 

 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение 

правового регулирования инновационного 

предпринимательства, так как с ростом уровня развития 

экономики возрастает значение использования 

нововведений.  Инновационное предпринимательство – это 

процесс создания и коммерческого использования технико-

технологических нововведений. Инновации служат 

специфическим инструментом предпринимательства. В 

рамках курса предполагается изучение субъектов 

инновационного предпринимательства, его основных видов 

(инновационное предпринимательство на основе внутренней 

организации, инновационное предпринимательство на 

основе внешнего внешней организации при помощи 

контрактов, инновационное предпринимательство на основе  

внешней оргавнизации при помощи венчуров), особенности 

осуществления инновационного предпринимательства, 

сравнительный анализ инновационного 

предпринимательства в мировой практике, в странах 

ближнего и дальнего зарубежья.  

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать: общие теоретические  принципы и методы 

инновационного 

предпринимательства, понятие, содержание и историю 

развития инновационного предпринимательства, цели и 

задачи инновационного предпринимательства, принципы 

деятельности, формы и методы; цели и задачи 

инновационного предпринимательства.  

Уметь - анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей инновационное предпринимательство, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике по вопросам 

инновационного предпринимательства. 

Владеть навыками решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования инновационного 

предпринимательства. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований. 

IP 3602 Интеллектуальное право 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет  

1+1+0 

Целью преподавания настоящей дисциплины является 

изучение правового регулирований отношений, 

возникающих по поводу результатов интеллектуальной 

творческой деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ и услуг. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать - общие теоретические  принципы и методы права 

интеллектуальной собственности, понятие, содержание и 

историю развития интеллектуального права, цели и задачи, 

объекты права интеллектуальной собственности, основные 

способы защиты результатов права интеллектуальной 

собственности.  

 Уметь -   анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей отношения, возникающих по поводу 

результатов творческой интеллектуальной деятельности, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 



проводимой государством политике поддержке и защите 

результатов творческой интеллектуальной деятельности.   

Владеть навыками   решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования результатов 

творческой интеллектуальной деятельности. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований, 

сформируют системные навыки, связанные с решением 

проблем, критической оценкой первоначальных данных, и 

коммуникацией в области права интелектуальной 

собственности. Овладение практическими навыками;  

KL 3603 Контрастивная лингвистика 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет  

1+1+0 

Цель курса – сопоставительное изучение английского, 

казахского, русского языков; анализ схождений и 

расхождений между языками, независимо от степени их 

генетической близости.  

 

 

- знание  объекта и предмета изучения контрастивной  

лингвистикани, методологических основ, периодов развития 

данного направления языкознания, метаязыкового аппарата, 

таксономических категорий и принципов контрастивной 

лингвистики;  

- умение проводить сопоставительный и контрастивный 

анализ родного и изучаемого языка, дифферанцировать 

принципы соотношения языка и общества;  

- владение навыками и приемами контрастивного анализа 

при сопоставлении разноструктурных языков.   

SKR 3604 Стилистика и культура речи 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет  

1+1+0 

 

 

 

 

 

 

Цель: ознакомление студентов факультета с теоретическими 

и практическими вопросами строения и функционирования 

стилистической системы современного казахского/русского 

литературного языка.  

Содержание: курс призван показать функциональные 

возможности языковых средств в речи для выражения 

определенного содержания, а также - закономерности 

―речевой деятельности‖. Данный курс ориентирован на 

решение задачи – вооружить будущих переводчиков 

полными и системными теоретическими знаниями о 

стилистической системе современного казахского/русского 

литературного языка и практическими навыками анализа 

языковых явлений разных уровней. 

 

знать: основные понятия стилистики; нормы литературного 

употребления  языковых средств всех уровней современного  

казахского/русского литературного языка; 

уметь: правильно находить, определять и объяснять 

конкретные языковые единицы  казахского/русского языка; 

видеть стилистически маркированные элементы в 

конкретном отрезке речи или художественном тексте;  

- анализировать материалы различных жанров публицистики 

и художественной литературы; 

- пользоваться средствами языка сообразно разным 

ситуациям и различным сферам общения; 

- на основе полученных теоретических знаний 

профессионально лингвистически грамотно пользоваться 

словарями разных типов, извлекать из них необходимую 

грамматическую, акцентологическую и стилистическую 

информацию. 

иметь представление: о стилистической системе 

современного  казахского/ русского литературного языка. 

Rіt 3605 Риторика 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет  

1+1+0 

В основу курса положены теоретические модели ораторской 

речи в аспекте межъязыковой коммуникации. Цель курса – 

формирование у обучающихся  основ теории риторики, 

знаний, умений и навыков в установлении денотативной, 

экстенсивной и эпспрессивной эквивалентности в практике 

межкультурной коммуникации.  

- знание  этапов создания речевого произведения 

(риторического канона); 

- умение владеть вербальными и невербальными средствами 

общения; применять в речевой практике основные приемы 

выбора темы, сбора и систематизации материала;  

- владение навыками публичного выступления. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POK 3606 Перевод и основы когнитологии 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Теория и практика перевода 

1+1+0 

 

Курс ориентирован на рассмотрение базовых вопросов 

когнитологии в аспекте перевода. Рассматриваются методы 

сравнительной концептологии как перспективного 

направления современного переводоведения; языковая 

картина изучаемого и родного языков как поле когнитивного 

диссонанса. 

 

- знание теоретических основ когнитивистики в контексте 

перевода;  

- умение пользоваться методами и приѐмами описания 

концептов;  

-   владение навыками анализа языковых соответствий, 

выявления сходства когнитивных механизмов, 

оперирующих в разных языках.  

OL 3607 Основы лингвистики 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет  

1+1+0 

Цель и задачи: знакомство с основами науки о языке, 

основной лингвистической терминологией, основными 

понятиями о внутренней структуре и функционировании 

языка  

Содержание: курс  направлен на знакомство студентов со 

всеми разделами языкознания, системой понятий  и 

терминов, которыми пользуется любая языковедческая 

дисциплина и без которой сложно восприятие и понимание 

последующих специальных курсов.  

 

- знание основных лингвистических терминов, 

лингвистических единиц и закономерности их 

варьирования; основных положений различных теорий 

происхождения языка; классификации языков мира; 

 - умение правильно употреблять лингвистические термины; 

анализировать конкретный языковой материал с помощью 

изученных методов анализа; решать разнообразные по 

языковому материалу и методам лингвистические задачи; 

-  владение навыками лингвистического мышления; 

навыками в разнообразных методах лингвистического 

анализа. 



 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В021000 – ИНОСТРАННАЯ  ФИЛОЛОГИЯ 

Код дисциплины Название дисциплины, количество 

кредитов, пререквизиты, распределение 

по видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

IK1101 История Казахстана  

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими 

основами и периодами становления независимой 

казахстанской государственности через призму изучения 

конкретных источников и исторических фактов с позиций 

новых теоретических и методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с 

различными периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления 

независимой казахстанской государственности в контексте 

всемирного и евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать 

имманентные преимущества, особенности и значение 

казахстанской модели развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного 

Казахстана. 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-ориентированный 

казахский (русский) язык 

3 кредита/      ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально 

организованного филологического знания на  казахском 

(русском) языке; соотнесение процессов функционирования 

и развития казахского (русского) языка с социально-

экономической, культурно-исторической, политической 

ситуацией в Казахстане и в мире, с конституционно-

правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его 

единиц для работы с текстами по специальности с целью 

формирования профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию 

и реферативное описание; умение обобщать научную 

информацию в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита/  ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель: обучение студентов профессиональному общению на 

иностранном языке. 

Краткое содержание. Обогащение словарного запаса 

иностранного языка, включая профессиональные термины и 

клише, развитие навыков аудирования, усовершенствование 

способностей студентов при чтении публикаций по 

предложенным тематикам из оригинальных 

профессиональных источников и развитие навыков ведения 

деловой переписки с партнерами на профессиональные 

темы. Курс предназначен для студентов со средним и 

высоким уровнями владения языком (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced).  

- умение воспринимать иностранную речь на слух; 

- владение навыками общения на иностранном языке и 

широким словарным запасом;  

- владение навыками чтения и анализа прочитанного 

материала.  

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и 

исследовательской культуры студентов, умения са-

мостоятельно формулировать научные проблемы и алгоритм 

научного поиска ориентируясь на фундаментальные  знания  

в  области  философии  науки, а  

- знание роли философии как мировоззрения и основы 

научного знания; сущности и взаимосвязи философской и 

общенаучной картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности;  



  также возможности междисциплинарной методологии. 

Особое внимание уделяется проблемам науки и техники, 

инженерно-технических знаний и творчества, роли науки в 

общественном прогрессе, а также в генезисе и решении 

глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

этических проблем развития науки и техники, основных 

духовных ценностей и их значимость для профессиональной 

деятельности. Расширение и совершенствование знаний 

студентов в эвристической и методологической области 

науки посредством освоения научно-методологического 

потенциала современной философии. Формирование 

представления о закономерностях существования и развития 

социума, государства, гражданского общества и личности, о 

принципах толерантности и межкультурного диалога как 

условии существования современного глобального 

общества. Формирование у студентов культуры 

критического мышления и навыков самостоятельной 

рефлексии над собственными методологическими 

проблемами. 

- знание актуальных этических проблем современности и их 

значимости для профессиональной деятельности;  

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и 

категорий философии в процессе решения 

профессиональных научных задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления 

и применения инструментария критического мышления к 

анализу научных, культурных, социально-политических 

явлений и процессов. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических 

знаний о межличностной коммуникации в современном 

мире, выявление их значения в процессе профессионального 

становления в рамках выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на 

основе изучения основных парадигм, теорий и концепций 

современной психологии межличностной коммуникации. 

Теоретическое и эмпирическое изучение психологических 

проблем межличностной коммуникации на основе изучения 

познавательных процессов, психических состояний и 

индивидуально-психологических особенностей личности. 

Основные категории и понятия социальной психологии, 

методологические основы социальной психологии, 

основные теории, концепции и принципы социальной 

психологии, сущность, содержание и формы психических 

явлений, закономерности их динамики, методы и приемы 

исследования межличностной коммуникации, сущность 

новых психологических методик и технологий изучения 

межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной 

коммуникации в единстве познавательных процессов и 

регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной 

психологии межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной 

психологии межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические 

знания в условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека 

в условиях межличностной коммуникации с целью 

выявления его личностных свойств и составления 

психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с 

другими людьми в контексте межличностной коммуникации 

и группового взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического 

исследования межличностной коммуникации, его 

проведения, обработки полученных данных и грамотной 

интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических 

рекомендаций, способствующих совершенствованию 

личности в условиях межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной 

коммуникации в целях гармонизации личности и ее 

взаимоотношений с окружающими.  



TPP 2202 Теоретическая и прикладная политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и 

властных отношений, политической системы Республики 

Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические 

процессы в Казахстане и на мировой арене. Программные 

документы и Послания Главы государства, стратегические 

направления внутренней и внешней политики Республики 

Казахстан. Представление о глобальном мире как новом 

мировом порядке, понимание основных тенденций мировой 

политики и международных отношений, содействие 

укреплению национальной безопасности и предотвращению 

актов терроризма и экстремизма. 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять 

различным формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и 

религиозных различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в 

социальной деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление 

о путях формирования и совершенствования этических 

нормативов в различных областях профессиональной 

деятельности. Формирование у будущих специалистов 

знания об основных этических понятиях, закономерностях 

формирования этических норм в процессе социализации 

личности. Ознакомление с основными этапами и 

тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, 

формирующих нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной 

ориентации в социуме, свидетельствующие о достаточном 

уровне этической зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных 

этических решений в затруднительных ситуациях 

повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры 

и религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, 

религиоведения, для исследования явлений культуры и 

религии регионов Казахстана, понятие «диалога» как одной 

из центральных категорий гуманитарных наук 20-21 века, а 

также специфику теоретического языка описания его 

основных экзистенциальных и социокультурных 

параметров, границ и горизонтов. Специфические 

характеристики метафизического и религиозного опыта 

человека как онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий 

базовых ценностей религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их причины 

и следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального 

и профессионального взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в 

мире и Казахстане (вопросы стратификации, социального 

неравенства, бедности и богатства, социальных, 

религиозных, экономических и политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных 

взаимодействий между людьми, социальные и групповые 

различия между ними. Основные закономерности развития 

общества, основные социологи-ческие понятия, методы 

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые 

и/или инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях;  



социо-логического исследования, со-временные 

социологические тео-рии, основные направления и 

результаты современных ис-следований в области 

социологии.  

- владение навыками социального взаимодействия: 

сотрудничества, толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков, необходимых для создания 

комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности человека, идентификация негативных 

воздействия среды обитания, разработка и реализация мер 

защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные и 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них. 

Основы теоретического  анализа и прогнозирования опасных 

явлений и процессов.  

- знание методов защиты от природных и техносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и 

устойчивому развитию, охране окружающей среды и 

рациональному природопользованию, для подготовки ква-

лифицированных специалистов  широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности 

взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

механизмы устойчивости и функционирования экосистем и 

биосферы; место и роль экологии в решении современных 

экономических и политических и социальных проблем; 

глобальные экологические проблемы современности, 

причины, этапы их становления и последствия. Особое 

место в дисциплине занимает вопрос об устойчивом 

развитии природы и общества, международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути 

их регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и 

стратегиях устойчивого развития человечества, 

направленных на планомерное изменение традиционных 

форм хозяйствования и образа жизни людей с целью 

сохранения стабильности биосферы и развития социума без 

катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о 

закономерностях взаимодействия живых организмов и 

окружающей среды в практической деятельности для 

сохранения устойчивого развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого 

развития природы и общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы 

Казахстана, раскрытие основных положения базовых 

нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, 

основные положения базовых нормативных правовых актов 

Республики Казахстан. Теоретические основы  построения 

правового государства, демократического общества и 

социального государства. Основные направления 

Концепции правовой политики Казахстана на 2010-2020 гг. 

и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных 

условиях интеграции отечественного законодательства в 

мировую систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические 

знания в процессе жизнедеятельности, защиты 

конституционных прав и свобод.  

 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель: Формирование научных представлений об основных 

категориях, понятиях и закономерностях функционирования 

экономики.  

- знание сущности экономических преобразований в 

обществе, логики и взаимосвязи явлений и процессов в 

жизни общества; 



1+1+0 Краткое содержание. Социально-экономические 

отношения. Основные микро- и макроэкономические 

показатели, методы их расчета. Механизм рыночного 

ценообразования, конкуренции; тенденций экономического 

развития. Основы экономического развития современной 

системы между-народных экономических отно-шений и 

тенденций развития мирового рынка.  

- умение применять систематизированные экономические 

знания в профессиональной деятельности. 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

ITPC 2301 Информационные технологии для проф. 

целей 

Цель:  подготовка учителя иностранного языка к 

организации эффективной работы по использованию 

учащимися на уроке информационно-коммуникационных 

технологий, формирование информационной грамотности. 

Задачи: определить основные понятия информатизации 

образования, определить цели и задачи использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

образовании. 

Содержание курса: формирование определенных 

представлений об информационных технологиях в учебном 

процессе, основных понятий, а именно «информатизация 

образования», «компьютеризация обучения» и 

«медиаобразование», анализ и обобщение полученной 

информации по тематике. 

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в учебном процессе; 

уметь: использовать каталоги и поисковые машины, 

создавать мультимедийную презентацию; 

иметь: представление об информатизации образования как 

закономерном процессе развития 

педагогических технологий; 

 

 

KSE 2302 

 

Концепции современного естествознания 

(язык и экология) 

Цель: формирование умений анализировать современные 

тексты с точки зрения, богатства, чистоты, точности их 

словарного состава. 

задачи: формирование умений использования 

лексикографических изданий различных типов для 

выявления характеристик языковой личности. 

Содержание курса:    расширение и углубление знаний о 

языковых средствах иностранного языка, словарном составе, 

о словарях иностранного языка; использования 

лексикографических изданий различных типов для 

выявления характеристик языковой личности. 

Результаты обучения,  осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать современные исследования, представляющие 

современный уровень научного изучения проблем; 

уметь самостоятельно собирать и интерпретировать 

современный языковой материал; 

иметь технику речевой коммуникации; 

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1. Базовый иностранный язык 

BIYa 1401 Базовый иностранный язык (уровень А1, А2) 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Нет 

0+3+0 

 

Цель: приобретение студентами коммуникативной 

компетенции, уровень которой на отдельных этапах 

языковой подготовки позволяет использовать иностранный 

язык как в профессиональной  деятельности, так и для целей 

самообразования. 

 Задачи: достигнуть функциональной грамотности во 

владении базовым иностранным языком и совмещение 

грамматического и коммуникативного подходов. 

Содержание курса: Языковой материал 1 года обучения 

характеризуется нормативной правильностью и включает 

фонетические, лексические и грамматические явления, 

которые направлены на практическое овладение основами 

устной и письменной речи в пределах изучаемой на курсе 

Результаты обучения осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: правила произношения, словарного запаса и 

грамматической системы английского языка; 

уметь:осуществлять самостоятельную интерпретацию 

грамматических и фонологических явлений изучаемого 

иностранного языка; 

иметь: базовые навыки чтения, разговора и письма; 

 

 



тематики в соответствии со сферой и ситуациями общения, 

предусмотренными для уровней А1 и А2.  

BIYa 1402 Базовый иностранный язык (уровень В1)  

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  BIYa 1401 

0+3+0 

Цель: развитие восприятия иностранного языка как 

источника информации и иноязычного средства 

коммуникации студентов.  

Задачи: научить студентов использовать иностранный язык 

как средство расширения и углубления системного знания 

по специальности и средство самостоятельного повышения 

своей профессиональной квалификации. 

Содержание курса: Курс охватывает изучение 

практической грамматики и лексики иностранного языка  

как владения разговорно-бытовой речью в устной и 

письменной форме, а также изучение специальной 

терминологии для активного применения иностранного 

языка, как в повседневном, так и в профессиональном 

общении.  

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

 

знать: знакомые фразы и выражения, необходимые для 

выполнения конкретных задач; 

уметь: понимать основные идеи литературных сообщений 

на разные общие темы; составить связное сообщение на 

общие темы;  описать впечатления, события; изложить и 

обосновать свое мнение; 

иметь: коммуникативные умения в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); 

BIYa 2403 Базовый иностранный язык (уровень В2) 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  BIYa 1402  

0+3+0 

Цель:  формирование межкультурной, коммуникативной и 

профессиональной компетенций студентов. 

Задачи: формировать у студентов коммуникативно-

профессиональную  

компетенцию, выраженную в адекватном решении 

поставленных задач, нетиповых ситуаций, обеспечивающих 

межкультурное профессиональное общение. 

Содержание курса: Курс направлен на обучение студентов 

основным грамматическим правилам, расширение 

лексического запаса, развитие навыков аудирования  для 

владения устной, письменной речью и чтения; 

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: общеге содержание сложных текстов на абстрактные 

и конкретные темы;  

уметь: говорить достаточно быстро и спонтанно; 

формировать четкие, подробные сообщения на различные 

темы и изложить свой взгляд на основную проблему; 

иметь: коммуникативные умения в четырех основных видов 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); 

BIYa 2404 Базовый иностранный язык (уровень В2-

продвинутый) 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  BIYa 2403 

0+3+0 

 

Цель: стимулировать интеллектуальное и эмоциональное 

развитие личности студентов; овладение определенными 

когнитивными приемами, позволяющими осуществлять 

познавательную и межкультурную коммуникативную 

деятельность. 

 Задачи: обучение студентов говорению, диалогической речи 

с обменом мнениями и информацией, техники письма на 

более высоком уровне и составление письменного пересказа 

прочитанного или прослушанного  

текста. 

Содержание курса: Второй курс обучения предполагает 

дальнейшую работу по развитию умений и навыков устной и 

письменной речи, углубленному изучению языкового 

материала и формированию продуктивной базы для 

самостоятельной работы студентов. 

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: понимание объемных сложных текстов на различную 

тематику;  

уметь: говорить спонтанно в быстром темпе; гибкое и 

эффективное использование языка для общения в научной и 

профессиональной деятельности; умение создать точное, 

детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные 

темы; 

иметь: коммуникативные умения в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); 

Модуль 2.  Практический курс изучаемого языка 

VKKFIYa 1405 Вводно-коррективный курс по фонетике 

изучаемого языка 

2 кредита/3ECTS 

Пререквизиты:  Нет. 

0+2+0 

Цель: научить фонетические, орфографические нормы 

иностранного языка.    

Задача: вводно-коррективного фонетического курса состоит 

в коррекции произносительных навыков студентов, 

систематизации основных сведений по правилам чтения 

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: фонетический строй английского языка; особенности 

фонетической транскрипции английского языка; 

уметь: адекватно интерпретировать фонетические явления в 



английских слов наряду с усвоением знаков транскрипции, 

овладение знаниями фонетической системы и основами 

произносительной нормы английского языка; 

рецептивных видах речевой деятельности; 

иметь: навыки в аудировании, навыки использования 

тональных контуров английского языка в адекватном 

коммуникативном контексте; 

NGIYa 1406 Нормативная грамматика  изучаемого  языка 

3кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  Нет.  

0+3+0 

 

Цель и формирование профессионально-личностного 

портрета выпускника университета посредством развития 

способностей и умений применять грамматические навыки в 

профессиональной области.  

 Задачи: углубление теоретического понимания предмета; 

овладение навыками употребления грамматических 

конструкций; умение интерпретировать полученные знания; 

развитие грамматической компетенции. 

 Содержание курса: рассматривает 

наиболее важные проблемы грамматического строя 

английского языка, рассмотреть методы грамматического 

анализа.  

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: особенности взаимоотношения между теоретической 

и практической грамматиками, между нормативной 

грамматикой и языковой компетенцией, этапы развития 

практической грамматики английского языка, виды морфем 

и морфемный состав английского слова;  

уметь: сопоставлять грамматические явления английского и 

родного языков, учитывать различия грамматического строя 

языков в процессе преподавания.  

иметь: представление о частях речи и их морфологических 

категориях, типах  и структурах английских предложений, 

членах предложений и порядке слов; 

PMK 1407 Практикум по  межкультурной 

коммуникации 

2 кредита/3ECTS 

Пререквизиты:  BIYa 2403 

0+2+0 

 

Цель: формирование межкультурной, 

лингвострановедческой и социокультурной компетенций. 

Задачи: ознакомление студентов с различными видами 

средств массовой информации страны изучаемого языка; 

ознакомление с культурным пространством страны 

изучаемого языка, с национальными и региональными 

феноменами 

Содержание курса:  научить студентов культурным 

ценностям стран изучаемого языка и родной страны, их 

сходства и различия  в области межкультурной 

коммуникации. 

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: как владеть неподготовленной и подготовленной 

монологической речью в виде сообщения или доклада в 

рамках изученного языкового материала; 

уметь: вести беседу, брать интервью и участвовать в 

дискуссии на любую из пройденных тем в ситуациях 

официального и неофициального общения, используя 

изученный языковой материал; выразить свое отношение к 

высказываемому с использованием соответствующих 

лексических единиц и клише; написать сочинение на 

актуальную тему, частное, деловое и официальное письмо, 

сообщение, доклад, резюме, 

иметь: навыки передачи содержания текстов разных 

функционально-стилевых разновидностей –газетно-

публицистического и научного стилей средней степени 

сложности со словарем; 

KF 1408 Классическая филология 

2 кредита/3ECTS 

Пререквизиты: Нет. 

0+2+0 

Цель: усвоение грамматической системы и основного 

лексического фонда латинского языка; ознакомление с 

образцами древнеримской классической литературы, 

оказавшей влияние на развитие европейской культуры.   

Задачи: исследование системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом  аспектах;  

изучение устной и письменной коммуникации; 

Содержание курса: Курс охватывает  знания теории и 

речевой деятельности в обучении иностранного языка, 

владение основными методами филологического (в том 

числе лингвистического и литературоведческого) анализа 

Результаты обучения осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать основы методики воспитательной работы;  

уметь владеть методами и приемами осуществления устной 

и письменной коммуникации; владеть методами и приемами 

анализа и интерпретации различных типов и видов; 

иметь: представление об особенностях обучения основам 

иностранного языка; элементарные навыки чтения, 

грамматического анализа и перевода текстов на 

классических языках. 

Модуль 3.   Специальный иностранный язык 



SIYaOP  3409 Специальный иностранный язык - 

общепрофессиональный (уровень С1) 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  BIYa 2404 

0+3+0 

Цель: формирование общей коммуникативной компетенции 

студента, позволяющей  осуществлять речевую деятельность 

средствами английского языка в большинстве стандартных 

ситуаций общения. 

Задачи:  формирование профессиональной 

коммуникативной компетенции обеспечивающей 

профессиональную компетенцию студента, которая 

позволяет  осуществлять речевую деятельность на 

иностранном языке в профессиональных ситуациях 

общения, как формирование коммуникативной компетенции 

студента,  так и реализацию собственно воспитательной, 

обучающей и развивающей целей образования, формируя 

социальные, интеллектуальные и личностные качества 

студента.  

Содержание курса: Курс охватывает обучение написанию 

письма, эссе или документ на сложную тему, аутентичные 

научные, научно-популярные, и публицистические 

письменные тексты по специальности. 

Результаты обучения,  осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

Знать: лексику в объѐме учебной программы; 

уметь: выступать с сообщениями, докладами, 

презентациями, обзорами по различным профессиональным 

темам; быстро выразиться в непринужденном разговоре; 

гибко использовать язык в социальных и профессиональных 

делах; уметь написать письмо, эссе или документ на 

сложную тему; понимать аутентичные научные, научно-

популярные, и публицистические письменные тексты по 

специальности; 

иметь: навыки в аннотировании письменных и устных 

аудентичных публицистических, научно-популярных 

текстов по специальности на английском и русском языках; 

 

  

SIYaACP 3410 Специальный иностранный язык -  

специально-профессиональный (уровень С2) 

 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  SIYaOP  3409  0+3+0 

Цель: формирование общей коммуникативной компетенции 

студента, позволяющая  осуществлять речевую деятельность 

средствами английского языка в большинстве стандартных 

ситуаций общения.   

Задачи: формирование профессиональной коммуникативной 

компетенции обеспечивающей профессиональную 

компетенцию студента, позволяющую  осуществлять 

речевую деятельность на иностранном языке в 

профессиональных ситуациях общения, формирование 

коммуникативной компетенции студента,  так и реализацию 

собственно воспитательной, обучающей и развивающей 

целей образования, формируя социальные, 

интеллектуальные и личностные качества студента.  

Содержание курса: Курс обучает  гибко использовать язык 

в социальных и профессиональных делах, написанию 

письма, эссе или документа на сложную тему; 

Результаты обучения,  осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

Знать: лексику в объѐме учебной программы; 

уметь: выступать с сообщениями, докладами, 

презентациями, обзорами на различные профессиональные 

темы; быстро выразиться в непринужденном разговоре; 

гибко использовать язык в социальных и профессиональных 

сферах; написать письмо, эссе или документ на сложную 

тему; аутентичные научные, научно-популярные, и 

публицистические письменные тексты по специальности; 

иметь: навыки аннотировать письменные и устные 

аутентичные публицистические, научно-популярные тексты 

по специальности на английском и русском языках; 

 

 

 

IYAts 4411 Иностранный язык для  академических целей 

2 кредита/3ECTS 

Пререквизиты:  SIYaACP 3410 

0+2+0 

 

Цель: подготовить студентов к общению в устной и 

письменной формах, как в профессиональной, так и в 

социальной сферах коммуникации, раскрыть перед 

студентами возможности иностранного языка как источника 

расширения их языковой, познавательной и межкультурной 

компетенций.  

Задачи: развитие у студентов восприятия иностранного 

языка как источника информации и иноязычного средства 

коммуникации в целях его использования для формирования 

собственных высказываний и понимания других людей.  

Содержание курса: курс направлен на обучение студентов 

навыкам коммуникации на разнообразные  общие и учебно-

профессиональные темы.  Курс направлен на обучение 

студентов основным грамматическим правилам, расширение 

лексического запаса, развитие навыков аудирования для 

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать:  нормы литературного языка в теории и на практике,   

достижения  профессионально-ориентированного уровня 

обученности в использовании иностранных языков в целях 

профессионального общения. 

уметь: читать и извлекать необходимую информацию из 

аутентичных текстов различных жанров, опираясь на 

изученные материалы и социо-культурным знаниям; 

использовать знания по основам теории изучаемых 

иностранных языков в профессиональной деятельности;  

владеть устной и письменной формоами изучаемых 

иностранных языков в их различных функциональных 

стилях и жанрах, концептуальной моделью общения, иметь 

представление об основном тезисе и его месте в речевом 



владения устной, письменной речью и изучения 

терминологии по специальности. Уровни: (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Advanced). 

произведении, знать о языковом и техническом оформлении. 

Модуль 4.  Иностранный язык 

IYa 2412 Иностранный язык (западный) 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Нет 

0+3+0 

Цель: приобретение студентами коммуникативной 

компетенции, уровень которой на отдельных этапах 

языковой подготовки позволяет использовать иностранный 

язык как в профессиональной  деятельности, так и для целей 

самообразования. 

 Задачи: достигнуть функциональной грамотности во 

владении базовым иностранным языком и совмещение 

грамматического и коммуникативного подходов. 

Содержание курса: Обучение иностранному языку носит 

комплексный характер, включающий обучение фонетике, 

грамматике и лексике второго иностранного языка. В 

данный период закладываются основы владения устной и 

письменной речью второго иностранного языка. Языковой 

материал характеризуется нормативной правильностью.   

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать:основные, орфографические, орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы второго иностранного 

языка; 

уметь: владеть базовыми основами коммуникативно-

интеркультурной компетенции с учетом всех видов речевой 

деятельности (говорение, письмо, аудирование, чтение); 

иметь: навыки базового чтения, говорения, аудирования и 

письма на втором иностранном языке; 

IYa 2413 Иностранный язык (продолжающий 

западный) 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  IYa 2412 

0+3+0 

Цель: овладение необходимым объемом лексического 

материала, характеризующимся высокой 

употребительностью, широкой сочетаемостью и 

отражающим нейтральный, разговорный и 

публицистический стили. 

Задачи: формирование способностей студентов к 

иноязычному общению на втором иностранном языке. 

Содержание курса: курс учит  понимать основные идеи 

литературных сообщений на разные общие темы, умению 

составлять связные сообщения на общие темы;   

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: лексику, рассчитанную на данный уровень;  

уметь: понимание основных идей литературных сообщений 

на разные общие темы; составить связны     е сообщения на 

общие темы;  умение описать впечатления, события; умение 

изложить и обосновать свое мнение; 

иметь: навыки по всем четырѐм видам  речевой 

деятельности; 

IYa 3414 Иностранный язык (западный продвинутый) 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  IYa 2413 

0+3+0 

Цель:  формирование межкультурной, коммуникативной и 

профессиональной компетенций у студентов. 

Задачи: формировать у студентов коммуникативно-

профессиональной  

компетенции, выраженный в адекватном решении 

поставленных задач, нетиповых ситуаций, обеспечивающих 

межкультурное профессиональное общение. 

Содержание курса: формирование   межкультурной 

коммуникативной и профессиональной компетенций; 

формирование  способностей студентов к иноязычному 

общению на межкультурном уровне с опорой на умения и 

личностные качества,знания формируемых у студентов. 

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: специальную лексику данного курса; 

уметь: писать тексты заданного композиционного типа 

речи; глобальное и детальное понимание прослушанного 

текста; разговаривать спонтанно. 

иметь: навыки и умения читать и извлекать информацию в 

соответствии с заданной стратегией чтения из аутентичных 

текстов различных жанров; 

PUPR 3415 Практика  устной и письменной речи 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  IYa 2413 

0+3+0 

Цель: формирование устной и письменной речи через 

систематизацию знаний, навыков и умений приобретенных в 

рамках базового иностранного языка. 

Задачи:  сформировать сравнительно- сопоставительный 

подход к компонентам устной и письменной речи 

Содержание курса: модуль дает возможность студенту 

приобрести знания по истории лингвистических учений, 

начиная с зарождения языкознания в древней Индии, 

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: основные языковые единицы в соответствии с 

закономерностями их варьирования. 

уметь: различать развития лингвистических учений и 

научных исследований по указанному курсу. 

иметь: практические навыки в разнообразных мышлениях, 

методах лингвистического анализа. 



древней Греции. Курс знакомит студентов с 

Александрийской школой грамматики, грамматикой Пор 

Рояля. Модуль направлен также на дальнейшее 

совершенствование коммуникативной и 

общепрофессиональной компетенций студентов. Обучение 

второму иностранному языку носит комплексный характер, 

включающий дальнейшее обучение фонетике. В данный 

период закладываются основы владения устной и 

письменной речью. Языковой материал характеризуется 

нормативной правильностью. Углубляется и расширяется 

активный словарь. Изучение лингвистической концепции 

В.Гумбольдта, сравнительно-историческое языкознание, 

младограмматизм, взгляды Фердинанда де Соссюра, 

Л.В.Щербы, Бодуэна де Куртенэ.  Модуль знакомит с 

историей советского и отечественного языкознания. 

 

 

YaP 4416 Язык прессы 

 3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  IYa 2413 

0+3+0 

Цель: изучение языка прессы изучаемой страны, 

публицистического стиля, стиля газетных публикаций и его 

жанровых разновидностей, единстве различных видов 

массового воздействия — газеты, рекламы, радио и 

телевидения.  

Задачи:  развитие навыков извлечения и использования 

информации, полученной из англоязычной прессы, 

формирование навыков ведения деловых переговоров.  

Содержание курса: рассматривается роль 

экстралингвистических факторов в создании языковой 

специфики газетных текстов. 

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: основную деловую лексику необходимую в сфере 

делового общения и особенности речевого поведения в 

языке прессы и деловой коммуникации;  

уметь: написать   образцы  различных видов массового 

воздействия коммуникативного и официального характера; 

подготовить и провести  презентации,  использовать личный 

опыт для обоснования своего мнения;  вести переговоры, 

деловую переписку, составить контракты и другие 

документы.  

иметь: основными навыками делового общения, такие как 

проведение презентации, участие в собраниях, ведение 

переговоров. 

Модуль 5. Основы  теории и методики  изучаемого языка 

OTIIYa 3417 Основы теории изучаемого иностранного 

языка 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  IYAts 4411 

2+1+0 

Цель: формирование основных знаний  у студентов в 

области теории изучаемого иностранного языка, для более 

глубокого понимания его современных закономерностей и 

особенностей, а также тенденций его развития.  

Задачи: сообщить студентам определенный объем 

информации, помочь осознать, что обобщенное системное 

изучение основных моментов теории  изучаемого 

иностранного языка повышает уровень практического 

владения им, а также сформировать умение аналитически 

осмысливать и обобщать полученные теоретические знания 

на практике.  

Содержание курса: теоретический курс «Основы теории 

изучаемого иностранного языка » не должен давать 

обобщения и свои определения, а должен наравне с курсами 

общего и частного языкознания развивать лингвистическое 

мышление. 

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: основные этапы развития изучаемого иностранного 

языка; фонетическую систему, специфику интонации и 

ритмики изучаемого иностранного языка; особенности 

грамматического строя изучаемого иностранного языка; 

уметь: владеть системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка 

иметь: представление о развитии словарного состава 

изучаемого современного изучаемого иностранного языка; о 

национально-специфических особенностях словарного 

состава; об особенностях стилей: художественной 

литературы, публицистики и газеты; 



LIYa  3418 Лексикология  изучаемого языка  

3  кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  

VYa 1420,  BIYa 2404 

2+1+0 

 

Цель: цель преподавания дисциплины «Лексикология 

английского языка» – подготовка филологически 

образованного специалиста в области лингвистики, 

имеющего сформированное представление о лексико-

семантической системе языка и о ее роли в осуществлении 

экспрессивной, коммуникативной и прагматической 

функций языка.  

Задачи: выработка понятия о лексических единицах и 

отношениях между ними в системе.  

Содержание курса: ознакомление студентов с 

современными методами исследования в области 

лексикологии и их применение с конкретными целями. 

Развитие у студентов умения применять теоретические 

знания по лексикологии языка в практическом 

употреблении. 

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: знание о функционально-стилистической 

дифференциации языка;  

уметь: выделять синонимические и антонимические ряды; 

анализировать структуру слова и модели словообразования;  

выбирать и адекватно употреблять лексические единицы в 

зависимости от контекста/регистра; адекватно употреблять 

устойчивые словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 

выбирать и адекватно употреблять категориальные формы и 

другие грамматические средства в тексте; 

иметь: навыки лингвистического анализа текста;  

навыки выделения видов контекстов и владения правилами 

сочетаемости слов;  

представление о правилах речевого этикета, этических и 

нравственных нормах поведения, принятыми в науке,  

о всех регистрах научного общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным; навыки нормативного и 

стилистически целесообразного использования языковых 

средств в научной сфере речевого общения; 

SMOIYa 3419 Современная методика обучения 

иностранным языкам 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: сформировать у студентов представление о 

современном состоянии и перспективах развития 

отечественного языкового образования, о закономерностях 

организации учебного процесса по овладению иностранным 

языком учащимися средних общеобразовательных школ.  

Задачи: формирование у студентов умений эффективно и 

творчески использовать инновационные обучающие 

технологии, проводить поисково-исследовательскую работу, 

применять знание основных закономерностей процесса 

обучения иностранным языкам в собственной обучающей 

практике в конкретных учебных условиях. 

Содержание курса: курс учит  умению эффективно и 

творчески использовать в обучении иностранным языкам 

передовые и методические технологии. 

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: современные подходы к организации процесса 

обучения иностранным языкам; 

уметь: эффективно и творчески использовать в обучении 

иностранным языкам передовые и методические 

технологии; 

иметь: представление о взаимодействии категорий 

«подход» и «метод» в процессе обучения иностранным 

языкам. 

 

OPPP 2420 Основы профессиональной  педагогики и  

психологии 

2 кредита/3ECTS 

Пререквизиты:   нет 

1+1+0 

 

 

 

Цель и задачи: представить основные концепции 

педагогики и современные технологии планирования, 

организации и диагностики обучения и воспитания. 

Содержание: курс рассматривает  роль образования в 

накоплении и сохранении социальных и культурных 

мировых ценностей, приобретенных человечеством. 

 

Знать: специфику процесса воспитания в сопоставлении с 

процессами формирования становления, социализации 

личности 

Уметь: определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания  

Владеть: основными направлениями педагогической 

деятельности в условиях глобализации общества, 

направленного на интеграцию в мировое сообщество. 

Модуль 6. Общий теоретический курс и  литература 

VYa 1421 Введение в языкознание 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Нет. 

0+3+0 

Цель: формирование общелингвистической компетенции.  

Задачи: освоение базовых знаний по проблемам 

происхождения языка и его внутренней структуры, 

осмысление специфики языка как общественного явления,  

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: о целях и задачах науки о языке; места и роли 

лингвистики в современном мире; места языка в ряду 



рассмотрение его основных функций, освоение   ключевых   

понятий      основных   разделов   науки   о   языке,  

раскрывающих   внутреннюю   структуру   фонетики   и   

фонологии,   лексикологии и лексикографии, грамматики и 

ее составных частей.  

Содержание курса: Содержание курса состоит в 

ознакомлении   с   различными   классификациями   и   

существующими  принципами систематизации языков мира. 

культурно значимых средств коммуникации; системы 

языковых знаков, уровней (ярусов) языковой системы;  

классификации языков и соотношение языков на 

лингвистической карте мира; 

уметь: наблюдать языковые факты, анализировать и 

обобщать их с помощью разнообразных приемов 

лингвистического анализа; профессионально       

пользоваться       современными       словарями       и 

справочниками; демонстрировать знание явлений, 

характеризующих систему языка и его функционирование 

на примерах изучаемого иностранного и родного языка; 

применять лингвистическую терминологию; 

иметь: общелингвистические компетенции; 

VSF 1422 Введение в  специальную филологию 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты: Нет. 

0+3+0 

Цель: осветить вопросы социолингвистической 

характеристики современных германских и романских 

языков.  

Задачи: определить область их распространения в Европе и 

за ее пределами уточнить объект романо-германской 

филологии как самостоятельной научной и учебной 

дисциплины; подготовить студентов к более детальному и 

углубленному изучению романских языков и их истории; 

заложить основы теоретической подготовки германистов и 

романистов-филологов. 

 

Содержание курса: курс дает возможность иметь  

представление об основных методах и приемах 

исследовательской и практической работы в области 

лексикологии.   

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: основные положения и концепции в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур); теории коммуникации и филологического 

анализа текста; иметь представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития 

филологии; 

уметь: ориентироваться в современных направлениях 

лексикологических исследований; применять полученные 

знания в области теории языка в научно-исследовательской 

и других видах деятельности; 

иметь: представление об основных методах и приемах 

исследовательской и практической работы в области 

лексикологии;   прагматические навыки словоупотребления; 

навыки анализа конкретного языкового материала;  

LSIYa 3423 Литература страны изучаемого языка от 

истоков до ХХ века  

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  SIYaOP  3409 

2+1+0 

 

Цель: формировать целостное представление об объекте и 

предмете теории литературы и соответствующей 

терминологии. Определить место теории литературы в 

структуре культуры, науки, гуманитарных дисциплин, наук 

об искусстве; охарактеризовать основные понятия и 

концепции теории литературы в различных исторически 

сложившихся школах. 

Задачи:   раскрыть познавательные возможности 

дисциплины; дать представление о возможностях 

применения теории литературы в сфере журналистской 

деятельности; привить навыки анализа текста. 

Содержание курса: курс дает возможность студенту 

приобрести знания по важнейшим проблемам теории 

литературы и методам литературоведческого анализа. Курс 

способствует усвоению категориального аппарата  теории 

литературы, изучению проблемы специфики литературы как 

искусства слова, еѐ эстетических качеств (художественный 

образ, художественность, художественные обобщения), 

способы системного анализа литературного произведения, 

творчества писателей и литературного процесса в целом. 

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: формы и содержания художественного произведения, 

общие закономерности развития литературы; специфику 

художественной литературы как формы духовной 

деятельности, ее месте в ряду других искусств; методику 

литературоведческого анализа художественного текста с 

точки зрения выявления общелитературных 

закономерностей и индивидуально-авторских особенностей. 

уметь: ориентироваться в категориально -понятийном 

аппарате; осваивать теоретические знания, помогающие 

исследовать закономерности развития литературного 

процесса; закреплять навыки самостоятельной 

интерпретации художественных произведений на основе 

современных методик; самостоятельно оценивать процессы 

смены научных парадигм; разбираться в 

литературоведческих источниках по актуальным 

теоретическим проблемам отечественной и зарубежной 

науки. 

иметь: теоретико-методологические знания, позволяющие 



Курс знакомит с новыми направлениями в отечественном и 

зарубежном литературоведении, инновационными методами 

познания действительности.  

понимать системно-комплексную специфику  чтения, 

разговора и письма данного предмета. 

TL  3424 Введение в литературоведение 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  SIYaOP  3409 

2+1+0 

 

Цель: определить место теории литературы в структуре 

культуры, науки, гуманитарных дисциплин, наук об 

искусстве; охарактеризовать основные понятия и концепции 

теории литературы в различных исторически сложившихся 

школах;  

Задачи:  раскрыть познавательные возможности 

дисциплины; дать представление о возможностях 

применения теории литературы в сфере журналистской 

деятельности; привить навыки анализа текста 

(художественного и журналистского) в синхронном и 

диахронном аспектах, в рамках открытой и закрытой его 

интерпретации. 

Содержание курса: Курс дает возможность студенту 

приобрести знания по важнейшим проблемам теории 

литературы и методам литературоведческого анализа. Курс 

способствует усвоению категориального аппарата  теории 

литературы, изучению проблемы специфики литературы как 

искусства слова, еѐ эстетических качеств (художественный 

образ, художественность, художественные обобщения), 

способы системного анализа литературного произведения, 

творчества писателей и литературного процесса в целом. 

Курс знакомит с новыми направлениями в отечественном и 

зарубежном литературоведении, инновационными методами 

познания действительности. У студентов формируется 

целостное представление об объекте и предмете теории 

литературы и соответствующей терминологии.  

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: формы и содержания художественного произведения, 

общие закономерности развития литературы; специфику 

художественной литературы как формы духовной 

деятельности, ее месте в ряду других искусств; методику 

литературоведческого анализа художественного текста с 

точки зрения выявления общелитературных 

закономерностей и индивидуально-авторских особенностей. 

уметь: ориентироваться в категориально -понятийном 

аппарате; осваивать теоретические знания, помогающие 

исследовать закономерности развития литературного 

процесса; закреплять навыки самостоятельной 

интерпретации художественных произведений на основе 

современных методик; самостоятельно оценивать процессы 

смены научных парадигм; разбираться в 

литературоведческих источниках по актуальным 

теоретическим проблемам отечественной и зарубежной 

науки. 

иметь: теоретико-методологические знания, позволяющие 

понимать системно-комплексную специфику  чтения, 

разговора и письма данного предмета. 

 

ML  4425 Литература народов стран зарубежья 

 2 кредита/3ECTS 

Пререквизиты:   TL  3423 

1+1+0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: познакомить с основными этапами становления и 

развития отечественной и зарубежной литературы; 

Задачи: получить основные представления о связях 

литературных явлений с историческими и общественно-

политическими событиями, происходившими в мире, их 

взаимосвязи с духовными, религиозно-нравственными и 

философскими исканиями общества; сформировать 

целостное понимание о развитии мировой  

художественной литературы;  

Содержание курса: курс поможет освоить практические 

навыки и умения анализировать не только художественный 

текст, но и научные концепции, студент приходить к пусть 

скромным, но самостоятельным научным выводам и 

способности защищать свою позицию в профессиональной 

дискуссии. 

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен применять полученные знания при 

изучении других специальных дисциплин; 

уметь рассматривать конкретное литературное 

произведение в контексте культуры определенной страны, 

региона и определенной эпохи;  

знать содержание основных литературных произведений, 

составляющих сокровищницу мировой литературы, и 

процесс создания литературного произведения. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 1 Практика и теория изучаемого  иностранного  языка 



SW2501 Scientific writing 

1 кредит/ 2 ECTS 

Пререквизиты: нет  

0+1+0 

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

YaDK2502 

 

Язык деловой коммуникации (1-й 

иностранный язык) 

3 кредита / 5 ECTS 

Пререквизиты:  BIYa 2403 

0+3+0 

 

Цель: изучение языка прессы изучаемой страны, 

публицистического стиля, стиля газетных публикаций и его 

жанровых разновидностей, единстве различных видов 

массового воздействия — газеты, рекламы, радио и 

телевидения.   

Задачи:   усвоение профессионального стандарта языка, 

необходимого для общения в  современном мире бизнеса, 

развитие навыков извлечения и использования информации, 

полученной из англоязычной прессы, формирование 

навыков ведения деловых переговоров. 

Содержание курса: курс предполагает развитие 

коммуникативных компетенций, необходимых в сфере 

делового общения, развивает соответствующий словарный 

запас, грамматически правильность речи. Рассматривается 

роль экстралингвистических факторов в создании языковой 

специфики газетных текстов.  

Результаты обучения 

осваиваемые в результате изучения модуля: студент должен 

знать: основную деловую лексику необходимых в сфере 

делового общения и особенности речевого поведения в 

языке прессы и деловой коммуникации;  

уметь: написать   образцы  различных видов массового 

воздействия коммуникативного и официального характера; 

подготовить и провести  презентации,  использовать личный 

опыт для обоснования своего мнения;  вести переговоры, 

деловую переписку, составить контракты и другие 

документы.  

иметь: основными навыками делового общения, такие как 

проведение презентации, участие в собраниях, ведение 

переговоров. 

 

VIYaPS3503 

 

Второй иностранный язык для 

профессиональных целей 

3 кредита / 5 ECTS 

Пререквизиты:  IYa 2412 

0+3+0 

 

Цель: разширить профессиональные термины и клише, 

также развить навыки аудирования, обмен корреспонденции 

с партнерами на профессиональные темы. 

Задачи: владение студентами коммуникативными 

компетенциями и самостоятельно обучаться на разных 

отраслях  научной и практической сферы. 

Содержание курса: курс иностранный язык для 

профессиональных целей предназначен для изучения 

иностранным языком на уровнях Pre-Intermediate, 

Intermediate, Advanced. 

Результаты обучения 

осваиваемые в результате изучения модуля: студент должен 

знать: основные языковые единицы в соответствии с 

закономерностями их варьирования. 

уметь: различать развития лингвистических учений и 

научных исследований по указанному курсу. 

иметь: практическими навыками в разнообразных 

мышлениях, методах лингвистического анализа. 

 

 

YaP2504 

 

Язык прессы (1-й иностранный язык) 

3 кредита / 5 ECTS 

Пререквизиты:  BIYa 2403 

0+3+0 

 

Цель:  изучение языка прессы изучаемой страны, 

публицистического стиля, стиля газетных публикаций и его 

жанровых разновидностей, единстве различных видов 

массового воздействия — газеты, рекламы, радио и 

телевидения.  

Задачи:  знание особенностей речевого поведения в языке 

прессы и деловой коммуникации; умение писать   образцы  

различных видов массового воздействия коммуникативного 

и официального характера; умение проведения презентации, 

участие в собраниях, ведение переговоров. 

Содержание курса: Курс рассматривает роль 

экстралингвистических факторов в создании языковой 

специфики газетных текстов. Усвоение профессионального 

стандарта языка, необходимого для общения в  современном 

мире бизнеса, развитие навыков извлечения и использования 

информации, полученной из англоязычной прессы. 

Результаты обучения 

осваиваемые в результате изучения модуля: студент должен 

знать: особенности речевого поведения в языке прессы и 

деловой коммуникации;  

уметь: написать   образцы  различных видов массового 

воздействия коммуникативного и официального характера;  

иметь: основными навыками делового общения, такие как 

проведение презентации, участие в собраниях, ведение 

переговоров. 

 

ST (IELTS) 2505 

 

Стандартизированные тесты (IELTS) 

3 кредита/5ECTS 

Цель: формирование способности студентов к иноязычному 

общению на межкультурном уровне, углублению 

Результаты обучения 

осваиваемые в результате изучения модуля: студент должен  



Пререквизиты:   SIYaOP  3409 

0+3+0 

 

продуктивного и рецептивного языкового материала.  

Задачи:   иметь целостное представление о грамматической 

системе языка и речи, нормативной и функциональной 

грамматике, уметь использовать необходимый объем 

лексического материала в рамках указанных сфер общения и 

речевой тематики. 

Содержание курса: Курс IELTS призван ознакомить с 

системой тестирования The International English Language 

Testing System (IELTS) для определения уровня знания 

английского языка в соответствии с международными 

стандартами и требованиями европейской сертификации 

знания английского языка. 

знать целостное представление о грамматической системе 

языка и речи, нормативной и функциональной грамматике. 

уметь использовать необходимый объем лексического 

материала в рамках указанных сфер общения и речевой 

тематики. 

владеть четыремя аспектами: Аудирование (Listening), 

Чтение (Reading), Письмо (Writing) и Общение (Speaking). 

IIYa3506 

 

История изучаемого языка   

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:   SIYaOP  3409 

2+1+0 

 

Цель: формирование у студентов представления об 

основных закономерностях развития английского 

национального языка, системы английского языка в 

различные исторические периоды его развития на 

фонетическом, синтаксическом, морфологическом и 

лексическом уровнях.  

Задачи: знакомство студентов с основными законами 

развития языка; характеристики основных этапов развития 

языка; знакомство со становлением национального 

литературного языка в связи со становлением нации; 

знакомство с основными вариантами существования 

английского языка. 

Содержание курса: Изучение курса должно дать студентам 

ясное представление о тех изменениях, которые имели место 

в английском языке на протяжении его развития. Основные 

этапы исторического развития изучаемого языка. 

Формирование системы изучаемого языка в различные 

исторические периоды его развития (фонетика, грамматика, 

лексика,графика). 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен  

знать: общую картину развития английского языка в тесной 

связи с историей английского народа; характерные 

особенности фонологической системы, грамматического 

строя и лексики, обусловленные взаимодействием 

внутренних и внешних факторов; знать основные 

характеристики и тенденции развития английского 

литературного  языка. 

уметь: понимать тексты, дающие представление о 

древнеанглийской классической прозе,  тексты на 

литературном языке, отражающие развитие лондонского 

диалекта; уметь показать на отдельных фонологических, 

морфологических, лексических или синтаксических 

единицах их эволюционный путь, приведший к их 

современному виду или состоянию; 

иметь: представление об исторических и лингвистических 

условиях эволюции английского языка и причинах языковых 

изменений.  

TKSAYa3507 

 

Терминологический корпус современного 

английского языка 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  ITPC 2301 

1+2+0 

 

Цель: ознакомление студентов с терминологическим 

корпусом английского языка и формирование у студентов 

навыков сопоставления с другими языками.  

Задачи: знание основных принципов сопоставления 

различных языков и их классификации,  владение навыками 

сопоставления  терминологического корпуса современного 

английского языка с другими языками. 

Содержание курса: Данный курс посвящен вопросам 

исследования терминологического корпуса современного 

английского языка и когнитивных процессов, имеющих 

место при переосмыслении терминов и их переходе из 

специальных профессиональных сфер употребления в 

общеупотребительный язык 

Результаты обучения осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен  

знать: основные принципы сопоставления различных 

языков и их классификации; 

уметь: устанавливать свойства, характерные для языка 

вообще, и черты конкретных языков; 

владеть: навыками сопоставления  терминологического 

корпуса современного английского языка с другими 

языками. 

ASh3508 

 

Академическое чтение  (1-й иностранный 

язык) 

2 кредита/3ECTS 

Пререквизиты:  SIYaOP  3409 

0+2+0 

Цель: формирование коммуникативно-межкультурной и 

профессиональной компетенций студентов.  

Задачи:  адекватное понимание и критическое 

анализирование эксплицитной и имплицитной информации 

всех типов текстов; владение навыками ведения иноязычной 

Результаты обучения 

осваиваемые в результате изучения модуля: студент должен  

знать: адекватно и критически анализировать эксплицитную 

и имплицитную информацию всех типов текстов; 

уметь: творчески выражать свои мысли в разных 



 профессионально ориентированной коммуникации в 

академической и научной среде. 

Содержание курса: ознакомление с понятием научного 

академического общения, формирование представления о 

культуре академического общения и национально-

культурной специфике речевого поведения в академической 

среде. 

композиционно-речевых типах и видах письменного 

дискурса в профессиональных целях; 

владеть: навыками ведения иноязычной профессионально 

ориентированной коммуникации в академической и научной 

среде, включая профессионально ориентированное 

говорение в монологическом и диалогическом формате, 

чтение и анализ академических и научно-популярных 

текстов. 

SSNSAYa3509 

 

Система стилей и норма в современном 

английском языке   

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:   SIYaOP  3409 

2+1+0 

 

 

Цель: ознокомить студентов разными языковыми стилями и 

видами стилистического и лексико-грамматического анализа 

текста. 

Задача: комплексно учит стилистические особенности и  

использовать его в теории и практике 

Содержание курса: курс охватывает системы стилей и 

нормы в современном английском языке 

Результаты обучения 

осваиваемые в результате изучения модуля: студент должен  

знать: адекватно понимать и критически анализировать 

эксплицитную и имплицитную информацию всех типов 

текстов; 

 

IYaSts 4510 

 

Иностранный язык для специальных  целей 

(1-й иностранный язык) 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:   SIYaOP  3409 

0+3+0 

 

Цель: подготовить студентов к общению в устной и 

письменной формах, как в профессиональной, так и в 

социальной сферах коммуникации, раскрыть перед 

студентами возможности иностранного языка как источника 

расширения их языковой, познавательной и межкультурной 

компетенций.  

Задачи:  Развитие у студентов восприятия иностранного 

языка как источника информации и иноязычного средства 

коммуникации в целях его использования для формирования 

собственных высказываний и понимания других людей. 

Содержание курса: Курс направлен на обучение студентов 

основным грамматическим правилам, расширение 

лексического запаса, развитие навыков аудирования для 

владения устной, письменной речью и изучения 

терминологией по специальности. Курс направлен на 

обучение студентов навыкам коммуникации на 

разнообразные  общие и учебно-профессиональные темы. 

Результаты обучения осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

Знать основные  лингво-прагматические, нормативные и 

теоретические вопросы развития английского языка; 

орфографические, орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы второго иностранного языка. 

уметь: пользоваться приемами лексико-грамматического и 

стилистического анализа текста. 

Владеть  базовыми основами коммуникативно-

интеркультурной компетенции с учетом всех видов речевой 

деятельности (говорение, письмо, аудирование, чтение 

OKL4511 

 

Основы контрастивной лингвистики 

2 кредита/3ECTS 

Пререквизиты:   IYAts 4411 

1+1+0 

 

Цель: Ознакомить студента с основными концепциями, 

терминологическим аппаратом, задачами и методами 

контрастивной (сопоставительной) лингвистики, ее 

современным состоянием.  

Задачи: Изучение теоретических трудов по контрастивной 

лингвистике, выработка навыков выявления сходств и 

различий в сопоставляемых языках, использование 

лингвистических классификаций для контрастивного 

описания языков. 

Содержание курса: курс помогает студентам  распознавать 

сходства  и различия языков в лингводидактическом и 

лингвокультурном аспектах. 

Результаты обучения  осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен  

знать особенности фразеологического состава 

современного английского языка, пути его развития, 

закономерности функционирования фразеологических 

единиц в разных типах текстов. 

уметь распознавать сходства  и различия языков в 

лингводидактическом и лингвокультурном аспектах. 

владеть вопросами лексикографии и фразеографии, 

практические вопросы перевода фразеологических единиц и 

их адекватного использования. 

OYa 3512 

 

Общее языкознание 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:   OTIIYa 3417 

1+2+0 

Цель:  формирование целостного представления об объекте 

и предмете теории языка, лингвистической терминологии. 

Задачи: Развить иноязычную коммуникативную 

компетенцию у студентов, совершенствовать 

Результаты обучения  осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

Знать основные  лингво-прагматические, нормативные и 

теоретические вопросы развития английского языка; 



коммуникативные умения в четырѐх основных видах 

речевой деятельности и научить планировать своѐ речевое и 

неречевое поведение. 

Содержание курса: Курс дает возможность студенту 

приобрести знания по важнейшим проблемам теории языка 

и методам лингвистического анализа, расширяет знания о 

закономерностях развития и функционирования языка. Курс 

знакомит с новыми направлениями в отечественном и 

зарубежном языкознании, инновационными методами 

познания действительности.  

орфографические, орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы второго иностранного языка. 

уметь: пользоваться приемами лексико-грамматического и 

стилистического анализа текста. 

Владеть  базовыми основами коммуникативно-

интеркультурной компетенции с учетом всех видов речевой 

деятельности (говорение, письмо, аудирование, чтение). 

 

ИОТ 2 Теория и практика обучения 

SW2501 Scientific writing 

1 кредит/ 2 ECTS 

Пререквизиты: нет  

0+1+0 

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

PDAYa2502 

 

Практикум по деловому  английскому языку 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  BIYa 1402 

0+3+0 

Цель: Обладание навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации; преодоление языкового 

барьера и развитие уверенной устной речи в ситуациях 

делового общения, общения со средствами массовой 

информации на английском языке. 

Задачи:    формировать и развить словарный запас 

/специальные термины и идиоматические выражения/; 

улучшить понимание устной речи носителей (native speakers) 

английского языка на слух, включая восприятие речи, 

передаваемой через медиа-носителей (видео, аудио, 

конференц-связь и др.) 

Содержание курса:  Курс направлен на формирование 

навыков ведения деловой беседы, а также на одновременное 

освоение правил служебного этикета (речевого, 

поведенческого), развитие и совершенствование умений, 

которые обеспечивают  общение, при этом речевая реакция 

должна носить характер диалогического и монологического 

высказывания.   

Результаты обучения  осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: официально-деловой стиль в оформлении деловых 

бумаг; принципы ведения деловой беседы, правила делового 

телефонного разговора, этикет. 

уметь: расширять объѐм лингвистических и 

культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с 

адекватным использованием языковых средств и правил 

речевого и неречевого поведения в соответствии с нормами 

в странах изучаемого языка 

иметь: необходимыми знаниями и практическими умениями 

для использования английского языка в различных сферах 

деятельности делового человека; формировать интерес к 

профессиональному общению и деятельности с целью 

осознанного профессионального самоопределения. 

 

 

PRO3503 

 

Практикум по речевому общению (2-й 

иностранный язык) 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  IYa 2412 

0+3+0 

 

Цель: ознакомление с языковыми стилями и приемами 

изучения экспрессивных средств языка. 

задачи:  обогащение научного кругозора студентов, 

приобретение навыков, необходимых в их научно-учебной и 

профессиональной деятельности, совершенствование устной 

разговорной  речи. 

Содержание курса:  курс учит студентов навыкам 

стилистической правки текста; коммуникативным качествам 

хорошей речи: точности, ясности, выразительности, 

уместности. 

Результаты обучения осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: универсальные приемы языкового построения 

произведений литературы, а также общие закономерности 

построения текста. 

уметь: понимать  роль лексических и синтаксических 

единиц современного английского языка,  

иметь: навыки стилистической правки текста; 

коммуникативными качествами хорошей речи: точностью, 

ясностью, выразительностью, уместностью. 

OPL2504 

 

Общественно-политическая лексика (1-й 

иностранный язык)  

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  BIYa 2403 

0+3+0 

Цель: исследовать публицистический стиль и его жанровые 

виды. 

Задача:  обогащение кругозора студентов, приобретение 

навыков, необходимых в их профессиональной 

деятельности, совершенствование устной разговорной  речи. 

Результаты обучения, осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: знание о функционально-стилистической 

дифференциации языка;  

уметь: выделять синонимические и антонимические ряды; 



Содержание курса:  Курс рассматривает усвоение 

профессионального стандарта языка, необходимого для 

общения в  современном общественно-политическом мире, 

развитие навыков извлечения и использования информации, 

полученной из англоязычной прессы. 

 

анализировать структуру слова и модели словообразования;  

выбирать и адекватно употреблять лексические единицы в 

зависимости от контекста/регистра; адекватно употреблять 

устойчивые словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 

выбирать и адекватно употреблять категориальные формы и 

другие грамматические средства в тексте; 

иметь: навыки лингвистического анализа текста;  

навыки выделения видов контекстов и владения правилами 

сочетаемости слов;  

представление о правилах речевого этикета, этических и 

нравственных нормах поведения, принятыми в науке,  

о всех регистрах научного общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным; навыки нормативного и 

стилистически целесообразного использования языковых 

средств в научной сфере речевого общения; 

ST(FCE)2505 

 

Стандартизированные тесты (FCE) 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:   SIYaOP  3409 

0+3+0 

 

Цель: Ознакомить студента с новой версией  FCE. 

Задача: Научить студента навыками письменной речи, 

синтезируя и оценивая информацию в рамках изучаемой 

речевой тематики с соблюдением логики изложения. 

Содержание курса:  курс учит  использовать основные 

навыки владения английским языком в соответствии с 

международными стандартами. 

 

Результаты обучения   
осваиваемые в результате изучения модуля: студент должен  

знать систему тестирования  First Certificate по курсу FCE . 

уметь использовать основные навыки владения английским 

языком в соответствии с международными стандартами. 

владеть 5-ю аспектами: Аудирование (Listening), Чтение 

(Reading), Письмо (Writing) и Общение (Speaking), Лексика 

и Грамматика (Use of English). 

DEIYa3506 

 

Диахрония  и эволюция изучаемого языка 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:   SIYaOP  3409 

2+1+0 

 

 

Цель: ознакомить студентов с основными понятиями и 

закономерностями эволюции языка, этапами развития языка, 

а также состоянием его фонетической, лексической и 

грамматической систем на каждом этапе его развития и 

методами современной диахронической лингвистики.   

Задачи: характеристики основных этапов исторического 

развития языка; анализ формирования системы английского 

языка в различные исторические периоды его развития на 

фонетическом, синтаксическом, морфологическом и 

лексическом уровнях; 

Содержание курса: курс охватывает характер 

типологической трансформации английского языка в 

диахронии, хронологию системных преобразований 

английского языка и проблема периодизации его истории,  

вариативность языка в древнеанглийский период, 

англосаксонские диалекты, письменные памятники 

древнеанглийского периода, основные этапы исторического 

развития изучаемого языка, формирование системы 

изучаемого языка в различные исторические периоды его 

развития (фонетика, грамматика, лексика, графика). 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен  

знать: основной концептуальный аппарат лингвистики, 

основные факты и процессы в истории английского языка и 

их влияние на современный английский язык; 

уметь: проводить лингвистический анализ текстов 

различных периодов развития  языка, использовать знания в 

области сравнительно-исторического языкознания для 

выявления сходства и различия изучаемого языка с другими 

языками; 

иметь: представление об условиях  эволюции английского 

языка;  причинах языковых изменений на фонологическом, 

морфологическом, лексическом, синтаксическом уровнях.   

 

FKAYa3507 

 

Фразеологический корпус английского языка 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  ITPC 2301 

1+2+0 

 

Цель: Ознакомление с теоретическими трудами по 

контрастивной лингвистике.  

Задачи: научить навыкам выявления сходств и различий в 

сопоставляемых языках, использовать лингвистические 

классификаций для контрастивного описания языков, 

изучить особенности фразеологического состава 

Результаты обучения  осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен  

знать: основные концепции, терминологический аппарат, 

задачи и методы контрастивной (сопоставительной) 

лингвистики, ее современное состояние; 

уметь: различать особенности фразеологического состава 



современного английского языка, пути его развития, 

закономерности функционирования  фразеологических 

единиц в разных типах текстов.  

Содержание курса: В рамках курса изучаются особенности 

фразеологического состава современного английского 

языка, пути его развития, закономерности 

функционирования фразеологических единиц в разных 

типах текстов, и их адекватного использования 

современного английского языка, пути его развития, 

закономерности функционирования фразеологических 

единиц в разных типах текстов; 

владеть навыками выявлять особенностей 

фразеологического состава современного английского языка 

и умением сопоставить разные языки. 

AP3508 

 

Академическое  письмо (1-й иностранный 

язык) 

2 кредита/3ECTS 

Пререквизиты:   SIYaOP  3409 

0+2+0 

 

Цель: знать лексические, грамматические, стилистические, 

композиционные и прагматические особенности научно-

теоретических текстов; 

Задачи: формировать коммуникативно-интеркультурную и 

профессиональную компетенцию студентов и ознакомить их 

с основными видами научного жанра. 

Содержание курса: создание представления о законах 

построения академического (научного, профессионального) 

текста. 

Результаты обучения   осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен  

знать: лексические, грамматические, стилистические, 

композиционные и прагматические особенности научно-

теоретических текстов; 

уметь: сформировать языковые и речевые навыки и умения 

по написанию научно-теоретических текстов с соблюдением 

жанрово-стилистических особенностей текстов данного 

типа; 

владеть: использовать корпусы текстов и программы 

конкордансеры в качестве эффективных средств для 

решения языковых задач. 

FSAYa3509 

 

Функциональная стилистика английского 

языка   

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:   SIYaOP  3409 

2+1+0 

 

Цель: Овладение подготовленной и неподготовленной 

диалогической и монологической речью согласно речевой 

тематике и сфере общения.  

Задача: формирование межкультурной компетенции через 

систематизацию навыков и умений на основе речевого 

коммуникативного материала. 

Содержание курса: курс помогает студентам  завладеть 

универсальными приемами языкового построения 

произведений литературы. 

Результаты обучения  осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать данный курс также знакомит студентов с языковыми 

стилями и приемами изучения экспрессивных средств языка 

стилистическая вариативность, а также общие 

закономерности построения текста. 

уметь различать и использовать функциональные стили 

языка в устной и письменной речи. 

владеть универсальными приемами языкового построения 

произведений литературы. 

IYaPts 4510 

 

Иностранный язык для профессиональных 

целей 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:   SIYaOP  3409 

0+3+0 

 

Цель: Развитие у студентов восприятия иностранного языка 

как источника информации и иноязычного средства 

коммуникации в целях его использования для формирования 

собственных высказываний и понимания других людей. 

Задачи:  Подготовить студентов к общению в устной и 

письменной формах, как в профессиональной, так и в 

социальной сферах коммуникации, раскрыть перед 

студентами возможности иностранного языка как источника 

расширения их языковой, познавательной и межкультурной 

компетенций.   

Содержание курса: Курс направлен на обучение студентов 

основным грамматическим правилам, расширение 

лексического запаса, развитие навыков аудирования для 

владения устной, письменной речью и изучения 

терминологией по специальности. Уровни: (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Advanced). 

Курс направлен на обучение студентов навыкам 

коммуникации на разнообразные  общие и учебно-

профессиональные темы. 

Результаты обучения  осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать:  нормы литературного языка в теории и на практике,   

достижения  профессионально-ориентированного уровня 

обученности в использовании иностранных языков в целях 

профессионального общения. 

уметь: читать и извлекать необходимую информацию из 

аутентичных текстов различных жанров, опираясь на 

изученные материалы и социо-культурные знания; 

использовать знания по основам теории изучаемых 

иностранных языков в профессиональной деятельности;  

владеть устной и письменной формой изучаемых 

иностранных языков в их различных функциональных 

стилях и жанрах, концептуальной моделью общения, иметь 

представление об основном тезисе и его месте в речевом 

произведении, знать об языковом и техническом 

оформлении; 



ONI4511 

 

Основы типологических исследований 

2 кредита/3ECTS 

Пререквизиты:  :  IYAts 4411 

1+1+0 

 

Цель: изучение основ концептуального аппарата 

лингвистической типологии, вопросов исторической 

типологии, принципов типологического анализа языков 

различного строя.  

Задача: Научить студента устанавливать свойства, 

характерные для языка вообще, и черты конкретных языков, 

которые становятся более отчетливо заметными на фоне 

сопоставления с другими языками. 

Содержание курса: курс охватывает исследование 

контрастивную лингвистику и фразеологию  современного 

английского языка 

 

Результаты обучения  осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать основы концептуального аппарата лингвистической 

типологии  

уметь исследовать терминологический корпус 

современного английского языка и когнитивные процессы. 

владеть основными принципами сопоставления различных 

языков и их классификациями. 

ILU3512 

 

 

 

История  лингвистических учений 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:   OTIIYa 3417 

1+2+0 

Цель: дать возможность студенту приобрести знания по 

истории лингвистических учений, начиная с зарождения 

языкознания в древней Индии, древней Греции. Курс 

знакомит студентов с Александрийской школой грамматики, 

грамматикой Пор Рояля..  

Задача: научить основным языковым единицам в 

соответствии с закономерностями их варьирования. 

Содержание курса: Модуль направлен также на 

дальнейшее совершенствование коммуникативной и 

общепрофессиональной компетенций студентов. Обучение 

второму иностранному языку носит комплексный характер, 

включающий дальнейшее обучение фонетике. В данный 

период закладываются основы владения устной и 

письменной речью. Языковой материал характеризуется 

нормативной правильностью. Углубляется и расширяется 

активный словарь. 

Изучение лингвистической концепции В.Гумбольдта, 

сравнительно-историческое языкознание, младограмматизм, 

взгляды Фердинанда де Соссюра, Л.В.Щербы, Бодуэна де 

Куртенэ.  Модуль знакомит с историей советского и 

отечественного языкознания. 

Результаты обучения  осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: основные языковые единицы в соответствии с 

закономерностями их варьирования. 

уметь: различать развития лингвистических учений и 

научных исследований по указанному курсу. 

иметь: практическими навыками в разнообразных 

мышлениях, методах лингвистического анализа. 

 

ИОТ 3 Обучение:  методика и анализ 

SW2501 Scientific writing 

1 кредит/ 2 ECTS 

Пререквизиты: нет  

0+1+0 

Цель: научить студентов писать  писать научные статьи и 

участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

DK2503 

 

Деловая корреспонденция 

 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  BIYa 2403 

0+3+0 

 

Цель: Подготовить студентов к проведению эффективной 

коммуникации  в ходе делового общения в стандартных 

ситуациях деловой сферы: сломать барьеры в 

коммуникации, умело вести деловую беседу, переговоры, 

встречи,   не позволить собеседнику управлять собой, 

успешно обращаться к аудитории. 

Задачи: развить общий кругозор, взгляд на перспективу; 

развить логическое мышление у студентов; формировать 

мотивации на лучшее знаний иностранного языка.  

 Содержание курса: курс  дает возможность студентам 

Результаты обучения осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать:  Понимать современное производство, этические и 

психологические требования к главным формам делового 

общения: беседа, переговоры, офисные встречи, деловая 

переписка.   Вести себя культурно в учреждениях, в 

общественных местах, на деловых приемах. 

уметь: следовать моральным принципам, нормам и 

правилам этикета. Написать деловые письма эстетически 

правильно, уметь правильно говорить по телефону. 



понимать современное производство, этические и 

психологические требования к главным формам делового 

общения: беседа, переговоры, офисные встречи, деловая 

переписка.    

иметь: Сделать план  беседы, встречи, переговоров. 

 

PGIYa3503 Практическая грамматика (2-й иностранного 

язык) 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  IYa 2412 

0+3+0 

 

Цель: дать студентам знания теоретических и практических 

основ грамматики второго иностранного языка; 

формирование навыков ведения деловой беседы 

Задача: формирование у студентов языковой компетенции, 

достаточной для профессиональной письменной и устной 

деловой  коммуникации на английском языке; 

использоватние иностранного язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности. 

Содержание курса: курс помогает  завладеть вторым 

иностранным языком в устной и письменной форме для 

осуществления коммуникации в учебной, научной, 

профессиональной и социально-культурной сферах общения   

Результаты обучения осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

Знать: основные понятия и термины на английском языке, 

связанные с теорией и практикой ведения бизнеса. 

Уметь: применять на практике языковой материал для 

обсуждения вопросов, связанных с деловой тематикой; 

Владеть: вторым иностранным языком в устной и 

письменной форме для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально-

культурной сферах общения 

MPGP2504 Методика работы с газетной публикацией 

 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  BIYa 2403 

0+3+0 

 

Цель:  научить оценивать значимость аргументов, отделять 

мнение от факта, красивую историю от фактической 

информации.  

Задачи:  Познакомить студентов с современным английским 

языком, научить студентов читать, извлекать из текста 

информацию, вести беседу, делать сообщения по газетному 

материалу, проводить    политинформации и "Пресс-

конференции" ; что служит активизации межпредметных 

связей; 

Содержание курса: Работа с газетой направлена на 

развитие критического мышления у студентов, и ее задача 

показать, что могут существовать совершенно разные точки 

зрения на одну и ту же проблему, что у газетной статьи 

целью может быть продвижение определенной точки зрения.  

Тщательный подбор материала с учетом его актуальности, 

информационной и идейно-политической значимости, 

пригодности для обсуждения и пересказа; 

 

Результаты обучения осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать: составлять краткий обзор ряда газетных статей; 

читать, извлекать из текста информацию, вести беседу, 

научиться находить в подписях под фотоматериалами 

наиболее употребительные газетные выражения и клише, 

дать им эквиваленты; 

уметь: разбираться   с общей структурой газет, с 

размещением публикуемых в них материалов,  рубриками 

имеющиеся в газетах; научиться просматривать газеты,  

обращая внимание на заголовки статей и набранные 

выделенным шрифтом блоки текста, чтобы получить общее 

представление от номера; студент должен уметь 

анализировать газетные заголовки,которые имеют свои 

языковые особенности: часто опускаются артикли, кавычки, 

упрощается синтаксис, используются инфинитивные 

обороты цели и так далее.  

иметь: делать сообщения по газетному материалу; 

ST(TOEFL) 2505 Стандартизированные тесты (TOEFL) 

 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:   SIYaOP  3409 

0+3+0 

 

Цель: ознакомить с международной системой тестирования 

TOEFL для определения уровня знания английского языка в 

соответствии с международными стандартами и 

требованиями европейской сертификации знаний.  

Задачи:  ознакомление и практическая работа студентов с 

тестами по 4-м аспектам: аудирование, чтение, письмо и 

говорение; (быстрое и эффективное чтение академических 

текстов,  четкое и верное выражение мыслей в письменной 

форме, проведение самостоятельных исследований, развитие 

навыков критического мышления, навыки проведения 

устных презентаций и участие в семинарах,  эффективное 

конспектирование) 

Результаты обучения  осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать должным образом знаний лексических, 

грамматических явлений и закономерностей языка, включая 

когнитивную организацию и способы хранения знаний о 

языковых явлениях, доступность (извлечение из 

долговременной памяти, использование); 

иметь интеллектуальное и эмоциональное развитие 

личности, овладеть когнитивными приемами, 

развивающими готовность к коммуникативно-мыслительной 

деятельности на основе проблемных задач, знаний 

исследовательских действий. 

IRAYa3506 Историческое развитие английского языка 

 

Цель: формирование у студентов представления об 

основных закономерностях исторического развития 

Результаты обучения  осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 



3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:   SIYaOP  3409 

2+1+0 

 

английского национального языка, системы английского 

языка в различные исторические периоды его развития на 

фонетическом, синтаксическом, морфологическом и 

лексическом уровнях.  

Задачи: знакомство студентов с основными законами 

исторического развития языка; характеристики основных 

этапов развития языка;  

Содержание: Изучение курса должно дать студентам ясное 

представление о происхождении английского языка, об 

основных этапах исторического развития изучаемого языка, 

о формировании системы изучаемого языка в различные 

исторические периоды его развития. 

знать: общую картину развития английского языка в тесной 

связи с историей английского народа; характерные 

особенности фонологической системы, грамматического 

строя и лексики, обусловленные взаимодействием 

внутренних и внешних факторов; знать основные 

характеристики и тенденции развития английского 

литературного  языка. 

уметь: понимать тексты; уметь показать на отдельных 

фонологических, морфологических, лексических или 

синтаксических единицах их эволюционный путь, 

приведший к их современному виду или состоянию; 

анализировать 

иметь: представление об исторических и лингвистических 

условиях эволюции английского языка и причинах языковых 

изменений. 

SAL3507 Современная английская лексикография 

 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:  ITPC 2301 

1+2+0 

 

Цель: формирование лексикографической компетенции у 

студентов-филологов.  

Задачи: осознание потребности обращения к словарю для 

решения познавательных и коммуникативных задач; умение 

выбрать нужное лексикографическое издание с учетом его 

типа и жанра; умение воспринимать текст словаря и 

извлекать из него необходимую информацию о слове; 

умение сопоставлять различные словари. 

Содержание курса: освоение студентами системы терминов 

и современных определений основных понятий курса, 

филиаций лексикографии и ее связи с другими 

лингвистическими дисциплинами.  

Результаты обучения  осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен  

знать: истории создания знаменитых отечественных 

словарей и решения типовых лексикографических проблем, 

основных теоретических работ по лексикографии.  

уметь: использовать теоретические знания для анализа 

любого словаря и оценивать качество словаря как 

лингвистического продукта.  

владеть: навыками квалифицированного пользования 

различными словарями для полноценного понимания 

текстов разных жанров и для эффективного 

текстопорождения. 

MOS3508 Методика обучения спецтекстов 

 

2 кредита/3ECTS 

Пререквизиты:   SIYaOP  3409 

0+2+0 

 

 

Цель: подготовить студентов к самостоятельной работе над 

оригинальной научно-технической литературой, связанной с 

их будущей специальностью. 

Задачи: обучение умению читать и переводить 

профессионально ориентированные тексты с целью 

извлечения необходимой информации. 

Содержание курса: курс охватыват обучение навыкам 

реферирования и аннотирования текстов профессиональной 

направленности;   

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 

знать  

навыки   поиска профессиональной информации,  

реферирования   текстов профессиональной направленности. 

уметь  

находить, анализировать и обрабатывать информацию, 

полученную из различных источников;  

иметь  

навыки реферирования литературы на иностранном языке; 

CAAT3509 Стилистический анализ англоязычных 

текстов 

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:   SIYaOP  3409 

2+1+0 

 

 

 

Цель: формирование профессиональной компетенции в 

области стилистики,  а также использование различных 

средств выражения для достижения цели стилистического 

анализа. 

Задачи: выработка знаний,  умений и навыков 

стилистического анализа любой сложности у студентов.    

Содержание курса: курс направлен на использование 

современных англоязычных тестов на основе разных средств 

и стилистических приемов при анализе текстов.  

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

классификацию функциональных стилей определений их  

коммуникативных целей 

уметь:  

находить тексты, экспрессивные средства и стилистические 

приемы, определять их функции. 

SPLAYa 4510 

 

Специально-профессиональная лексика 

английского языка 

Цель: формирование специально-профессиональной 

лексической компетенции у студентов-филологов.  

Результаты обучения  осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен  



3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:   SIYaOP  3409 

0+3+0 

 

Задачи:  умение выбрать нужные лексические единицы с 

учетом его развития и обогощения;  

Содержание курса: освоение студентами словарного запаса 

профессионально-специальной лексики изучаемого языка. 

знать: основные закономерности развития лексических 

единиц профессионального характера. 

уметь: анализировать конкретный языковой материал 

единиц:  

владеть: навыками профессионального пользования 

различными словарями для полноценного понимания 

текстов разных жанров. 

TYaK4511 Теория языковых контактов 

 

2 кредита/3ECTS 

Пререквизиты:   SIYaOP  3409 

1+1+0 

 

 

Цель:   обеспечить углубление знаний и умений, 

получаемых студентами при прохождении дисциплин, 

ориентированных на изучение языка в динамике, языковых 

контактов и языкового взаимодействия. 

Задачи: ознакомление со  сравнительно-историческими 

исследованиями как предыстории теории языковых 

контактов и теорией языковых универсалий, используемой 

при верификации и типологии языковых контактов. 

Содержание курса: курс изучает процессы и результаты 

контактирования двух или нескольких языков в конкретном 

геополитическом пространстве при определѐнных 

исторических и социальных условиях общения народов, 

этнических групп, этнических общностей, отдельных 

человеческих коллективов, говорящих на разных языках.  

Результаты обучения осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен  

знать: психолоингвистические, социальные 

лингвистические языковые контакты 

использовать: термины «родной» и «первый» языки, 

«интерференция» и «заимствование», «переключение кодов» 

и «заимствование», «калька» и «заимствование» и др. 

TMYa3512 Теория и методы языкознания  

3 кредита/5ECTS 

Пререквизиты:   OTIIYa 3417 

1+2+0 

Цель: освещение основных проблем и направлений 

языкознания, углубление теоретических знаний по теории 

языкознания и приобретение практических навыков анализа. 

Задачи: освоить основные закономерности развития 

языкознания в общем процессе; основы эволюции 

языкознания; теории и методы языкознания. 

Содержание курса: в курсе выделяются разные подходы к 

определению языкознания, ориентированные на различные 

точки зрения ученых на языкознание, который 

модифицирует традиционные представления о речи, тексте, 

диалоге, стиле и языке. 

Результаты обучения  осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен  

знать: основные теории и методы языкознания: 

использовать: разные методы языкознания при анализе 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

IP 4601 Инновационное предпринимательство (по 

отраслям) 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Нет. 

1+1+0 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение 

правового регулирования инновационного 

предпринимательства, так как с ростом уровня развития 

экономики возрастает значение использования 

нововведений.  Инновационное предпринимательство – это 

процесс создания и коммерческого использования технико-

технологических нововведений. Инновации служат 

специфическим инструментом предпринимательства. В 

рамках курса предполагается изучение субъектов 

инновационного предпринимательства, его основных видов 

(инновационное предпринимательство на основе внутренней 

организации, инновационное предпринимательство на 

основе внешнего внешней организации при помощи 

контрактов, инновационное предпринимательство на основе  

внешней оргавнизации при помощи венчуров), особенности 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать: общие теоретические  принципы и методы 

инновационного 

предпринимательства, понятие, содержание и историю 

развития инновационного предпринимательства, цели и 

задачи инновационного предпринимательства, принципы 

деятельности, формы и методы; цели и задачи 

инновационного предпринимательства.  

Уметь - анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей инновационное предпринимательство, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике по вопросам 

инновационного предпринимательства. 



осуществления инновационного предпринимательства, 

сравнительный анализ инновационного 

предпринимательства в мировой практике, в странах 

ближнего и дальнего зарубежья.  

Владеть навыками решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования инновационного 

предпринимательства. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований. 

IP 4602 Интеллектуальное право 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Нет. 

1+1+0 

Целью преподавания настоящей дисциплины является 

изучение правового регулирований отношений, 

возникающих по поводу результатов интеллектуальной 

творческой деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ и услуг. 

 

Компетенции, осваиваемые в результате изучения модуля: 

студент должен 

Знать - общие теоретические  принципы и методы права 

интеллектуальной собственности, понятие, содержание и 

историю развития интеллектуального права, цели и задачи, 

объекты права интеллектуальной собственности, основные 

способы защиты результатов права интеллектуальной 

собственности.  

 Уметь -   анализировать и применять полученные знания на 

практике. Работать с нормативной правовой базой, 

регулирующей отношения, возникающих по поводу 

результатов творческой интеллектуальной деятельности, 

применять на практике полученные знания; разбираться в 

проводимой государством политике поддержке и защите 

результатов творческой интеллектуальной деятельности.   

Владеть навыками   решения научных и практических 

проблем в сфере правового регулирования результатов 

творческой интеллектуальной деятельности. 

Выпускники будут владеть углубленными знаниями во всех 

областях юриспруденции и уметь осуществлять критический 

анализ состояния современных научных исследований, 

сформируют системные навыки, связанные с решением 

проблем, критической оценкой первоначальных данных, и 

коммуникацией в области права интелектуальной 

собственности. Овладение практическими навыками;  

SEPK 4603 Современные этнические процессы в 

Казахстане 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Нет. 

1+1+0 

Цель: сформировать у слушателей основы представления об 

этнокультурной карте Казахстана, ее динамике и структуре. 

Задачи: обеспечить условия для понимания факторов, 

контекстов и процессов, влияющих на этнокультурную 

динамику в территориальном аспекте. 

Содержание курса: изучить изменения в социальной 

стратификации этнических групп, влияние этнокультурных 

особенностей на социальную мобильность и культурные 

дистанции в мультиэтническом казахстанском обществе. 

Результаты обучения,  осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

знать основы современной и исторической этнокультурной 

географии; 

уметь проводить территориальный анализ этнокультурной 

карты Казахстана; 

иметь начальное представление об этнических процессах в 

определенном регионе; 

 

OTP 4604 Основы теории перевода 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Нет. 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными теоретическими 

проблемами перевода, практическими трудностями и 

способами их преодоления, с историей становления и 

развития переводоведческой науки.  

Задачи: сформировать базовые умения и навыки перевода 

текстов различной функциональной направленности. 

Содержание курса:  усовершенствование общего уровня 

владения иностранным языком в устной и письменной 

форме,  детальная отработка практических навыков 

Результаты обучения,  осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

Знать основные модели перевода, основные приемы 

перевода; 

уметь использовать переводческие трансформации; 

иметь четкое представление об основных принципах 

перевода; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

письменного и устного перевода,  подробное ознакомление с 

межкультурными аспектами переводческой деятельности. 

KBKP 4605 Книжный бизнес и коммуникативная 

политика 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Нет. 

1+1+0 

Цель:  подготовка специалистов, владеющих навыками 

обеспечения эффективного функционирования книжного 

рынка. 

Задачи: ознакомление с основными процессами 

формирования ассортиментной политики, изучить методику 

маркетинговых исследований книжного рынка. 

Содержание курса: курс изучает сущность теории 

маркетинга, методы и способы распространения книжной 

продукции, маркетинговую политику издательств. 

Результаты обучения,  осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

Знать основные процессы формирования ассортиментной 

политики издательств и книготорговых предприятий; 

уметь составлять стратегическую программу деятельности 

издательского/книготоргового предприятия на книжном 

рынке; 

иметь навыки проектного управления для достижения 

бизнес-результата; 

MKMK 4606 Массовая коммуникация в мире Казахстана 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: Нет. 

1+1+0 

Цель:  создание в сознании студентов целостного 

представления о природе коммуникативных процессов. 

Задачи: формирование представления о массовых 

коммуникациях как социальном институте,  изучение 

зависимостей между деятельностью средств массовой 

коммуникации в современном мире и рекламной 

деятельностью. 

Содержание курса: изучение основных теорий и 

представлений о функционировании межличностной, 

профессиональной и массовой коммуникации в 

современном обществе. 

Результаты обучения,  осваиваемые в результате изучения 

модуля: студент должен 

Знать современное состояние и тенденции развития 

массовой коммуникации; 

Уметь использовать социологические и психологические 

подходы к изучению механизмов восприятия сообщений 

массовой коммуникации; 

иметь основные навыки по проектированию, созданию, 

корректировке и оценке рекламного текста как элемента 

массовой коммуникации;  

 



 

SPECIALITY  5B020500 - PHILOLOGY: KAZAKH PHILOLOGY 

Discipline code The name of discipline, the number of credits 

prerequisites, the distribution by type of 

occupation 

The goal, objectives, an outline of the module (course) The learning outcomes (knowledge, skills) 

STATE COMPULSORY MODULE 

HK1101 History of Kazakhstan 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

2+1+0 

The aim: To familiarize the  students with the historical bases 

and periods of formation of the independent Kazakhstan 

statehood through the study of specific sources and historical 

facts from the standpoint of new theoretical and methodological 

views. 

 

Content. The historical bases and periods of formation of the 

independent Kazakhstan statehood. Historical and comparative 

analysis of the current achievements of  the  Kazakhstan 

statehood compared to various periods of the past. 

- knowledge of historical bases and periods of establishment of 

the independent Kazakhstan statehood in the context of the 

global and Eurasian historical process; 

- the ability of comprehending objectively and thoroughly the 

inherent advantages, features and value of Kazakhstan's 

development model; 

-  analytical skills and skills of axiological analysis in the study 

of complicated historical processes, phenomena and historical 

figures of modern Kazakhstan. 

 

POK(R)L1102 Professionally-Oriented Kazakh (Russian) 

Language 3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

0+3+0 

The aim: To teach the students the ability to reproduce and 

produce dialogues and monologues   in the Kazakh (Russian) 

language in  every day scientific and professional 

communication. 

Content. Reproduction of the conceptually 

 organized philological knowledge in the Kazakh (Russian)  

language, the co-allocation of  the functioning and development  

of the Kazakh  (Russian) language with the socio-economic, 

cultural, historical, political situation in Kazakhstan and in the 

world, with constitutional legal bases of the Republic of 

Kazakhstan. 

– the ability to apply the basic knowledge of the system,  

structure and functioning  of the  Kazakh language units for 

working at  texts  on speciality to formulate a professional 

outlook; 

- the ability to create  secondary scientific texts: abstract, 

summary and description; the ability to synthesize the  scientific 

information in the form of a thesis of the issue. 

 

POFL1103 Professionally-Oriented Foreign Language 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

0+2+1 

The aim: To teach the students to communicate in a foreign 

language for professional needs. 

Content. Enriching the vocabulary of a foreign language, 

including the  professional terms and clichés, development of 

listening skills, improvement of students' abilities in reading 

authentic publications on suggested topics from professional 

press and the development of  skills of 

writing  business correspondence with partners on professional 

issues. The course is designed for students with the average and 

high levels of language proficiency (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced). 

- the ability to comprehend a foreign speech by listening; 

- communication skills in a foreign language and  rich 

vocabulary; 

-  reading  skills and skills of analysis of the read  material. 

 

PSK2104 Philosophy of Scientific Knowledge 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The aim: to develop students’ methodological and scientific 

culture,  

their skills of independent formulating scientific problems and 

algorithm of scientific search based on fundamental knowledge 

in the sphere of philosophy, as well as possibilities of 

interdisciplinary methodology.  

A  special  attention  is  paid  to  the  problems  of  science and  

-  knowledge of the role of Philosophy as 

worldview and basic concepts of the scientific knowledge; its 

essence and interrelation of philosophical and general scientific 

worldview; 

-  knowledge of core principles, laws and mechanisms of the 

cognitive activity. 

- knowledge of current ethical problems of  modern society and 

their  



  technology, engineering, technical knowledge and art, the role of 

science in social progress, and also in genesis and solution of 

global tasks of modern society.    

Content. Studying key ideas and categories of Modern 

Philosophy, its basic principles, laws and mechanisms of 

cognitive activity. 

Considering ethical problems of the development of science and 

technology, basic spiritual values and their importance for 

professional activity. 

Extension and improvement of students’ knowledge in heuristic 

and methodological spheres of science by 

mastering scientific and methodological potential of Modern 

Philosophy. Forming the idea of the objective law of existence 

and the development of the community, state, civil society and 

individuals, of the principles of tolerance and intercultural 

dialogue as conditions of existence of a global society. 

Developing the students’ culture of critical thinking and their 

skills of independent reflection on their own methodological 

problems.      

importance for the professional activity; 

- skills of non-biased comprehension of realias of modern socio-

cultural situations from the point of view of critical thinking 

methodology; 

- skills to use knowledge of principles, laws and categories of 

Philosophy in the process of solving professional scientific tasks; 

- mastering skills of creative and critical thinking and applying of 

tools of critical thinking to the analysis of scientific, cultural, 

social and political phenomena and processes. 

 

SOCIAL AND COMMUNICATIVE MODULE 

PIC2201 Psychology of Interpersonal Communication 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The aim:  students’ awareness of the role and place of 

psychological knowledge about interpersonal communication in 

the modern world, revealing their importance in the process of 

becoming a professional in their chosen specialty. 

Content: Systematization of students’ knowledge through the 

study of the major paradigms, theories, and concepts of modern 

psychology of interpersonal communication. The theoretical and 

empirical study of the interpersonal communication   

psychological problems based on the study of cognitive 

processes, mental states and individual psychological 

characteristics of the individual. Basic categories and concepts of 

social psychology, methodological foundations of social 

psychology, the basic theories, concepts and principles of social 

psychology, the nature, content and form of psychic phenomena, 

laws of their dynamics, methods and techniques of researching 

interpersonal communication, the essence of the new 

psychological techniques and technology of studying  

interpersonal communication. 

knowledge of mental phenomena of interpersonal 

communication in the accordance of the cognitive processes and  

regulatory conditions; 

- knowledge of the theoretical and methodological foundations of 

modern  psychology of  interpersonal communication ; 

- knowledge of the basic concepts and categories of modern 

psychology of  interpersonal communication ; 

- the ability to adequately apply the acquired psychological 

knowledge in interpersonal communication ; 

- the ability to investigate individual human characteristics in 

terms of interpersonal communication in order to identify his 

personal attributes and  form  his  psychological characteristics; 

- the ability to competently build a system of relationships with 

others in the context of interpersonal communication and group 

interaction ; 

- skills of interpersonal communication  psychological research, 

implementation, analysis , processing of the data and correct 

interpretation of the results ; 

- the ability to develop practical recommendations to help 

improve the individual in terms of interpersonal communication ; 

-  the ability to estimate and adjust interpersonal communication 

in order to harmonize the individual and his relationship with 

others . 

TAPS2202 Theoretical and Applied Political Science 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The aim:   To introduce to the basics of politics, power and 

power relations, the political system of the Republic of 

Kazakhstan. 

Content: Political systems and forms of government, and 

institutions, the political processes in Kazakhstan and in the 

world. Program documents and the President's Addresses, 

- the ability to express attitude and to exercise social and political 

activity to resist various forms of manipulation; 

- the ability of a tolerant professional interaction and adaptation 

to the new conditions, taking into account the socio-cultural, 

ideological, political and religious differences. 



strategic directions of home and foreign policy of the Republic of 

Kazakhstan. The idea of a global world as the new world order, 

an understanding of the major tendencies in world politics and 

international relations, contribution to the  national security  

strengthening and terrorism and extremism prevention. 

EPSS2203 Ethics of Personal and Social Success 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The aim:   to introduce students to ethical standards, moral 

principles and  human values in the  social activity. 

Content: The systematic understanding of the ways of forming 

and improving ethical standards in various areas of professional 

activity. Formation for future professionals of knowledge about 

the basic ethical concepts, regularities of forming ethical conduct 

in the process of a person’s socialization. Introduction to the 

basic stages and tendencies in the development of ethics. 

Revealing  the contents of fundamental ethical guidelines that 

form the moral position of  an  individual. 

- knowledge of basic ethical concepts and categories; 

- skills of independent moral orientation in society, indicating a 

sufficient level of ethical maturity; 

- knowledge of principles and methods of finding the best ethical 

decisions in difficult situations of everyday life; 

- skills of assessment of their own actions and the behavior of 

others in terms of ethics and  morality norms; 

-skills to behave in society and communicate with citizens in 

accordance with the rules of etiquette. 

CR2204 Culture and Religion 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The aim: introduction to the  main cultural and religious 

peculiarities of Kazakhstan, consideration of the evolution of 

Kazakhstan peoples’ cultural and religious traditions. 

Content: Methods of  Cultural Studies and Religions Studies 

applied for researching Kazakhstan regions’ cultural and  

religious phenomena; concept of ―dialogue‖  as one of the basic 

categories of the 20-21 century humanities, as well as 

peculiarities of theoretical language of describing its fundamental 

existential and socio-cultural parameters, boundaries and 

horizons. Specific features of man’s metaphysical and religious 

experience as ontological bases of a dialogue. 

- knowledge of scientific world outlook, ethnic and cultural 

tolerance; 

- the ability to  make comparative analysis of the hierarchy of 

core values of  the past and present religious and unreligious 

world outlook; 

- the ability to predict perspectives of  possible interaction of 

philosophy, religion, science and arts in the process of solution 

of the main world-outlook problems; 

- the ability to identify synchronic and diachronic  

interconnections of regional cultural phenomena, to identify  

their causes and effects; 

 - skills of tolerant behavior, social and professional interaction 

taking into account ethno-cultural and  confessional differences. 

GAS2205 General and Applied Sociology 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The aim: to form a general idea of the contemporary society; to 

make the students aware of social processes taking place both in 

the world and Kazakhstan (issues of stratification, social 

inequality, poverty and wealth, social, religious, economic and 

political conflicts). 

Content: Character of social interactions between people, social 

and group differences between them. Main laws of society 

development, basic sociological concepts, methods of 

sociological research, contemporary sociological theories, main 

trends and results of contemporary research in sociology.    

- the  ability to make independent analysis of  the processes and 

phenomena taking place in the society;  

- the ability to dynamically use alternative, new or innovative 

sociological approaches in solution of professional issues; 

- the ability to express one’s thoughts in oral and written forms 

correctly and reasonably; 

- the ability to use the gained knowledge in certain situations; 

- skills of social interaction: collaboration, tolerance and respect; 

- skills of social prognosis and strategic planning, public speech, 

argumentation, conducting discussion and debate. 

HLS2206 Human Life Safety 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The aim: acquisition of theoretical knowledge and practical 

skills necessary for creating proper living environment and 

labour conditions, identification of negative impacts of living 

environment, elaboration and realisation of protective measures 

to secure the man and living environment from negative impacts. 

Content: Basic natural and techno-sphere dangers, their 

properties and features, types of impact of harmful and 

dangerous factors on the man and natural environment, methods 

of protection. Bases of theoretical analysis and prediction of 

hazard phenomena and processes.    

- knowledge of protection measures from  natural and techno-

sphere disasters within the sphere of professional activity; 

- the ability to make decisions within the limits of one’s 

competence and authority in emergency situations (ES); 

- the ability to identify the  major dangers of man’s living 

environment, to assess the risk of their realization. 

- knowledge of protection methods and safety technologies in 

emergency situations. 

 

 



 

ESD2207 Ecology and Sustainable Development 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The aim: to provide students with systematic and practical 

knowledge on ecology and stable development, protection of 

environment and rational  environmental management  to train 

qualified specialists with a wide range of skills.  

Content. Basic regularities of life forms’ interaction with the 

environment; mechanisms of ecosystems and biosphere stability 

and functioning;  place and role of  ecology in modern economic, 

political and social problems solution; modern global economic 

problems, their causes, stages of formation and consequences. 

Special place in the discipline is given to stable development of 

nature and society, international cooperation in the sphere of 

environmental safety 

-the ability to identify and analyze natural and human-caused 

ecological processes and to find the ways of their regulation;   

- the ability to understand modern concepts and strategies of 

stable mankind development aimed at systematic changing of 

traditional forms of management and people’s lifestyle in order 

to preserve stable biosphere and society development without  

disastrous crisis; 

-the ability to use in practice the obtained knowledge of basic 

regularities of life forms’ interaction with the environment in 

order to preserve stable development; 

- skills to analyze ecological processes, to set specific targets and  

priorities of stable nature and society development. 

KL2208 Kazakhstan Law 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The aim: to study  the peculiarities of Kazakhstan legal system, 

to study the main regulations of basic norms of legal documents 

in the RK. 

Content. Legal system in Kazakhstan, conceptual issues of basic 

regulations in the RK. 

Theoretical bases of rule-of-law state formation, democratic 

society and social state. Basic trends of Kazakhstan’s law policy 

conception in 2010-2020 and ‖The Strategy ―Kazakhstan - 

2050‖. 

-knowledge of legal system peculiarities in Kazakhstan in 

historical and law context and in current situation of national 

legal system integration into the world system of laws; 

-the ability to apply scientific and theoretical knowledge in daily 

activity  in defending   constitutional rights and freedoms.  

 

FE2209 Fundamentals of  Economics 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The aim: to form scientific concepts of basic categories, ideas 

and regularities of economy functioning. 

Content. Socio-economic relations. Basic micro and 

macroeconomic indices, their computing methods. The 

mechanism of market pricing, competition and economic 

development trends. Basis of economic development of modern 

international economic relations system and world market 

development trends. 

 

- knowledge of the basic economic reorganizations in the society, 

logics and interconnection of phenomena  and processes in the 

society life; 

  -the ability to  apply systematic knowledge in economy  in 

professional activity. 

NATURAL SCIENCES (STEM)  MODULE 

ITPP1301 Information Technologies for Professional 

Purposes 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

1+0+2 

The course purpose – to create system ideas of 

innovative technologies and new tendencies of development of 

philological sciences, and also to develop ability to apply new 

methods and information technologies in research and 

educational activity.  

Problems of a course:  

-  to designate the methodological basis of use of innovative 

technologies and to determine their potential in research and 

scientific and educational activity;  

-  to create an innovative technological component of 

professional competence as a basis of scientific mobility in the 

conditions of globalization and transition to information society;  

As a result of discipline development "Innovative 

technologies in the professional purposes" the student has to: 

-  to know the main methods and the receptions of 

innovative technologies applied in modern philological science 

and educational process;  concepts of creation of computer 

textbooks;  

-  to be able:  to carry out diagnostics of technological 

programs and to carry out a choice of means and research 

receptions;  to be guided in system of information resources;  to 

use them in practice of scientific research and in the course of 

scientific and teaching activity;  to be able to model the 

information and resource environment of philological researches 



-  to create intellectual and technological base of research activity 

of students on the basis of system basic representation, skills of 

use of modern information technologies in the Russian 

linguistics/literary criticism;  

- to create: ability to orientation in information space; ability to a 

transfer of the advanced research and educational technologies; 

- to teach to use information resources, to model the information 

and resource environment for research and educational activity. 

- to teach to use and develop new cognitive procedures of 

decoding of information in texts of different genre and stylistic 

accessory; to master new interpretative methods of the linguistic 

and literary analysis of the text. 

and education;  to estimate a condition of its development, to 

conduct communication in the scientific environment;  

- to own: skills of selection, algorithmization of a training 

material and creation of scenarios of training computer programs 

on Russian, on the Russian and foreign literature; the main 

methods, in the ways and means of receiving, storage, 

information processing, skills of work with the computer as a 

control facility information; organization and carrying out 

philological researches; search and use of information resources 

in research and scientific and pedagogical activity. 

 

CMNS S2302 Concepts of Modern Natural Sciences (Biology 

and Geography Basis) 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

2+1+0 

The purpose of discipline is to improve the overall cultural status 

through acquaintance with the culture of the natural sciences and 

the level of scholarship in the field of modern science. 

The main objective of the discipline - the formation of ideas 

about the possibilities of the fundamental laws of geography and 

biology to explain the properties and behavior of natural systems. 

- Develop an understanding of the specific types of humanities 

and science learning activities, the need for their deep internal 

coordination, integration, based on a holistic view of the world; 

- Getting the idea of modern biological view of the world , the 

continuity of the natural systems, their development from non-

living to the living (the cell, the organism, biological and 

society). 

The study subjects "Concepts of Modern Natural Sciences" 

promotes the development of students' orientations, attitudes and 

values of the rationalist approach to the world, nature, society, 

man. This is very important in our time, when the next wave of 

new rolled mythologizing culture. 

By the end of the discipline students need to know the specifics 

of the humanities and natural components of culture and its links 

with the ways of thinking;  

Have the skills to represent the key features of scientific thinking 

strategies; 

To be able to link environmental issues and society with the 

basic concepts of science. 

BASIC PROFESSIONAL MODULES 

Module 1  Actual problems of the Kazakh philology 

IL1401 Introduction to linguistics 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The aim of the course - familiarity with the basics of the science 

of language, the basic linguistic terminology, the basic concepts 

of the internal structure and functioning of language, its 

relationship with the developing society, the ratio of the language 

and its analogues. 

Objectives of the course - along with the ideas of the key issues 

of science ¬ ki of language stu ¬ dents to acquire the linguistic 

skills of thinking, and to know the basic linguistic terms, and be 

able to operate them correctly. 

The course "Introduction to Linguistics" is propaedeutical ha ¬ 

rakter and is based on the knowledge of normative grammar and 

knowledge of Russian, Kazakh, foreign languages, as well as 

familiarity with Latin and Old Slavonic languages. 

- Knowledge of orthological, stylistic and rhetorical foundations 

of communication in the mother tongue; 

- Ability to analyze and produce texts in the native language of 

different stylistic direction; 

- Ownership of the main methods and techniques of scientific 

investigation of the native language. 

- Possession of the historical and cultural, historical, and literary-

theoretical linguistics, communication-theoretical, theoretical-

literary, hermeneutic, semiotic, aesthetic and philosophical 

foundations of knowledge. 

ITP1402 Introduction to Turkic philology  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

The purpose of this course is the study of patterns of formation 

and development of the Turkic languages, a description of Turkic 

linguistics in the world, the history of the Turkic-speaking 

knowledge is abstracted and annotate different types of texts; 

Ability to use (read and select the required) scientific and 

reference literature; 



1+1+0  peoples and their ethno-cultural traditions. 

The objectives of the course is to familiarize students with the 

history of Turkic-speaking population and resettlement; with the 

periodization of the history of the Turkic languages, the 

classification of the Turkic languages. 

To study this course, students should understand the following 

disciplines: "Dialectology", "Historical Grammar of the Kazakh 

language", "language written records." 

ability to collect and interpret the actual (language, literature, 

communication) of the material; 

possession of the basic methods and techniques of scientific 

investigation of the native language. 

TPPM1403 Theoretical phonetics and phonology of modern 

Kazakh language 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

The purpose of the course - to give students information about 

the sound structure of the Kazakh language, to reveal the concept 

of phonetic and phonological system, identify the location of 

phonetics as a discipline of linguistic cycle conducive to the 

development of practical skills with knowledge of language use 

patterns of pronunciation forms. 

Objectives of the course: The student should know: the place of 

the phonetic system in the structure of language and the 

principles of distinction and supersegmentnyh segment units, 

types of classifications: acoustic, articulatory, hyphenation 

theory, principles of Kazakh Spelling pronouncing the basic rules 

of language. 

Phonetic subsystem modern Kazakh language is in 

communication with the appropriate tier of the modern Russian 

language, so in her study used the knowledge acquired by 

students in the classroom for the practical course. 

The student should acquire knowledge and skills: a) the 

articulation of analysis, and b) transcribing the text with the 

delineation of phonological and phonetic transcriptions, c) 

characteristics orthoepic and spelling variants. 

LLMK1404 Lexicology and lexicography of modern Kazakh 

language 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

The main objective of the course - the development of the 

general laws of the organization of lexical and idiomatic level of 

the Kazakh language as a subsystem of the overall system of 

language and the features of its functioning. 

Of this, the main goal of the course follow him such important 

tasks as: clarification of the categories of systematic vocabulary 

of the language, understanding the paradigmatic and syntagmatic 

relations in the vocabulary and phraseology, the relationship and 

interdependence of lexical units as units of nominative and 

informational. 

Based on the above knowledge, provided the goals and 

objectives of the course, the future specialist teacher of literature 

should be able to correctly describe linguistically specific lexical 

and phraseological phenomena of the Kazakh language. 

knowledge of the native language and place among the languages 

of the peoples of Kazakhstan and the world; 

possession of different methods of linguistic analysis of the 

native language; 

solving urgent problems of the domestic language study drawing 

on available scientific information, and language (word) 

material. 

 

MMKL1405 Morphology of modern Kazakh language 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

The aim of the course is to deepen the theoretical knowledge and 

form a holistic view of the morphology of the system as a 

conditioned phenomenon, to give a general description of the 

morphological system of the Kazakh language. 

To achieve this goal it is necessary to solve a number of 

problems, namely: form students an idea of the morphology of a 

particular subsystem of the language, subject to the general laws 

of language and characterized by specific laws and is in constant 

development. 

The course provides students with the opportunity to better 

understand the specifics of the functioning of the word, 

- Knowledge of orthological, stylistic and rhetorical foundations 

of communication in the mother tongue; 

- Ability to analyze and produce texts in the native language of 

different stylistic direction; 

- Ownership of the main methods and techniques of scientific 

investigation of the native language. 

- Possession of the historical and cultural, historical, and literary-

theoretical linguistics, communication-theoretical, theoretical-

literary, hermeneutic, semiotic, aesthetic and philosophical 

foundations of knowledge. 



understand its grammatical properties that you can see the 

mechanism to include words in a meaningful communicative 

construction. 

WFMK1406 Word formation of modern Kazakh language 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

Word formation of modern Kazakh language aims to deepen the 

theoretical knowledge and to form a holistic view of how the 

system of word formation and the phenomenon of social 

conditioning, to give a general description of the word-formation 

of the modern Kazakh language. 

To achieve this goal it is necessary to solve a number of 

problems, namely: form students an idea of word formation as a 

special subsystem of language, subject to the general laws of 

language and characterizing the specific laws that are in constant 

development, to show the connection of this section with 

lexicology and morphology. 

Word formation is one of the most important mechanisms in 

place that is used by the speaker in the process of communication 

for different purposes. Thanks to word-formation language is 

constantly updated with lots of new words diverse structure and 

semantics. 

knowledge is abstracted and annotate different types of texts; 

Ability to use (read and select the required) scientific and 

reference literature; 

ability to collect and interpret the actual (language, literature, 

communication) of the material; 

possession of the basic methods and techniques of scientific 

investigation of the native language. 

Module  2.   Historical and comparative studying of the Kazakh language and the new directions in linguistics 

SMKL3407 Syntax of modern Kazakh language 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

The course aims to acquaint students with traditional and modern 

concepts of the proposal as a multi-faceted linguistic unit that 

can perform the essential functions of language. 

Tasks of the simple sentence: 

- The study of the laws of syntax simple sentence as the basic 

unit of syntax and features of its operation; 

- Absorption of structural and semantic types of simple 

sentences, their specificity, the need for future professional work 

of the expert in philology. 

The presentation of educational material on the syntax allows a 

deeper understanding of the phenomenon of the modern Kazakh 

literary language, belonging to different sides of the linguistic 

system, their specificity, and their development trends. 

The student should know: 

- Aspects in the study of a simple sentence. 

The student should be able to: 

- Construct a simple sentence with different structures, 

depending on the purpose and the speaker's communicative 

intentions. 

The student must acquire skills: 

- Conscious use of syntactic phenomena from the point of view 

of normative usage, synonymous and stylistic features. 

FCSM3408 Functional and communicative syntax of 

modern Kazakh language 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

The purpose of discipline - the study of the general laws of the 

structure, semantics, type a complex sentence and their 

functioning, the development of theoretical knowledge necessary 

for future professional roles in philology. 

From the main purpose of discipline leads to important tasks, 

such as: 

- Understanding the system language in general, and at each 

level; 

- Understanding of many aspects of a complex sentence: 

different aspects of his study of the formal grammatical, 

semantic, communicative organizations in their interrelationship 

and interdependence. 

The student should know: 

- The essence of a complex sentence syntax, and its similar 

features with a simple sentence; 

The student should be able to: 

- Construct complex sentences with different structures, 

depending on the purpose and communicative installation; 

- To select the most relevant structure of a complex sentence, the 

appropriate speech situation and context. 

The student must acquire skills: 

- Conscious use of syntactic phenomena from the point of view 

of normative usage, synonymous and stylistic features. 

HGKL4409 Historical grammar of the Kazakh language 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

Historical Grammar of the Kazakh language occupies a central 

position in the cycle of historical and linguistic disciplines and 

aims to study the history of language structure, the content of the 

At the end of the course the student should: 

-  At the end of the course the student should: 

- An understanding of the basic laws of historical change 



1+2+0 course focuses on the historical grammar hierarchy ¬ hiyu levels 

of the language system: phonology - morphology - syntax. 

To achieve this goal it is necessary to solve the following 

problems: 

1. To provide a scientific understanding of the general patterns 

and trends of linguistic units at different levels of the system 

found in the succession of synchronous states of different 

historical periods. 

2. Develop skills in analysis of the Kazakh language in 

comparison with other Turkic languages in order to identify 

specific language features. 

The history of the Kazakh language is closely linked with the 

history of the people, their culture, literature, science and art. 

Changes in the language system are defined in the end stages of 

social development. 

phonetic-phonological, morphological and syntactic systems of 

the Kazakh language in its written and oral forms; 

- Know the concrete manifestation of these patterns in the history 

of the sounds (phonemes), grammatical forms, syntax; 

- Buy skills of historical and linguistic analysis of the Ancient 

texts as well as historical commentary texts of modern Kazakh 

language. 

HKLL3410 History of the Kazakh literary language 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

The purpose of the course - to familiarize students with the 

history of the Kazakh literary language, the stages of formation 

of the national Kazakh language and the formation of the modern 

Kazakh language. 

The objectives of the course includes coverage of features of the 

Kazakh literary language from the beginning of its formation to 

the present stage of development of the language of the lecture 

course; analysis purposefully selected from the point of view of 

the problems of language course 

the specific facts of the monuments on the practical classes. 

The history of literary language reveals those organic 

relationship that at all stages of social development exist between 

the language and history of the people. 

As a result of the development of the discipline the student must: 

Know the main stages of development of Kazakh literary 

language, 

be able to determine the ratio of native and borrowed units in 

texts 

different periods, to possess the analytical skills of different ages. 

SSSM3411 Stylistics and standard of speech of modern 

Kazakh language 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

The purpose of this course is teaching: 

- The study of the theoretical foundations of style, 

- Consideration of new approaches in contemporary style. 

Discipline objectives: 

- Assimilation of theoretical knowledge in the field, 

- The formation of stylistic skills of future professionals in 

philology, learning independently produce stylistically 

exemplary texts, 

- Improving the stylistic flair philologist 

- Assimilation of the norms of the literary language, 

- Improving the oral culture of writing student. 

Stylistic development of the system takes place in the framework 

of the Kazakh literary language and is defined by its history. 

Language literature related to the stages of the literary process of 

literary disciplines studied. 

knowledge of the basic facts and laws of the grammatical 

structure of the Kazakh language; 

ability to carry on a conversation grammatically correct any of 

the passed in using the words, phrases and turns of phrase on the 

subject, correct vocabulary, grammar, spelling errors in the 

proposed exercises; 

possession of different methods of linguistic analysis of the 

native language. 

 

ITTK3412 Innovative technique of teaching of the Kazakh 

language 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The main objective of the course - to generate methodical 

knowledge and practical skills to apply this knowledge in the 

field of teaching the Kazakh language in secondary school. 

Objectives of the course: to master the technique of the 

theoretical foundations of Kazakh language as a science, its main 

basic categories and concepts, history of science methodology, 

In accordance with the aims and objectives of the course 

Bachelor needs to know the methodology of discipline: the basic 

principles of teaching their native language, psychological and 

pedagogical theory, the "golden fund" of the historical heritage 

of teaching ideas that are the basis of the modern system of 

teaching the Kazakh language, methods of educational research; 



best educational experience, both traditional and new methods, 

forms of learning, new technologies of modern learning, to 

develop practical skills of planning and implementation of 

program content the learning process. 

A study of the major theoretical questions bachelor technique 

should be able to work with the scientific and methodological 

literature, using the simplest methods of pedagogical research. 

BPWT4413 Bases of philological work with the text 

(creation / editing / the transfer) 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The purpose of discipline is to teach the development of written 

texts of various types of creative writing skills, and professional 

self-revision. 

The course is designed to prepare students for future careers in 

institutions of education, culture, management and media. 

Task training in the letter related to the direct preparation of 

students to work on drawing up different kinds of texts - from 

scripting to essays, speeches, works of different kinds and 

genres. 

One of the important objectives of the workshop - training in the 

transformation of the text: the reduction of the text, genre 

modification, selection of examples, the use of quotations. 

As a result of the development of the discipline students should: 

understand the specifics of the text as a special form of 

communication, learn techniques and methods of its analysis, 

allowing objectively interpret the meaning of the verbal 

construct, based on a linguistic basis (text paradigmatics and 

syntagmatics) form the ability to create texts of different styles 

and genres, including extra-specific factors. 

Module  3.  Actual problems of the Kazakh literature 

ILC1414 Introduction in Literary Criticism 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

The aim of the course: "Introduction to Literary Studies" - one of 

the main subjects studied at the Faculty of Philology. In the 

system of studying this discipline students acquire skills to 

analyze a work of art, learn to make findings and conclusions 

based on their aesthetic taste. 

The main objective of the course - fully acquaint students with 

the basic theoretical concepts of modern literary criticism, to 

teach them to use this knowledge in practice. 

The subject teaches students the ability to identify the originality 

of literature as an art form (in the other arts), its social and 

aesthetic nature, its value as a precious heritage for mankind's 

spiritual culture. 

knowledge of basic schools and trends of domestic literature; 

possession of the principles of creating a lyrical, dramatic, 

artistic prose text; 

ability to assess the artistic and literary-critical work. 

KOPC1415 Kazakh oral-popular creativity 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

The purpose of the subject: a comprehensive familiarize students 

with the Kazakh oral folk literature as a subject that reveal a 

centuries-old spiritual culture of the Kazakh people and deep folk 

heritage. For a long time, the diversity of the nomadic way of life 

was kept in people's memory, encouraging the development of 

spoken language. So from an early age, each person develops the 

ability to remember and improvisational art. 

The task of disciplines studied deeply meaningful wealth and 

importance of the Kazakh oral folk literature, familiarizing 

students with its specific nature, to present it as an aesthetic piece 

of art literature. 

In the study of the subject system, students get an idea of the 

history and theory of folklore of folk art, the importance of 

folklore about the multifaceted nature of the folklore heritage, its 

genesis and the specifics of the conservation and propagation of 

its relevance. 

knowledge of the history and current state of the national 

folklore, possession of skills of collecting and processing works 

of folklore; 

the ability to produce texts of artistic / literary-critical works; 

ability to carry out a comparative analysis of national literatures 

in the context of world literature and the overall development of 

the literary process. knowledge of methods of genre of artistic 

thinking. 

AKL1416 Ancient Kazakh literature 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

The purpose of teaching - the assimilation process of literary 

originality of the ancient world, its national identity, a successor 

of the ancient Kazakh literature and folklore, its ideological and 

Knowledge of the basic stages of the formation of the Kazakh 

and foreign literary 

critical thought, schools, names, directions; 



1+2+0 aesthetic, artistic essence. 

Objectives of the course: to promote student mastery of the 

course material, to reveal the essence of the teachings of 

aesthetic era, especially the poetics of literary trends and works 

of individual authors, especially influenced the development of 

Kazakh literature of later times. 

the ability to analyze the literary process in various countries and 

regions in the light of modern approaches of philological and 

cultural approaches; 

possession of the fundamentals of critical analysis of a literary 

text, taking into account the specifics of contemporary literary-

critical activities. 

KL2417 Kazakh literature XIV-XVIII of centuries 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

The main objective of the course: the deep and systemic 

development of the literary works of the followers of the ancient 

and medieval literature and akyns and zhyrau XIV-XVIII 

centuries from the standpoint of the social function of literature. 

Objective: To comprehensively explore the creative aspect 

zhyrau in Kazakh literature in the light of the major national 

historical events, their qualities as public figures seeking for 

freedom, with the author's position to disclose the extent of their 

artistic skills. 

In the process of studying this subject students learn the creative 

experience and the historical role of akyns bard in the life of the 

people, explore the bard as a creative person, with its genre, 

ideological, subject search in the Kazakh literature. 

knowledge of basic schools and trends of domestic literature; 

possession of the principles of creating a lyrical, dramatic, 

artistic prose text; 

ability to assess the artistic and literary-critical work. 

KL2418 Kazakh literature of the XIX century 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

The purpose of discipline: the main goal of learning the history 

of Kazakh literature: Training of literary learning Kazakh 

literature in high school to give students an idea of the scientific 

system of Kazakh literature. 

The task of the subject: open, confirm, identify, investigate the 

scientific basis for the theory of literature, the rich history of 

Kazakh literature of the XIX century and literary criticism, 

consider the problems of the history of literature in the context of 

the continuity of its spiritual heritage, familiarize yourself with 

the basics of scientific systematization of Kazakh literature of the 

XIX century, with the most important research issues. 

In the process of studying the discipline, students are introduced 

to the historical situation, the social being of Kazakh literature of 

the XIX century, the main ways of its development, its nature 

and genre of artistic originality. 

Knowledge of the basic stages of the formation of the Kazakh 

and foreign literary 

critical thought, schools, names, directions; 

the ability to analyze the literary process in various countries and 

regions in the light of modern approaches of philological and 

cultural approaches; 

possession of the fundamentals of critical analysis of a literary 

text, taking into account the specifics of contemporary literary-

critical activities. 

HKL3419 History of the Kazakh literature of the XX (І h.) 

century 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

The main purpose of the discipline: to acquaint students with the 

literary heritage, literary theory and literary criticism of the first 

half of the twentieth century, to study the basic problems of its 

study to consider other important issues of literary history. 

The problem of discipline: to go deeper motive functions of 

consciousness literature in connection with public and social 

situation of Kazakh literature of the first half of the twentieth 

century. 

In the process of studying the discipline of students to teach 

students to analyze samples of traditional literature, literary 

trends and directions, works by leading representatives of this 

literary period and the nature of the literary connections of the 

first half of the twentieth century. 

knowledge of the history and current state of the national 

folklore, possession of skills of collecting and processing works 

of folklore; 

the ability to produce texts of artistic / literary-critical works; 

ability to carry out a comparative analysis of national literatures 

in the context of world literature and the overall development of 

the literary process. knowledge of methods of genre of artistic 

thinking. 

HKL3420 History of the Kazakh literature of the XX (IІ h.) The main purpose of the discipline: to acquaint students with the knowledge of basic schools and trends of domestic literature; 



century literary heritage, literary theory, literary criticism of the late 

twentieth century, to study the basic problems of research of this 

period, to consider other important issues of literary history. 

The problem of discipline: to teach analyze the achievements and 

shortcomings through the prism of literary trends and works of 

the leading representatives of this period. 

In the process of studying the discipline, students examine 

artistic discoveries leading representatives of the second half of 

the twentieth century, exploring their creative laboratory 

possession of the principles of creating a lyrical, dramatic, 

artistic prose text; 

ability to assess the artistic and literary-critical work. 

Module  4.  New directions of the Kazakh literature 

KML3421 Kazakh modern literature 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The main purpose of the discipline: 

Explore ways of development trends of modern Kazakh 

literature; 

fully reveal the major themes and problems of the modern 

Kazakh literature; 

The task of disciplines studied widely known works of poets and 

writers, to identify ways of development trends of modern 

Kazakh literature, to draw students' attention to the nature of 

language and style, the nature of artistic movements, on the 

theme of modern quest for Kazakh writers. 

In the process of learning discipline students learn to analyze the 

development of literary trends and prospects for the development 

of modern Kazakh literature, its purpose as a national literature, 

its main subject (a person). 

knowledge of basic schools and trends of domestic literature; 

possession of the principles of creating a lyrical, dramatic, 

artistic prose text; 

ability to assess the artistic and literary-critical work. 

TKL3422 Theory of the Kazakh literature 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

The aim of the course: the subject literary theory examines 

patterns of fiction in the synthesis of the scientific achievements 

of semiotics, cultural studies, psychology, aesthetics. 

The course aims: to teach the study of the nature of a literary 

work, the author and the addressee, and the hero archetype 

literature as a system of signs, the structure of the text, the 

problems of hermeneutics. 

During the course, students examine the processes, styles, artistic 

techniques, genre typology of literary works. 

Students are taught to identify literary innovation ability, subject 

pictorial system, style, poetic in their organic unity, learn 

complex analysis of the work. 

Knowledge of the basic stages of the formation of the Kazakh 

and foreign literary 

critical thought, schools, names, directions; 

the ability to analyze the literary process in various countries and 

regions in the light of modern approaches of philological and 

cultural approaches; 

possession of the fundamentals of critical analysis of a literary 

text, taking into account the specifics of contemporary literary-

critical activities. 

HKLC3423 History of Kazakh literature criticism 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

The main purpose of the discipline: to comprehensively identify 

the development of literature, to give a clear idea of the 

formation stages of the history of literature, processes and the 

environment in which emerging literary criticism; 

The task of the subject: Criticism not only explores the literary 

character of the changes and the development of literary-critical 

thought, but comprehensively and deeply considers itself a 

history, in direct connection with public inquiries; discipline 

aims to identify the public good literature, to give an idea of the 

historical development, the formation, the development of 

critical stories thought. 

In the process of studying the discipline, students are introduced 

knowledge of the history and current state of the national 

folklore, possession of skills of collecting and processing works 

of folklore; 

the ability to produce texts of artistic / literary-critical works; 

ability to carry out a comparative analysis of national literatures 

in the context of world literature and the overall development of 

the literary process. knowledge of methods of genre of artistic 

thinking. 



to the role of criticism in the contemporary literary process, with 

the processes of change in artistic phenomena in the literature. 

TTKL4424 Technique of teaching of the Kazakh literature 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The goals and objectives of the course - an idea about the trends 

of modern literary criticism in terms of its scientific 

methodology, issues and research unit. 

Course content: The methodology of modern literary criticism: 

foreign, domestic experience, trends and key representatives. The 

material is structured with access to the research scope of the 

application of theoretical knowledge in the organization of their 

own analytical research. 

Knowledge of the basic stages of the formation of the Kazakh 

and foreign literary 

critical thought, schools, names, directions; 

the ability to analyze the literary process in various countries and 

regions in the light of modern approaches of philological and 

cultural approaches; 

possession of the fundamentals of critical analysis of a literary 

text, taking into account the specifics of contemporary literary-

critical activities. 

MODULES FOR INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES (IET) 

IET  1 Actual problems and functional aspects of the Kazakh language 

SW3501 Scientific  writing   (kz/ru/eng) 

1 credits / 2 ECTS 

Prerequisites: no 

0+1+0 

The purpose of a course is formation at students’ scientific 

outlook, ability of writing of scientific work. 

- ability to write scientific articles and to participate in scientific 

discussions in a Kazakh/Russian/foreign language. 

SG2502 Standard grammar 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

The aim of the course of normative grammar is to describe the 

grammatical structure of the Kazakh language as a system, parts 

of which are interconnected by certain relationships of varying 

degrees of difficulty. 

Discipline objectives: 

a) to introduce students to the most important problems of 

modern scientific studies of the grammatical structure of the 

Kazakh language; 

b) equip students with a solid knowledge of the facts and laws of 

the grammatical structure of the Kazakh language. 

This discipline is to give students the theoretical information, 

enabling them independent, proactive approach to understanding 

the complex grammatical phenomena in different contexts of 

language functioning. 

knowledge of the basic facts and laws of the grammatical 

structure of the Kazakh language; 

ability to carry on a conversation grammatically correct any of 

the passed in using the words, phrases and turns of phrase on the 

subject, correct vocabulary, grammar, spelling errors in the 

proposed exercises; 

possession of different methods of linguistic analysis of the 

native language. 

 

 

 

 

 

 

LCSC2503 Linguistic Cultural Studies competence and 

language communication 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

The purpose of the course 

At the turn of the century changed the place and weight 

culturogical argument in the modern science of language - 

especially in cognitive semantics. The analysis of language units 

in the context of culture led to the formulation of a number of 

new challenges for linguistics. The aim of the course is that 

students should be involved in this problem. 

Objectives of the course. Cultural linguistics as an independent 

branch of knowledge to solve their specific problems and thus 

respond primarily to a number of issues that are the most 

common form of such problems can be formulated as: 

- How culture is involved in the formation of linguistic concepts; 

- What part of the value of the linguistic sign attached "cultural 

meanings"; 

- Realized if these meanings the speaker and hearer, and how 

they affect voice strategy; 

- Is there a reality of cultural and linguistic competence of a 

- Knowledge of orthological, stylistic and rhetorical foundations 

of communication in the mother tongue; 

- Ability to analyze and produce texts in the native language of 

different stylistic direction; 

- Ownership of the main methods and techniques of scientific 

investigation of the native language. 

- Possession of the historical and cultural, historical, and literary-

theoretical linguistics, communication-theoretical, theoretical-

literary, hermeneutic, semiotic, aesthetic and philosophical 

foundations of knowledge. 



native speaker. 

As a working definition of cultural and linguistic competence 

accept the following: possession of a natural language 

personality recheporozhdeniya processes and speech, and, most 

importantly, ownership of cultural settings, in order to prove that 

new technologies are linguistic and cultural analysis of language 

units. 

DLD2504 Distribution language designs 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

The aim of the course. Language construct in both the theoretical 

and practical terms - one of the most interesting and significant 

linguistic functional subsystems in the overall system of 

language. The main goal of our subject was to describe the 

systems, structures and semantics design as an integral part of the 

grammatical structure of the Kazakh language. 

To achieve this goal, the following tasks were: 

- Identify and describe the main features of the grammatical 

structure of the Kazakh language; 

- Presentation of the morphological and syntactic structures as 

agglutinative-designed structures consisting of blocks with fixed 

position of the component; 

- A description of the system, the structure and semantics of the 

design; 

- Identification and description of synonymous, variant relations 

in the structural design types. 

Because the discipline is directed primarily at the identification 

and description of the structure of language as an organic part of 

the agglutinative, the complex system of language, it is carried 

out using the method of linguistic description based on the 

integrated use of different approaches and methods of analysis. 

knowledge is abstracted and annotate different types of texts; 

Ability to use (read and select the required) scientific and 

reference literature; 

ability to collect and interpret the actual (language, literature, 

communication) of the material; 

possession of the basic methods and techniques of scientific 

investigation of the native language. 

MLP2505 Morphology in a linguistic paradigm  

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

The aim of the course is to deepen the theoretical knowledge and 

form a holistic view of the morphology of the system as a 

conditioned phenomenon, to give a general description of the 

morphological system of the Russian language, as well as to 

show the relationship of the taxonomic classification and the 

approach used in the descriptive morphology, and the 

optimization approach, widely introduced in Training 

philologists. 

To achieve this goal it is necessary to solve a number of 

problems, namely: form students an idea of the morphology of a 

particular subsystem of the language, subject to the general laws 

of language and characterized by specific laws and is in constant 

development, to show its connection with one hand, lexicology, 

and with the other - the syntax, justifying the inclusion of 

morphology and syntax in a single grammatical teaching of the 

word, reveal the contents of the basic concepts of this section of 

the science of language: grammar word, a form of words, 

morphological form, word form; 

As a result of the development of the discipline the student 

should know: general and specific morphological characteristics 

of the system, the basic concepts and terminology of this section: 

- Knowledge of orthological, stylistic and rhetorical foundations 

of communication in the mother tongue; 

- Ability to analyze and produce texts in the native language of 

different stylistic direction; 

- Ownership of the main methods and techniques of scientific 

investigation of the native language. 

- Possession of the historical and cultural, historical, and literary-

theoretical linguistics, communication-theoretical, theoretical-

literary, hermeneutic, semiotic, aesthetic and philosophical 

foundations of knowledge. 



grammatical meaning, grammatical form, grammatical category, 

morphological paradigm, etc. 

FAKL3506 Functional aspects of the Kazakh language  

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

The aim of the course is to reveal the mechanism of functioning 

of the syntactic phenomenon in a speech to explain the 

functioning of language units in interaction with each other. 

Discipline objectives: 

a) theory to answer the basic concepts and categories of 

functional grammar in the light of current research in this area. 

b) introduce students to the most important problems of 

functional grammar of modern Kazakh language; 

c) provide students a solid knowledge of the Kazakh language 

studies in the functional aspect. 

This discipline is to give students the theoretical knowledge of 

the language studies in the functional aspect and the practical 

skills to disassemble the specific text. 

knowledge is abstracted and annotate different types of texts; 

Ability to use (read and select the required) scientific and 

reference literature; 

ability to collect and interpret the actual (language, literature, 

communication) of the material; 

possession of the basic methods and techniques of scientific 

investigation of the native language. 

APKG3507 Actual problems of the Kazakh grammar  

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

The purpose of discipline is not only to transfer some knowledge 

of grammar of the Kazakh language, but also try to teach critical 

of the different interpretations of the same problems. 

The objectives of the course are: 

1) to give an adequate description of the language and system 

factors; 

2) to introduce the different directions and interpretations with 

respect to the same linguistic factors; 

3) learn to assess the correctness and accuracy of the existing 

theories on the grammar of the Kazakh language. 

Course content: morphology - the grammar section, studying the 

shape of the word, syntax - the grammar section, studying the 

phrase and sentence; analitism; sintetizm, the concept of 

grammatical category, grammatical meaning, the problem of 

parts of speech in Russian linguistics, the main verbal categories, 

the category of time, the theory of the phrase; syntactic relations 

and ways of expressing them, a number of combinatorial; 

proposal; semantic aspect of the proposal, the pragmatic aspect 

of the proposal. 

knowledge of the native language and place among the languages 

of the peoples of Kazakhstan and the world; 

possession of different methods of linguistic analysis of the 

native language; 

solving urgent problems of the domestic language study drawing 

on available scientific information, and language (word) 

material. 

 

FGAD3508   Functional and grammatical analysis of difficult 

verbs 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

The purpose of the subject - the creation of functional and 

grammatical classification of verbs of the Kazakh language. 

Objectives of the course: 

1. Description of the lexical-semantic features of verbs. 

2. Study  valency data properties of verbs in particular, 

consideration of 

1) The ratio of valence, word-formation structure and meaning of 

verbs, 

2) semantic actants and distributors laws to implement them in a 

sentence, 

3) characteristics of the valence in different types of sentences, 

4) the relationship between the individual  valency options 

5) The specificity of the inner valence verbs. 

Comprehensive study of the word as the basic unit of the 

language system is an important task of modern linguistics. An 

knowledge is abstracted and annotate different types of texts; 

Ability to use (read and select the required) scientific and 

reference literature; 

ability to collect and interpret the actual (language, literature, 

communication) of the material; 

possession of the basic methods and techniques of scientific 

investigation of the native language. 



important role in this task plays a semantic theory of valence, 

which continues to be one of the important areas of modern 

linguistics. During its existence the valence theory took shape in 

one of the most important areas of modern syntax, which 

contributes to the study of the content and expression in 

language, in the study of word and sentence structure, 

particularly in relation to the verbal lexicon. 

CG3509 Communicative grammar 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

The purpose of this course is to determine the effectiveness of 

the communicative approach to learning Kazakh grammar and 

functional approach to learning the grammatical phenomena of 

the Kazakh language. 

To achieve the goal to be solved in the course of the following 

tasks: 

- To discover the essence of the communicative approach to 

teaching grammar of the language; 

- To determine the current requirements for training of Kazakh 

language; 

- To develop a set of exercises based on a functional approach; 

- With the help of an experienced training to prove the 

effectiveness of the functional approach and a defined set of 

exercises to teaching grammar in the formation of 

communicative competence. 

The practical significance is that the proposed concrete material 

to teach grammar of the language, to build skills in the form of a 

defined set of exercises that can subsequently be used to teach at 

the middle and senior phases of secondary school. 

- Knowledge of orthological, stylistic and rhetorical foundations 

of communication in the mother tongue; 

- Ability to analyze and produce texts in the native language of 

different stylistic direction; 

- Ownership of the main methods and techniques of scientific 

investigation of the native language. 

- Possession of the historical and cultural, historical, and literary-

theoretical linguistics, communication-theoretical, theoretical-

literary, hermeneutic, semiotic, aesthetic and philosophical 

foundations of knowledge. 

GAT4510 Grammatical analysis of the text 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+1+0 

The aim of the course is to describe the grammatical structure of 

the Kazakh text, set the text of the laws of education. 

Discipline objectives: 

a) the theoretical foundations of the structure of the Kazakh 

highlight text; 

b) introduce students to the important problems of text linguistics 

in modern linguistics 

c) provide students a solid knowledge of the text of the laws of 

education and self-analyze them. 

This discipline is to give students the theoretical information 

about the grammar of the text and to disassemble the 

grammatical structure of the text. 

- Knowledge of basic facts and laws of the grammatical structure 

of the Kazakh text; 

-To be able to analyze the grammatical structure of the text; 

-Possession of the main methods of parsing the text. 

LNNW4511 Language norm and new word usage 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

The purpose of the course - The main objective of the subject is 

the formation of the concept of new words, new use, neologizm. 

Takim way the student gets the opportunity to thoroughly learn 

new words and use in the Kazakh language, their origin and 

development factors. 

Discipline objectives: 

a) the study of the formation and use of new words by which 

accumulated and transferred to the accumulated knowledge of 

mankind; 

b) the creation of new industry terms and names, when they 

change and replacement of the full use of the long since 

- Knowledge of orthological, stylistic and rhetorical foundations 

of communication in the mother tongue; 

- Ability to analyze and produce texts in the native language of 

different stylistic direction; 

- Ownership of the main methods and techniques of scientific 

investigation of the native language. 

- Possession of the historical and cultural, historical, and literary-

theoretical linguistics, communication-theoretical, theoretical-

literary, hermeneutic, semiotic, aesthetic and philosophical 

foundations of knowledge. 



established the lexical richness of the Kazakh language; 

  This discipline is to give students teoroticheskie information, 

the concept of new words, new upotreblniei, and its proper use in 

practice. 

CLKL4512 Case linguistics of the Kazakh language 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+1+0 

The aim of the course learning the theoretical and practical 

aspects of corpus linguistics. 

Discipline objectives: 

a) familiarize students with the basic concepts and research 

corpus linguistics, as well as linguistic and computer technology 

making bodies of different species. 

b) provide students with the current situation of corpus 

linguistics Kazakh language and experiments with making 

bodies. 

This discipline allows students to self-development problems 

corpus linguistics, its basic concepts, and provides an active area 

for the study of linguistic and computer technology making 

body. 

knowledge of the theoretical problems of corpus linguistics, 

knowledge of making various types of buildings. 

the ability to participate in the work of drafting bodies of the 

Kazakh language. 

possession of different methods of preparation of cases. 

LM4513 Language and mentality 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

The purpose of the course 

to acquaint students with the relevant semantic, lexical, syntactic 

and cultural processes in the modern Kazakh language, in a 

historical perspective and in connection with the Kazakh 

mentality. 

objectives of the course 

- To show the richness and degree of development of the Kazakh 

language; 

- Demonstrate the capabilities of the expression of different 

shades of meaning and emotion in the Kazakh language; 

- Give specific examples and link them with the current trends as 

well as with a long history of language and culture; 

- To explain some of the important processes by referring to the 

history and culture; 

- To prove the interconnectedness of these processes and system; 

- Introduce the main features of the Kazakh mentality; 

- To give an idea about some of the concepts specific to the 

Kazakh mentality. 

Place the course in training graduate 

A course of lectures will take its rightful place in the training of 

linguists and will give the opportunity to develop their research, 

based on the generated scientific apparatus. 

the ability to find in speech or in a fragment of the text discussed 

linguistic units and giving them relevant comments; 

the ability to analyze the proposed text or utterance complex in 

terms of these trends are manifested in the Kazakh language, as 

well as from the point of view of concepts manifested in them; 

- Knowledge of orthological, stylistic and rhetorical foundations 

of communication in the mother tongue; 

- Ability to analyze and produce texts in the native language of 

different stylistic direction; 

- Ownership of the main methods and techniques of scientific 

investigation of the native language. 

- Possession of the historical and cultural, historical, and literary-

theoretical linguistics, communication-theoretical, theoretical-

literary, hermeneutic, semiotic, aesthetic and philosophical 

foundations of knowledge. 

IET  2 Main stages of development of the Kazakh language and task 

SW3501 Scientific writing   (kz/ru/eng) 

1 credits / 2 ECTS 

Prerequisites: no 

0+1+0 

The purpose of a course is formation at students’ scientific 

outlook, ability of writing of scientific work. 

- ability to write scientific articles and to participate in scientific 

discussions in a Kazakh/Russian/foreign language. 

 

LD2502   Language and discourse  

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

The aim of the course to identify and systematize kontceptosfery 

Kazakh lingvo kultury 

Discipline objectives: 

a) determine the relation of language and discourse 

Knowledge of the conceptual system in a language the mental 

fund 

ability to master the linguistic features of discourse; 

possession of discourse - the functioning of the language in real-



b) to identify pragmatic, cognitive, ethno-linguistic, lingvo 

kulturology characteristics 

a) Consider the discourse through communication between the 

addressee and the addressee 

  This item should provide students with the theoretical data 

about the language and the text of the discourse. 

time 

 

IKL2503   Intonation of the Kazakh language 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

The course description is multi-faceted tone and intonation 

development of methods of analysis of the Kazakh language. 

This is related to the following objectives: 

• Development of typology of intonation with the communicative 

orientation of speech; 

• Identification of intonation and form factors corresponding to 

the levels of intonation. 

Intonation-sounding speech feature, which creates a voice such 

means as tone, pace of speech, its intensity, and timbre. 

Intonation is an essential feature of the proposal, one of the 

means of grammatical clearance. 

Intonemy basic knowledge of the Kazakh language; 

The ability to control his voice, breathing and speech; 

Possession of intonation as a means of communication 

communication. 

RFKL2504 Regional features of the Kazakh language and 

variability of the word  

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

The objectives of the course are determined by its numerous 

connections with the disciplines of basic linguistic and historical 

cycle of linguistic unit. As an oral form of the language 

unchecked by codification, the dialects in their present state does 

not only reflect the main trends in the Russian language, but also 

to retain many archaic features lost literary language. 

The stated objectives are carried out through the following tasks: 

1) The creation of knowledge about the specific and non-specific 

terms, dialect language in the aspect of transformation of 

temporary differences in the territorial; 

2) development of skills to use the knowledge outlined above in 

a systematic analysis of dialect texts; 

3) training of general linguistics and specialized research 

techniques of modern dialects. 

Since the study of folk dialects is not limited to theoretical 

course, and has continued in the form of field practice, the 

requirements for knowledge, skills and experience acquired as a 

result of the development of the discipline, oriented to their 

active use in the process of collecting and research work on the 

material of the particular treaty. 

have a general understanding of language dialect as a specific 

form of national Kazakh language, methods of dialects and its 

significance for other sciences and disciplines; 

know the basic position of the literary and dialectal differences in 

language at different levels of the system (phonetic, lexical, 

morphological, syntactic) for appropriate filtering dialect 

material for recording and processing; 

well oriented in the dialect partitioning of the Kazakh language 

and be able to determine the type of the Treaty (on his affiliation 

to the group of dialects and dialect). 

AKL2505 Analytism in the Kazakh language 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

The aim of the course fails to address the characteristics of 

synthetic and analytic languages, as well as the differences 

between these types of language. 

Course Objectives: Research topics of interest is that, penetrating 

into the essence of linguistic phenomena under consideration, we 

can get an idea of the mindset of speakers of a language, based 

on the grammatical structure of the language. 

The course leads to a more complete understanding of the 

cultural and psychological characteristics of the speakers. But 

first and foremost the study of language typology in terms of 

their synthetical and analytic important for linguistics, 

comparative linguistics, and as a general grammar. 

basic knowledge of the theory and history of linguistics, 

communication studies and foundations of cognitive linguistics, 

psycho-and socio-linguistics as a theoretical base and applied 

research activities in the field of Russian linguistics; 

possession of terminology native linguistics; 

demonstrating an understanding of the theoretical and practical 

problems in the field of domestic linguistics. 



VVKL3506   Valency of verbs of the Kazakh language  

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

The purpose of discipline is to study the properties of the valence 

of the Kazakh verb semantic aspect. Introduction valence 

properties and types of valence verbs. 

The objectives of the course are: 

1) determine the properties of the valence of verbs given their 

lexical and grammatical and semantic features; 

2) Learn to make a semantic, syntactic and lexical analysis of the 

valence of verbs; 

3) to teach verbs to organize mandatory, optional, Obligatory 

kinds valence. 

Course content: valence, compatibility, distribution of words, 

lexical, semantic, syntactic valence of the verb. 

knowledge of the places and learn their native language among 

the languages of the peoples of Kazakhstan and the world; 

possession of different methods of linguistic analysis of the 

native language; 

solving urgent problems of the domestic language study drawing 

on available scientific information, and language (word) material 

HLTC3507 History of language and textual criticism:  

interrelation  

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

The aim of the course - to analyze the artistic and journalistic and 

dr.vidy text in the new linguistic direction 

Discipline objectives: 

a) master the skills of theoretical analysis of the text 

b) determine tekstoobrazujushchie function of language units and 

categories of the text; 

c) analyze the conceptual space of the text 

This is the course the students should master the kinds of texts 

and text analysis. 

knowledge of the linguistic analysis of text; 

ability through linguistic analysis of text to determine 

tekstoobrazujushchie function of linguistic units; 

knowledge of methods of linguistic analysis of text 

TERF3508   Tasks etymological research in the field of 

Turkic languages 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

The aim of the course: 

To give students a general idea of etymological research and 

practice in Turkic studies. 

Discipline objectives: 

a) to introduce the history of foreign and domestic etymological 

research. ә) methods and ways of etymological research, and b) 

notify sillabologiya learning about science. 

This discipline is to give students the theoretical information, 

enabling them independent, proactive approach to etymology and 

practice the language. 

basic knowledge of the theory and history of linguistics, 

communication studies and foundations of cognitive linguistics, 

psycho-and socio-linguistics as a theoretical base and applied 

research activities in the field of Russian linguistics; 

possession of terminology native linguistics; 

demonstrating an understanding of the theoretical and practical 

problems in the field of domestic linguistics. 

TCSA3509 Types of complex and step analysis 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

The aim of the course is to describe the grammatical structure of 

the Kazakh text, set the text of the laws of education. 

Discipline objectives: 

a) the theoretical foundations of the structure of the Kazakh 

highlight text; 

b) introduce students to the important problems of text linguistics 

in modern linguistics 

This discipline is to give students the theoretical information 

about the grammar of the text and to disassemble the 

grammatical structure of the text. 

c) provide students a solid knowledge of the text of the laws of 

education and self-analyze them. 

knowledge of the places and learn their native language among 

the languages of the peoples of Kazakhstan and the world; 

possession of different methods of linguistic analysis of the 

native language; 

solving urgent problems of the domestic language study drawing 

on available scientific information, and language (word) material 



SAML4510   Spiritual and material lexicon  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

The aim of the course. To acquaint students with relevant 

semantic, lexical, syntactic and cultural processes in the modern 

Kazakh language, in a historical perspective and in connection 

with the Kazakh mentality. 

objectives of the course 

- To show the richness and degree of development of the Kazakh 

language; 

- Demonstrate the capabilities of the expression of different 

shades of meaning and emotion in the Kazakh language; 

- Give specific examples and link them with the current trends as 

well as with a long history of language and culture; 

- To explain some of the important processes by referring to the 

history and culture; 

- To prove the interconnectedness of these processes and system; 

- Introduce the main features of the Kazakh mentality; 

- To give an idea about some of the concepts specific to the 

Kazakh mentality. 

A course of lectures will take its rightful place in the training of 

linguists and will give the opportunity to develop their research, 

based on the generated scientific apparatus. 

basic knowledge of the theory and history of linguistics, 

communication studies and foundations of cognitive linguistics, 

psycho-and socio-linguistics as a theoretical base and applied 

research activities in the field of Russian linguistics; 

possession of terminology native linguistics; 

demonstrating an understanding of the theoretical and practical 

problems in the field of domestic linguistics. 

RKL4511 Repressive Kazakh linguistics 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

Course objective: to introduce the student audience in the rules 

and regulations of the fundamental parts of the Russian literary 

language. 

Furthermore, it is necessary: 

- Improving arts education and humanitarian thinking of students 

that primarily involves the ability to use all the wealth of the 

Kazakh literary language in oral and written communication in 

all spheres of human activity. 

Tasks of the discipline: 

- Improving the overall standard of speech; 

- Exposition of the theoretical foundations of the culture of 

speech, introduction to its basic concepts and categories, as well 

as regulatory properties of phonetic, lexical and phraseological 

and morphological-syntactic means of language, speech 

principles of the organization of styles, patterns of functioning of 

the language features in speech; 

- Formation of system representation of the norms of modern 

Russian literary language; 

- The formation of skills and the proper use of language tools in a 

speech in accordance with the specific content of statements, 

objectives pursued by the speaker (writer), the situation and the 

world of communication. 

knowledge of the places and learn their native language among 

the languages of the peoples of Kazakhstan and the world; 

possession of different methods of linguistic analysis of the 

native language; 

solving urgent problems of the domestic language study drawing 

on available scientific information, and language (word) material 

MSDK4512 Main stages of development of the Kazakh 

language and Study of Turkic Languages 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

The purpose of teaching the holistic view of the creation of the 

Kazakh language as part of the Turkic languages, the 

consideration of the Kazakh language in the Turkic languages 

and cultures in general philological point of view. 

The main objectives of the course are as follows: 

• introduce students to the historical and cultural aspect of the 

functioning of the Kazakh language in the other Turkic 

basic knowledge of the theory and history of linguistics, 

communication studies and foundations of cognitive linguistics, 

psycho-and socio-linguistics as a theoretical base and applied 

research activities in the field of Russian linguistics; 

possession of terminology native linguistics; 

demonstrating an understanding of the theoretical and practical 

problems in the field of domestic linguistics. 



languages; 

• to present the culture of the Turkic peoples across linguistic and 

stylistic analysis of the monuments of ancient literature; 

• acquaint students with modern Turkic languages, sound 

correspondences in the Turkic languages and their historical 

development; 

• instill in students the skills of linguistic thinking, teach yourself 

to substantiate or refute a particular hypothesis; 

• reveal the cultural and historical significance of the Slavic texts 

and to highlight issues of interaction of various languages, 

particularly the Turkic-Slavic language contact. 

During the course assumes familiarity with the students of the 

ancient Turkic texts at work with which they will get an 

introduction to comparative grammar of Turkic languages, 

acquire skills in research work. 

TB4513 Terminology XX century beginning 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: LLMK1404 

1+2+0 

The aim of the course: The student should acquire such 

knowledge as the role of intellectuals in the formation of the 

Kazakh term, the principles of terminology, the role of the 

Kazakh press, books in the bottom of the national scientific 

terminology of the twentieth century, etc. 

Discipline objectives: 

a) The role of the Kazakh intelligentsia in the formation of 

terminology; 

b) coverage in the media of complex actions undertaken by 

industry terminology. 

This discipline is to give students the study of national 

terminology feature 10-30-ies of XX century. 

knowledge of the places and learn their native language among 

the languages of the peoples of Kazakhstan and the world; 

possession of different methods of linguistic analysis of the 

native language; 

solving urgent problems of the domestic language study drawing 

on available scientific information, and language (word) material 

IET  3 Actual problems of history and theory of the Kazakh literature 

SW3501 Scientific writing   (kz/ru/eng) 

1 credits / 2 ECTS 

Prerequisites: no 

0+1+0 

The purpose of a course is formation at students’ scientific 

outlook, ability of writing of scientific work. 

- ability to write scientific articles and to participate in scientific 

discussions in a Kazakh/Russian/foreign language. 

 

LHHF2502   Literary heritage and her followers 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+2+0 

Course objective: To investigate the Kazakh literary heritage and 

its spiritual continuity, its role in ancient and medieval Kazakh 

literature. 

The course aims: maintaining literary heritage, publishing, 

identification of research problems, his textual analysis, 

assessment of its ideological and thematic originality. 

The course teaches the importance of identifying literary 

continuity in preserving the priceless heritage of the Kazakh 

people, and its role in the cultural and historical context 

knowledge of basic schools and trends of domestic literature; 

possession of the principles of creating a lyrical, dramatic, 

artistic prose text; 

ability to assess the artistic and literary-critical work. 

LL2503   Literature and religion 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+2+0 

Course objective: to clarify the values of Islam in the poetry 

akyns and bard and literary heritage of medieval literature. 

Course Objectives: To analyze the importance of Islamic values 

in the literary monuments of the Middle Ages, tolgau, terme and 

kissa akyns and bard; 

Subject search teaches modern spiritual self-discovery through 

the problems that lie in the literary heritage of their ancestors. 

Knowledge of the basic stages of the formation of the Kazakh 

and foreign literary 

critical thought, schools, names, directions; 

the ability to analyze the literary process in various countries and 

regions in the light of modern approaches of philological and 

cultural approaches; 

possession of the fundamentals of critical analysis of a literary 



text, taking into account the specifics of contemporary literary-

critical activities. 

CTL2504 Continuity and tradition of literature 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+2+0 

Course objective: to identify the ideological and thematic 

continuity of tradition and originality in Kazakh literature. 

The task of the subject: by analyzing poetry and akyns zhyrau 

identify tradition and continuity in the literary works of 

contemporary writers. 

In the process of studying the students comprehend the 

foundations of tradition in literature. 

knowledge of basic schools and trends of domestic literature; 

possession of the principles of creating a lyrical, dramatic, 

artistic prose text; 

ability to assess the artistic and literary-critical work. 

KI2505 Kazakh improvisatory art 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+2+0 

Course objective: to comprehensively reveal the art of 

improvisation of the Kazakh people. 

Objectives of the course: analysis of Kazakh folk art aitys, the 

uniqueness of improvisation in the tradition of storytelling in the 

works of Kazakh literature. 

During training, students learn discipline thematic analysis, 

ideological, artistic originality aitys. 

Knowledge of the basic stages of the formation of the Kazakh 

and foreign literary 

critical thought, schools, names, directions; 

the ability to analyze the literary process in various countries and 

regions in the light of modern approaches of philological and 

cultural approaches; 

possession of the fundamentals of critical analysis of a literary 

text, taking into account the specifics of contemporary literary-

critical activities. 

LHMA3506   Literary heritage of the Middle Ages 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+2+0 

Course objective: to identify the place and role of the spiritual 

heritage of medieval literature in the spiritual culture of the 

Kazakh people. 

Objectives of the course: to enrich the students' ideas, such as a 

kind of "holistic, highly moral person", "perfect moral state" in 

terms of textual comparison of literary works. 

During the course the students have studied in detail the 

medieval literary continuity, learn to determine its relevance to 

the Kazakh literature and culture. 

knowledge of basic schools and trends of domestic literature; 

possession of the principles of creating a lyrical, dramatic, 

artistic prose text; 

ability to assess the artistic and literary-critical work. 

TMPK3507 Theoretical Methodological Problems of the 

Kazakh Literature 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+2+0 

Course objective: To investigate the methodological and 

theoretical problems of Kazakh literature. 

Course Objectives: To investigate and solve theoretical and 

methodological problems of the history of Kazakh literature. 

The students learn to identify the theoretical and methodological 

problems of literary criticism. 

Knowledge of the basic stages of the formation of the Kazakh 

and foreign literary 

critical thought, schools, names, directions; 

the ability to analyze the literary process in various countries and 

regions in the light of modern approaches of philological and 

cultural approaches; 

possession of the fundamentals of critical analysis of a literary 

text, taking into account the specifics of contemporary literary-

critical activities. 

LT3508   Literature  and Tradition  

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+2+0 

Course objective: the identification of literary traditions, 

ethnographic peculiarities of different genres of Kazakh 

literature. 

Objective of the course, students should master the traditional 

foundations that have shaped the Kazakh literature, ethnographic 

originality of literary genres. 

Discipline teaches students to examine literature in its traditional 

base. 

knowledge of basic schools and trends of domestic literature; 

possession of the principles of creating a lyrical, dramatic, 

artistic prose text; 

ability to assess the artistic and literary-critical work. 



LA3509 Literature and art 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+2+0 

Course objective: to identify the importance of the historical role 

of literature and art in the life of mankind. 

The course aims: to be able to analyze the ideological and 

thematic positions in different genres that are described in the 

works of Kazakh literature, their intrinsic spiritual value to the 

literary work. 

During the course the students comprehend the internal 

connection of music, film, architecture, theater and literature. 

knowledge of basic schools and trends of domestic literature; 

possession of the principles of creating a lyrical, dramatic, 

artistic prose text; 

ability to assess the artistic and literary-critical work. 

PKP4510   Poetics Kazakh poetry  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+1+0 

Course objective: to reveal the poetry of Kazakh poetry. 

The course: through analytical work, students explore the poetic 

originality of Kazakh poetry in a literary work. 

The students learn to make analysis of the works of Kazakh 

akyns with different aspects. 

Knowledge of the basic stages of the formation of the Kazakh 

and foreign literary 

critical thought, schools, names, directions; 

the ability to analyze the literary process in various countries and 

regions in the light of modern approaches of philological and 

cultural approaches; 

possession of the fundamentals of critical analysis of a literary 

text, taking into account the specifics of contemporary literary-

critical activities. 

LF4511 Literature and folklore 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+2+0 

Course objective: to reveal the connection of folklore and 

literature, and their uniqueness.  

Objective of the course, students should learn the principles of 

research and analysis of genre originality of art in the 

communication system of folklore and literature.  

In the process of training to discipline students comprehend the 

iconic role of folklore in the modern Kazakh literature, the 

specificity and uniqueness of folklore in a literary work. 

knowledge of basic schools and trends of domestic literature; 

possession of the principles of creating a lyrical, dramatic, 

artistic prose text; 

ability to assess the artistic and literary-critical work. 

WL4512 World literature 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+1+0 

The aim of the course: Students are introduced to the pearls of 

world literature, exploring the contemporary trends and 

directions of the world literary process.  

Objective of the course: reading the classics of world literature, 

students learn to analyze literary works, learn about the creative 

laboratory of the writer.  

In the process of training to discipline students should be able to 

make inferences and conclusions about the past and the present 

world of classic literature. 

Knowledge of the basic stages of the formation of the Kazakh 

and foreign literary 

critical thought, schools, names, directions; 

the ability to analyze the literary process in various countries and 

regions in the light of modern approaches of philological and 

cultural approaches; 

possession of the fundamentals of critical analysis of a literary 

text, taking into account the specifics of contemporary literary-

critical activities. 

AM4513   Abay  Science 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+2+0 

Course objective: Students learn ways of forming school Abai, 

its role in the history of the Kazakh spirituality. 

Objective of the course: Students learn research quest and stages 

of Abai today. 

The students comprehend the phenomenon of school Abai, 

studying all the modern exploration and research. 

knowledge of basic schools and trends of domestic literature; 

possession of the principles of creating a lyrical, dramatic, 

artistic prose text; 

ability to assess the artistic and literary-critical work. 

IET  4 Writer and literary process 

SW3501 Scientific writing   (kz/ru/eng) 

1 credits / 2 ECTS 

Prerequisites: no 

0+1+0 

The purpose of a course is formation at students’ scientific 

outlook, ability of writing of scientific work. 

- ability to write scientific articles and to participate in scientific 

discussions in a Kazakh/Russian/foreign language. 

 



LILA2502   Liberating idea in literature Alash 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+2+0 

Course objective: to identify the historical aspect of the liberating 

ideas of Alash in Kazakh literature. 

Objectives of the course: based on historical materials, analyze 

libertarian ideas in the works of writers of literature Alash. 

The students are studying in the genre aspect of the works of 

writers Alash. 

knowledge of the history and current state of the national 

folklore, possession of skills of collecting and processing works 

of folklore; 

the ability to produce texts of artistic / literary-critical works; 

ability to carry out a comparative analysis of national literatures 

in the context of world literature and the overall development of 

the literary process. knowledge of methods of genre of artistic 

thinking. 

CLW2503   Creative laboratory of the writer 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+2+0 

Course objective: Students learn the originality of the creative 

laboratory writers.  

The problem of discipline: Students learn the history of writing 

literary works, the originality of the creative laboratory writers. 

In the process of training to discipline students through the 

history of writing works reveal the deep secrets of the creative 

laboratory of writers, their artistic skills. 

Knowledge of the basic stages of the formation of folklore as a 

science, its schools and trends, understanding of the poetics and 

genre specific works of folklore; 

ability to carry out a comparative analysis of national literatures 

in the context of world literature and the overall development of 

the literary process. working knowledge of the manuscripts and 

printed documents of different industries, knowledge of the basic 

rules of the archival search engine, the ability to assess the 

credibility of the source; 

possession of skills of independent scientific developments 

relevant literary theme, edit the results of scientific work, 

abstracting and bibliographication scientific sources, domestic 

ownership of terminology of literary criticism. 

RLD2504 Regularities of literary development 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+2+0 

Course objective: Students explore the current state of the 

Kazakh literature, the development of the literature on the works 

of various genres.  

The course aims: to teach students to explore the current state of 

the Kazakh literature, the development of literature through 

various works.  

In the process of training to discipline students enrich their 

understanding of the artistic image, themes, new directions, 

formed in Kazakh literature in the period of independence. 

knowledge of the history and current state of the national 

folklore, possession of skills of collecting and processing works 

of folklore; 

the ability to produce texts of artistic / literary-critical works; 

ability to carry out a comparative analysis of national literatures 

in the context of world literature and the overall development of 

the literary process. knowledge of methods of genre of artistic 

thinking. 

GTKL2505 Genre and typology of the Kazakh literature 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+2+0 

Course objective: Students identify typological and genre 

originality of Kazakh literature.  

Objective of the course: students explore the history of writing 

literary works and originality of the creative laboratory of the 

writer with the typological and genre settings.  

In the process of training to discipline students analyze genre and 

typological nature of the literary work. 

Knowledge of the basic stages of the formation of folklore as a 

science, its schools and trends, understanding of the poetics and 

genre specific works of folklore; 

ability to carry out a comparative analysis of national literatures 

in the context of world literature and the overall development of 

the literary process. working knowledge of the manuscripts and 

printed documents of different industries, knowledge of the basic 

rules of the archival search engine, the ability to assess the 

credibility of the source; 

possession of skills of independent scientific developments 

relevant literary theme, edit the results of scientific work, 

abstracting and bibliographication scientific sources, domestic 

ownership of terminology of literary criticism. 



Rtr3506   Rhetoric 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+2+0 

Course objective: Students identify the specificity and 

uniqueness of oratory, as embodied in the works of Kazakh 

literature. 

Objective of the course: Students learn the specifics of rhetoric. 

During training, the discipline, students are introduced to the 

nature of rhetoric, study skills speakers on the works of Kazakh 

literature. 

knowledge of the history and current state of the national 

folklore, possession of skills of collecting and processing works 

of folklore; 

the ability to produce texts of artistic / literary-critical works; 

ability to carry out a comparative analysis of national literatures 

in the context of world literature and the overall development of 

the literary process. knowledge of methods of genre of artistic 

thinking. 

LH3507 Literature and history 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+2+0 

The aim of the course: Students understand the relationships of 

literature and history. 

Objective of the course: Students learn the Kazakh literature 

Khan era and historical zhyry XIX century, poetry and prose in 

the genre of historical works. 

During the training course the student learns the basics of the 

analysis of literary works, based on authentic historical materials. 

Knowledge of the basic stages of the formation of folklore as a 

science, its schools and trends, understanding of the poetics and 

genre specific works of folklore; 

ability to carry out a comparative analysis of national literatures 

in the context of world literature and the overall development of 

the literary process. working knowledge of the manuscripts and 

printed documents of different industries, knowledge of the basic 

rules of the archival search engine, the ability to assess the 

credibility of the source; 

possession of skills of independent scientific developments 

relevant literary theme, edit the results of scientific work, 

abstracting and bibliographication scientific sources, domestic 

ownership of terminology of literary criticism. 

IMLS3508   Innovative methodologies in literature studying 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+2+0 

Course objective: to identify innovative methodologies in 

teaching students of Kazakh literature. 

Course Objectives: The student should master in the study of 

literature and the latest methods of Kazakh foreign trainers. 

In the process of training to discipline the student is learning new 

methods and techniques of teaching Kazakh literature. 

knowledge of the history and current state of the national 

folklore, possession of skills of collecting and processing works 

of folklore; 

the ability to produce texts of artistic / literary-critical works; 

ability to carry out a comparative analysis of national literatures 

in the context of world literature and the overall development of 

the literary process. knowledge of methods of genre of artistic 

thinking. 

LPC3509 Literary processes and criticism  

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+2+0 

Course objective: to identify the originality of genres of literary 

criticism and literary process.  

The course aims: to teach students to analyze the product, taking 

into account the genre of literary criticism and literary specifics 

of the process, the study of written critical articles, writing his 

own reviews.  

During training, the student will study the discipline genre 

originality of criticism, the current status of genres and ways of 

developing them. 

Knowledge of the basic stages of the formation of folklore as a 

science, its schools and trends, understanding of the poetics and 

genre specific works of folklore; 

ability to carry out a comparative analysis of national literatures 

in the context of world literature and the overall development of 

the literary process. working knowledge of the manuscripts and 

printed documents of different industries, knowledge of the basic 

rules of the archival search engine, the ability to assess the 

credibility of the source; 

possession of skills of independent scientific developments 

relevant literary theme, edit the results of scientific work, 

abstracting and bibliographication scientific sources, domestic 

ownership of terminology of literary criticism. 

NDKL4510 New directions of the Kazakh literature 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+1+0 

Course objective: to teach students to identify new directions in 

Kazakh literature.  

Objective of the course: students examine the current state of the 

Kazakh literature, the development of literature through a variety 

of literary works.  

In the process of training to discipline students enrich their 

knowledge of the history and current state of the national 

folklore, possession of skills of collecting and processing works 

of folklore; 

the ability to produce texts of artistic / literary-critical works; 

ability to carry out a comparative analysis of national literatures 

in the context of world literature and the overall development of 



understanding of the artistic image, theme, new directions, 

formed in Kazakh literature in the period of independence. 

the literary process. knowledge of methods of genre of artistic 

thinking. 

LHKA4511 Literary heritages of Kazakhs abroad 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+2+0 

Course objective: To familiarize students with the literature of 

the Kazakh diaspora living abroad.  

Objective of the course: Students learn from the ideological and 

thematic, genre positions literary heritage of our compatriots 

living abroad.  

During the course, students enrich themselves works of art 

world, past and present Kazakhs living in foreign countries. 

Knowledge of the basic stages of the formation of folklore as a 

science, its schools and trends, understanding of the poetics and 

genre specific works of folklore; 

ability to carry out a comparative analysis of national literatures 

in the context of world literature and the overall development of 

the literary process. working knowledge of the manuscripts and 

printed documents of different industries, knowledge of the basic 

rules of the archival search engine, the ability to assess the 

credibility of the source; 

possession of skills of independent scientific developments 

relevant literary theme, edit the results of scientific work, 

abstracting and bibliographication scientific sources, domestic 

ownership of terminology of literary criticism. 

NOF4512 National originalities of fiction 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+1+0 

Course objective: To familiarize students with the literature of 

the Kazakh diaspora living abroad.  

Objective of the course: Students learn from the ideological and 

thematic, genre positions literary heritage of our compatriots 

living abroad.  

During the course, students enrich themselves works of art 

world, past and present Kazakhs living in foreign countries. 

knowledge of the history and current state of the national 

folklore, possession of skills of collecting and processing works 

of folklore; 

the ability to produce texts of artistic / literary-critical works; 

ability to carry out a comparative analysis of national literatures 

in the context of world literature and the overall development of 

the literary process. knowledge of methods of genre of artistic 

thinking. 

APKL4513 Actual problems of the Kazakh literature 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ILC1414 

1+2+0 

Course objective: Students explore topical issues of Kazakh 

literature. 

Course Objectives: Students learn the history and current 

problems of the theory of Kazakh literature. 

The students learn to analyze current problems of Kazakh 

literature in the context of the literary world 

Knowledge of the basic stages of the formation of folklore as a 

science, its schools and trends, understanding of the poetics and 

genre specific works of folklore; 

ability to carry out a comparative analysis of national literatures 

in the context of world literature and the overall development of 

the literary process. working knowledge of the manuscripts and 

printed documents of different industries, knowledge of the basic 

rules of the archival search engine, the ability to assess the 

credibility of the source; 

possession of skills of independent scientific developments 

relevant literary theme, edit the results of scientific work, 

abstracting and bibliographication scientific sources, domestic 

ownership of terminology of literary criticism. 

INTERDISCIPLINARY MODULE 

IE2601 Innovative Entrepreneurship (trade-wise) 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The purpose of the teaching of this discipline is the study of the 

legal regulation of innovative business, as with the level of 

economic development increases the value of the use of 

innovations. Innovative Entrepreneurship - is the process of 

development and commercial use of technical and technological 

innovations. Innovation is the specific instrument of 

entrepreneurship. The course is planned to study the subjects of 

Competence, mastered from the study of the module: the student 

must 

Know - the general theoretical principles and methods of 

innovation 

entrepreneurship, the concept, content and history of the 

development of innovative business, goals and objectives of 

innovative business principles of the forms and methods, 



innovative business, its core (innovative business based on 

internal organization, innovative businesses based outside the 

external organization through contracts, innovative 

entrepreneurship based on the external orgavnizatsii with 

ventures), the features of the innovative business, a comparative 

analysis of innovation entrepreneurship in the world, in countries 

near and far abroad. 

objectives and tasks of innovative entrepreneurship. 

To be able to - to analyze and apply this knowledge in practice. 

Work with legal and regulatory framework governing the 

innovative entrepreneurship and to implement the knowledge, 

understanding of the public policies on innovation 

entrepreneurship. 

Possess the skills of solving scientific and practical problems in 

the field of legal regulation of innovative entrepreneurship. 

Graduates will possess in-depth knowledge in all areas of law 

and to be able to carry out a critical analysis of the state of 

current research. 

IP2602 Intellectual Property Law 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

Purpose and Objectives: to help students understanding of the 

courts. 

Contents: The subject examines the concept and principles of 

the judiciary, the court system of the Republic of Kazakhstan, the 

courts. The course provides information on the activities and 

competence of the Supreme Judicial Council, the Judicial jury, 

the Committee on Court Administration. 

Competence, mastered from the study of the module: the student 

must 

know: the theory and practice of judicial work; 

be able to: theoretically, logically, intelligently and make 

judicial decisions (the verdict, decision, judgment); 

have: skills in the main proceedings of the court of appellate, 

cassation and supervisory authority. 

SSKA2603 Semiotics: symbols of the Kazakh and English 

languages and structure of dictionaries  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: POIYa1103 

1+1+0 

The purpose of the course "Semiotics: the symbols of Kazakh 

and English languages and the structure of dictionaries" 

(ang.yaz.) is to explain that in determining the mentality and the 

mentality is the concept of group, transpersonal ideas, beliefs and 

images that define the orientation of the national character. 

Discipline objectives: 

A) full disclosure of the group as a norm of belief, values, 

purpose, etc., that are indisputably true for the members of the 

group, the position of other nuclear norms, values and goals. 

B) prove that one of the categories, the study of which can define 

the boundaries of the national and cultural identity, is the 

category of stereotype. 

B) prove that stereotypes as verbally fixed, stable and culturally 

determined, signs represent concepts of social, cultural and 

amenity areas. 

D) theoretically highlight that one of the constituents of the 

concept - a symbolic component. 

D) theoretically highlight that the national exotic, the national 

colors are reflected in some subjects, especially of nature, 

climate, then become symbols, which are reflected in the 

dictionaries of different languages. 

This discipline is to give information about the concepts of 

characters. Prove that the concepts can be considered 

independently, and can be attributed to makrokontseptu may be 

considered as constituting certain character concepts. And also to 

give information about the characters in the minds of the every 

language is present in the form of a stereotypical and fikasatsii in 

dictionaries. 

Knowledge of basic facts and laws category mentality and 

language; 

The ability to converse scientifically correct and  phraseological  

using tokens from the lexical and phraseological language 

system; 

Possession of different methods of linguistic analysis units, 

"suitable to the occasion," sememes or individual Seme different 

rank (archesemes, differential Seme Seme Field (potential 

hidden) free word combinations, structural and positional 

diagram of the bearing model propositions (syntactic concepts); 

texts and text collections). 



LFSK2604 Language features of symbols of the Kazakh, 

English languages  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: POIYa1103 

1+1+0 

The purpose of the course "Semiotics: the symbols of Kazakh 

and English languages and the structure of dictionaries" is to 

convey to students that sign stands synonymous, which is 

defined as an empirical object that has a fundamental property of 

representation. 

Explain that the signs of language form a special kind of sign 

system of symbols. 

discipline objectives 

A) identify and explain the verbal expression of character in two 

languages; 

B) to the lexical-semantic character of the Kazakh language 

skills; 

B) open the meaning of the symbols through interpretation, 

explanation. 

This discipline is to give information about the character of 

Kazakh and English languages. Prove that the concepts can be 

considered independently, and can be Give information about the 

characters in the minds of the every language is present in the 

form of a stereotypical. 

Knowledge of basic facts and laws category mentality and 

language; 

The ability to converse scientifically correct and 

frazeosochetaniya using tokens from the lexical and 

phraseological language system; 

Possession of different methods of linguistic analysis units, 

"suitable to the occasion," sememes or individual Seme different 

rank (archesemes, differential Seme Seme Field (potential 

hidden) free word combinations, structural and positional 

diagram of the bearing model propositions (syntactic concepts); 

texts and text collections). 

IPKL2605 Interdisciplinary problems of the Kazakh 

linguistics  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: POIYa1103 

1+1+0 

The purpose of discipline is to explain to students between 

disitsplinarnye aspects of linguistics. Some problems of 

linguistics can be factual and scientific research and to teach 

through communication with other branches of science as 

philosophy, logic, history, sociology and psychology, through 

communication with the public, etc. 

Discipline objectives: 

A) explain to the students about mnogoparadigmalnosti Kazakh 

linguistics; 

B) explain and prove the relationship of language to thinking and 

logic; 

  B) explain and prove the relationship of language to the 

environment, society, nature and klimatnymi conditions. 

D) prove that linguistics is also expansionary industry Naki. 

This discipline must give full details of interdisciplinary 

problems of linguistics. 

Possession of different methods of linguistic analysis units, 

"suitable to the occasion," sememes or individual Seme different 

rank (archesemes, differential Seme Seme Field (potential 

hidden) free word combinations, structural and positional 

diagram of the bearing model propositions (syntactic concepts); 

texts and text collections). 

LNC2606 Language and national culture  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: POIYa1103 

1+1+0 

The purpose of discipline to prove a link between language and 

culture of the nation. What language is a cumulative 

phenomenon of humanity. All cultural features of the nation and 

the language world is embodied in the minds of the language in 

the form of words, phrases and different types of turns, as well as 

in the form of signs, symbols, and non-verbal communication. 

Discipline objectives: 

A) most fully reveal the semantic range of the term "culture", 

"culture and language"; 

B) prove the feasibility of interpreting culture as a category of 

language; 

C) equip students with the most representative of the means of 

expression of cultural categories in which most vividly 

manifested ethno-cultural specificity of attitude and principles 

Knowledge of basic facts and laws category mentality, culture 

and language; 

The ability to converse scientifically correct and 

frazeosochetaniya using tokens from the lexical and 

phraseological system of language, symbols of ethnic features 

through verbalization; 

The course focuses on the culture of speech formation and 

development in the future specialist - members of professional 

communication of complex communicative competence in the 

Kazakh language, which is a combination of knowledge, skills, 

abilities, personality initiatives needed to establish interpersonal 

contact in the socio-cultural, professional (educational, scientific, 

production, etc.) areas and situations of human activity. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mirovoustroystva Kazakh nation. 

D) theoretically illuminate paralellizm between the structure of 

the language and structure of the cultural mindset of the people, 

of the Kazakh language picture of the world. 

This discipline is to give students the theoretical information on 

factors that allow link together the phenomena of language and 

mentality and culture of the people as the incarnation of 

interrelated procedures intellektivnyh knowledge of the world 

and human verbal reflection. 



 

SPECIALITY 5В020500 – PHILOLOGY: RUSSIAN PHILOLOGY 

Discipline code The discipline name, quantity of the credits, 

пререквизиты, distribution by types of 

occupations 

Purpose, tasks, summary of the module (course) Results of training 

(knowledge, abilities, skills) 

STATE COMPULSORY MODULE 

HK1101 History of Kazakhstan 

3 credit / 5 ECTS 

Prerequisites :  no 

2+1+0 

The aim: To familiarize the  students with the historical bases 

and periods of formation of the independent Kazakhstan 

statehood through the study of specific sources and historical 

facts from the standpoint of new theoretical and methodological 

views. 

Content. The historical bases and periods of formation of the 

independent Kazakhstan statehood. Historical and comparative 

analysis of the current achievements of  the  Kazakhstan 

statehood compared to various periods of the past. 

- knowledge of historical bases and periods of establishment of 

the independent Kazakhstan statehood in the context of the 

global and Eurasian historical process; 

- the ability of comprehending objectively and thoroughly the 

inherent advantages, features and value of Kazakhstan's 

development model; 

-  analytical skills and skills of axiological analysis in the study 

of complicated historical processes, phenomena and historical 

figures of modern Kazakhstan. 

POK(R)L1102 Professionally-Oriented Kazakh (Russian) 

Language 3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

0+3+0 

The aim: To teach the students the ability to reproduce and 

produce dialogues and monologues   in the Kazakh (Russian) 

language in  every day scientific and professional 

communication. 

Content. Reproduction of the conceptually organized 

philological knowledge in the Kazakh (Russian)  language, the 

co-allocation of  the functioning and development  of the Kazakh  

(Russian) language with the socio-economic, cultural, historical, 

political situation in Kazakhstan and in the world, with 

constitutional legal bases of the Republic of Kazakhstan. 

– the ability to apply the basic knowledge of the system,  

structure and functioning  of the  Kazakh language units for 

working at  texts  on speciality to formulate a professional 

outlook; 

- the ability to create  secondary scientific texts: abstract, 

summary and description; the ability to synthesize the  scientific 

information in the form of a thesis of the issue. 

 

POFL1103 Professionally-Oriented Foreign Language 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

0+2+1 

The aim: To teach the students to communicate in a foreign 

language for professional needs. 

Content. Enriching the vocabulary of a foreign language, 

including the  professional terms and clichés, development of 

listening skills, improvement of students' abilities in reading 

authentic publications on suggested topics from professional 

press and the development of  skills of 

writing  business correspondence with partners on professional 

issues. The course is designed for students with the average and 

high levels of language proficiency (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced). 

- the ability to comprehend a foreign speech by listening; 

- communication skills in a foreign language and  rich 

vocabulary; 

-  reading  skills and skills of analysis of the read  material. 

 

PSK2104 Philosophy of scientific knowledge 

2  credit /3 ECTS 

Пререквизиты:  no 

1+1+0 

The aim: to develop students’ methodological and scientific 

culture,  

their skills of independent formulating scientific problems and 

algorithm of scientific search based on fundamental knowledge 

in the sphere of philosophy, as well as possibilities of 

interdisciplinary methodology.  

A special attention is paid to the problems of science and 

technology, engineering, technical knowledge and art, the role of 

science in social progress, and also in genesis and solution of 

global tasks of modern society.    

-  knowledge of the role of Philosophy as 

worldview and basic concepts of the scientific knowledge; its 

essence and interrelation of philosophical and general scientific 

worldview; 

-  knowledge of core principles, laws and mechanisms of the 

cognitive activity. 

- knowledge of current ethical problems of  modern society and 

their importance for the professional activity; 

- skills of non-biased comprehension of realias of modern socio-

cultural situations from the point of view of critical thinking  



  Content. Studying key ideas and categories of Modern 

Philosophy, its basic principles, laws and mechanisms of 

cognitive activity. 

Considering ethical problems of the development of science and 

technology, basic spiritual values and their importance for 

professional activity. 

Extension and improvement of students’ knowledge in heuristic 

and methodological spheres of science by 

mastering scientific and methodological potential of Modern 

Philosophy. Forming the idea of the objective law of existence 

and the development of the community, state, civil society and 

individuals, of the principles of tolerance and intercultural 

dialogue as conditions of existence of a global society. 

Developing the students’ culture of critical thinking and their 

skills of independent reflection on their own methodological 

problems.      

methodology; 

- skills to use knowledge of principles, laws and categories of 

Philosophy in the process of solving professional scientific tasks; 

- mastering skills of creative and critical thinking and applying of 

tools of critical thinking to the analysis of scientific, cultural, 

social and political phenomena and processes. 

 

SOCIAL AND COMMUNICATIVE MODULE 

PIC 2201 Psychology of interpersonal communication 

2  credit  /3 ECTS 

Prerequisites :  no 

1+1+0 

The aim:  students’ awareness of the role and place of 

psychological knowledge about interpersonal communication in 

the modern world, revealing their importance in the process of 

becoming a professional in their chosen specialty. 

Content: Systematization of students’ knowledge through the 

study of the major paradigms, theories, and concepts of modern 

psychology of interpersonal communication. The theoretical and 

empirical study of the interpersonal communication   

psychological problems based on the study of cognitive 

processes, mental states and individual psychological 

characteristics of the individual. Basic categories and concepts of 

social psychology, methodological foundations of social 

psychology, the basic theories, concepts and principles of social 

psychology, the nature, content and form of psychic phenomena, 

laws of their dynamics, methods and techniques of researching 

interpersonal communication, the essence of the new 

psychological techniques and technology of studying  

interpersonal communication. 

knowledge of mental phenomena of interpersonal 

communication in the accordance of the cognitive processes and  

regulatory conditions; 

- knowledge of the theoretical and methodological foundations of 

modern  psychology of  interpersonal communication ; 

- knowledge of the basic concepts and categories of modern 

psychology of  interpersonal communication ; 

- the ability to adequately apply the acquired psychological 

knowledge in interpersonal communication ; 

- the ability to investigate individual human characteristics in 

terms of interpersonal communication in order to identify his 

personal attributes and  form  his  psychological characteristics; 

- the ability to competently build a system of relationships with 

others in the context of interpersonal communication and group 

interaction ; 

- skills of interpersonal communication  psychological research, 

implementation, analysis , processing of the data and correct 

interpretation of the results ; 

- the ability to develop practical recommendations to help 

improve the individual in terms of interpersonal communication ; 

-  the ability to estimate and adjust interpersonal communication 

in order to harmonize the individual and his relationship with 

others . 

TAPS 2202 Theoretical and applied political science 

2  credit  /3 ECTS 

Prerequisites :  no 

1+1+0 

 

The aim:   To introduce to the basics of politics, power and 

power relations, the political system of the Republic of 

Kazakhstan. 

Content: Political systems and forms of government, and 

institutions, the political processes in Kazakhstan and in the 

world. Program documents and the President's Addresses, 

strategic directions of home and foreign policy of the Republic of 

Kazakhstan. The idea of a global world as the new world order, 

- the ability to express attitude and to exercise social and political 

activity to resist various forms of manipulation; 

- the ability of a tolerant professional interaction and adaptation 

to the new conditions, taking into account the socio-cultural, 

ideological, political and religious differences. 



an understanding of the major tendencies in world politics and 

international relations, contribution to the  national security  

strengthening and terrorism and extremism prevention. 

EPSS 2203 Ethics of personal and social success 

2  credit  /3 ECTS 

Prerequisites :  no 

1+1+0 

 

The aim:   to introduce students to ethical standards, moral 

principles and  human values in the  social activity. 

Content: The systematic understanding of the ways of forming 

and improving ethical standards in various areas of professional 

activity. Formation for future professionals of knowledge about 

the basic ethical concepts, regularities of forming ethical conduct 

in the process of a person’s socialization. Introduction to the 

basic stages and tendencies in the development of ethics. 

Revealing  the contents of fundamental ethical guidelines that 

form the moral position of  an  individual. 

- knowledge of basic ethical concepts and categories; 

- skills of independent moral orientation in society, indicating a 

sufficient level of ethical maturity; 

- knowledge of principles and methods of finding the best ethical 

decisions in difficult situations of everyday life; 

- skills of assessment of their own actions and the behavior of 

others in terms of ethics and  morality norms; 

-skills to behave in society and communicate with citizens in 

accordance with the rules of etiquette. 

CR 2204 Culture and religion 

2  credit /3 ECTS 

Prerequisites :  no 

1+1+0 

The aim: introduction to the  main cultural and religious 

peculiarities of Kazakhstan, consideration of the evolution of 

Kazakhstan peoples’ cultural and religious traditions. 

Content: Methods of  Cultural Studies and Religions Studies 

applied for researching Kazakhstan regions’ cultural and  

religious phenomena; concept of ―dialogue‖  as one of the basic 

categories of the 20-21 century humanities, as well as 

peculiarities of theoretical language of describing its fundamental 

existential and socio-cultural parameters, boundaries and 

horizons. Specific features of man’s metaphysical and religious 

experience as ontological bases of a dialogue. 

- knowledge of scientific world outlook, ethnic and cultural 

tolerance; 

- the ability to  make comparative analysis of the hierarchy of 

core values of  the past and present religious and unreligious 

world outlook; 

- the ability to predict perspectives of  possible interaction of 

philosophy, religion, science and arts in the process of solution 

of the main world-outlook problems; 

- the ability to identify synchronic and diachronic  

interconnections of regional cultural phenomena, to identify  

their causes and effects; 

 - skills of tolerant behavior, social and professional interaction 

taking into account ethno-cultural and  confessional differences. 

GAS2205 General and applied sociology 

2  credit /3 ECTS 

Prerequisites :  no 

1+1+0 

The aim: to form a general idea of the contemporary society; to 

make the students aware of social processes taking place both in 

the world and Kazakhstan (issues of stratification, social 

inequality, poverty and wealth, social, religious, economic and 

political conflicts). 

Content: Character of social interactions between people, social 

and group differences between them. Main laws of society 

development, basic sociological concepts, methods of 

sociological research, contemporary sociological theories, main 

trends and results of contemporary research in sociology.    

- the  ability to make independent analysis of  the processes and 

phenomena taking place in the society;  

- the ability to dynamically use alternative, new or innovative 

sociological approaches in solution of professional issues; 

- the ability to express one’s thoughts in oral and written forms 

correctly and reasonably; 

- the ability to use the gained knowledge in certain situations; 

- skills of social interaction: collaboration, tolerance and respect; 

- skills of social prognosis and strategic planning, public speech, 

argumentation, conducting discussion and debate. 

HSP 2206 Health and safety of the person 

2  credit /3 ECTS 

Prerequisites :  no 

1+1+0 

The aim: acquisition of theoretical knowledge and practical 

skills necessary for creating proper living environment and 

labour conditions, identification of negative impacts of living 

environment, elaboration and realisation of protective measures 

to secure the man and living environment from negative impacts. 

Content: Basic natural and techno-sphere dangers, their 

properties and features, types of impact of harmful and 

dangerous factors on the man and natural environment, methods 

of protection. Bases of theoretical analysis and prediction of 

hazard phenomena and processes.    

- knowledge of protection measures from  natural and techno-

sphere disasters within the sphere of professional activity; 

- the ability to make decisions within the limits of one’s 

competence and authority in emergency situations (ES); 

- the ability to identify the  major dangers of man’s living 

environment, to assess the risk of their realization. 

- knowledge of protection methods and safety technologies in 

emergency situations. 

ESD 2207 Ecology and sustainable development 

2  credit /3 ECTS 

The aim: to provide students with systematic and practical 

knowledge on ecology and stable development, protection of 

- the ability to identify and analyze natural and human-caused 

ecological processes and to find the ways of their regulation;   



Prerequisites :  no 

1+1+0 

environment and rational  environmental management  to train 

qualified specialists with a wide range of skills.  

Content. Basic regularities of life forms’ interaction with the 

environment; mechanisms of ecosystems and biosphere stability 

and functioning;  place and role of  ecology in modern economic, 

political and social problems solution; modern global economic 

problems, their causes, stages of formation and consequences. 

Special place in the discipline is given to stable development of 

nature and society, international cooperation in the sphere of 

environmental safety 

- the ability to understand modern concepts and strategies of 

stable mankind development aimed at systematic changing of 

traditional forms of management and people’s lifestyle in order 

to preserve stable biosphere and society development without  

disastrous crisis; 

-the ability to use in practice the obtained knowledge of basic 

regularities of life forms’ interaction with the environment in 

order to preserve stable development; 

- skills to analyze ecological processes, to set specific targets and  

priorities of stable nature and society development. 

KL 2208 Kazakhstan Law 

2  credit /3 ECTS 

Prerequisites :  no 

1+1+0 

 

The aim: to study  the peculiarities of Kazakhstan legal system, 

to study the main regulations of basic norms of legal documents 

in the RK. 

Content. Legal system in Kazakhstan, conceptual issues of basic 

regulations in the RK. 

Theoretical bases of rule-of-law state formation, democratic 

society and social state. Basic trends of Kazakhstan’s law policy 

conception in 2010-2020 and ‖The Strategy ―Kazakhstan - 

2050‖. 

-knowledge of legal system peculiarities in Kazakhstan in 

historical and law context and in current situation of national 

legal system integration into the world system of laws; 

-the ability to apply scientific and theoretical knowledge in daily 

activity  in defending   constitutional rights and freedoms.  

 

FE 2209 Fundamentals of Economics 

2  credit /3 ECTS 

Prerequisites :  no 

1+1+0 

The aim: to form scientific concepts of basic categories, ideas 

and regularities of economy functioning. 

Content. Socio-economic relations. Basic micro and 

macroeconomic indices, their computing methods. The 

mechanism of market pricing, competition and economic 

development trends. Basis of economic development of modern 

international economic relations system and world market 

development trends. 

- knowledge of the basic economic reorganizations in the society, 

logics and interconnection of phenomena  and processes in the 

society life; 

  -the ability to  apply systematic knowledge in economy  in 

professional activity. 

 

NATURAL-SCIENCES (STEM) MODULE 

ITDPC 1301 Information technologies for the professional 

purposes 

2 credit /3 ECTS 

Prerequisites :  no 

1+1+0 

The course purpose – to create system ideas of 

innovative technologies and new tendencies of development of 

philological sciences, and also to develop ability to apply new 

methods and information technologies in research and 

educational activity.  

Problems of a course:  

-  to designate the methodological basis of use of innovative 

technologies and to determine their potential in research and 

scientific and educational activity;  

-  to create an innovative technological component of 

professional competence as a basis of scientific mobility in the 

conditions of globalization and transition to information society;  

-  to create intellectual and technological base of research activity 

of students on the basis of system basic representation, skills of 

use of modern information technologies in the Russian 

linguistics/literary criticism;  

- to create: ability to orientation in information space; ability to a 

As a result of discipline development "Innovative 

technologies in the professional purposes" the student has to: 

-  to know the main methods and the receptions of 

innovative technologies applied in modern philological science 

and educational process;  concepts of creation of computer 

textbooks;  

-  to be able:  to carry out diagnostics of technological 

programs and to carry out a choice of means and research 

receptions;  to be guided in system of information resources;  to 

use them in practice of scientific research and in the course of 

scientific and teaching activity;  to be able to model the 

information and resource environment of philological researches 

and education;  to estimate a condition of its development, to 

conduct communication in the scientific environment;  

- to own: skills of selection, algorithmization of a training 

material and creation of scenarios of training computer programs 

on Russian, on the Russian and foreign literature; the main 



transfer of the advanced research and educational technologies; 

- to teach to use information resources, to model the information 

and resource environment for research and educational activity. 

- to teach to use and develop new cognitive procedures of 

decoding of information in texts of different genre and stylistic 

accessory; to master new interpretative methods of the linguistic 

and literary analysis of the text. 

methods, in the ways and means of receiving, storage, 

information processing, skills of work with the computer as a 

control facility information; organization and carrying out 

philological researches; search and use of information resources 

in research and scientific and pedagogical activity. 

 

KTFA1302 Computer Technologies in the Philological 

Analysis of the Text 

Main objective of a course is studying by the student modern 

computer, office both Internet technologies and acquisition of 

skills of their use in the text analysis. 

Nobility: various approaches to the philological analysis of the 

art text, receptions of its interpretation; principles of creation of 

the art text; basic provisions and concepts of the text analysis. 

To be able: to investigate semantic space of the text; to define 

the structural organization of the art text; to carry out the text 

analysis, using computer technologies; 

To own: the main methods and receptions of research and 

practical work in the field of the analysis of the art text. 

BASIC PROFESSIONAL MODULES  

Module of 1 Basis of philology 

VYa1401 Discipline 1 Introduction in linguistics 

2 credit / 3 ECTS 

Prerequisites :  no 

1+1+0 

Course purpose:  to create at students idea of linguistics as 

about science; to broaden linguistic horizons. 

Contents:  The course acquaints students with system of 

concepts and terms which any linguistic discipline uses. 

Information on what distinguishes language from the other 

phenomena of reality, what its elements and units that such 

structure and language system is supplied. In it are considered as 

well the major principles by which there is a language change, its 

evolution and those regularities which operate historical 

development of language. The course serves as the general 

theoretical introduction to all complex of linguistic disciplines. 

Nobility: main concepts and linguistics terms, its internal 

stratification. 

To be able: to put into practice basic skills of collecting and the 

analysis of the language facts with use of traditional methods and 

modern information technologies. 

To own: main methods and receptions of the linguistic analysis 

of the facts of raznosistemny languages. 

VL1402 Discipline 2 Introduction in literary criticism 

2 credit / 3 ECTS 

Prerequisites :  no 

1+1+0 

Course purpose: acquaintance to literary criticism as science in 

system of humanitarian knowledge, its interaction with 

linguistics, rhetoric, Art Studies, an esthetics, cultural science, 

public history. 

Contents:The discipline "Introduction in literary criticism" is 

urged to acquaint the student with the general regularities of 

development of literature and a number of fundamental concepts 

and categories of science about the literature, knowledge making 

an obligatory minimum of the principles of the structural 

organization of the art text and the general laws of historical 

evolution of literature as art form. This course gives the chance 

to students to receive ideas of difficult system of the various 

parties and elements of form and content of the literary work and 

to learn to consider analytically the art text in all variety of its 

aspects and interaction of art elements of various levels of the 

text organization. 

Nobility: essence and tasks of the theory of literature as 

scientific and educational 

disciplines, history of its formation, structure and a place in 

system of humanitarian knowledge; specifics of literature as art 

form; structure and functions of the literary work, specifics of 

literary childbirth and genres; essence of literary process and its 

periodization. 

To be able: to be guided in methodical and reference books on 

discipline and to apply it during the independent work; to be 

guided in historico-literary process and to correlate poetic 

features of works to its development. 

To own: basic principles and receptions of the literary analysis 

FSRYa1403 Discipline 3 Phonetics of Modern Russian 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: No 

1+2+0 

Course purpose: to create at students 

system ideas of a sound system of language and speech and to 

create preconditions to studying of the following-level sections 

of the course "Modern Russian". 

Nobility: phonetic laws and norms of the modern Russian 

literary language; articulation and functional characteristics of 

phonetic units; principles of the Russian graphics and spelling; 

conceptual framework of discipline in its development and a 



Contents:Phonetics. Sound means of language and aspects of 

their studying. System of phonemes of Russian. Acoustic and 

articulation characteristics of vowels and concordants. 

Syllabication theories. Modification of phonemes in a speech 

stream. Position and combinatory options of phonemes. Types of 

accents and their function. Intonation. Ritmiko-

organizatsionnaya organization of a speech stream. 

perspective; 

To be able: to use theoretical knowledge in own speech practice 

and the linguistic analysis of the text; 

to make the phonetic analysis of language units; 

To own: reference books on Russian philology, dictionaries; 

RF1404 Discipline 4 Russian Folklore 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

Course purpose: assimilation by students of specifics of types 

and genres of the Russian folklore and regularities of folklore 

process, ideological and esthetic and art essence of works of folk 

poetic art. 

Contents:During studying of this discipline the special attention 

is paid to illumination of the historico-literary and art facts, 

traditions; knowledge of national spiritual culture in its past and 

the present, various aspects of a national life goes deep. 

Nobility: general development of folklore; contents and art 

specifics 

folklore; the major folklore works; 

To be able: to understand the variable nature of folklore and to 

analyze its concrete 

works; it is correct to write down folklore texts; 

To own: skills of the analysis of the folklore text; knowledge of 

history and principles of studying of oral national creativity; 

receptions of the textual analysis of folklore genres. 

IAL1405 Discipline 5 History of antique literature 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: No 

1+1+0 

Course purpose: to adumbrate about 

development ancient (Greek and Roman) literatures in unity of 

literary, sociocultural, philosophical, historical aspects to create 

the valuable relation to studying of the world literature as the 

most important component of all-intellectual and spiritual 

development of the personality. 

Contents: The course of antique literature opens for the student 

history world and first of all the West European literature. Main 

objectives of studying of a course: to make idea of an art 

originality of antique literature and conditions of its formation 

and development. 

Nobility: general regularities of development of antique 

literature (formation of patrimonial and genre forms); 

To be able: to be able to apply the received knowledge in 

practical activities (the analysis of art texts), to be guided in 

studied historical and cultural space; 

To own: system theoretical literary (and partly philosophical) 

concepts and on this base skills of the independent analysis art 

works. 

Module 2 Questions of classical philology 

LSRYa1406 Discipline 1 Lexicology of Modern Russian 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IIL 1401 

1+2+0 

Course purpose:  studying of lexical structure of the modern 

Russian literary language; studying of word meanings and 

phraseological units, their typological characteristics and system 

relations; the analysis of features of functioning of lexical units 

in speech; research of processes of updating and arkhaization of 

lexicon and Russian phraseology; 

Contents: The course "Lexicology of Modern Russian" 

adumbrates about a lexicology as a division of science about 

language, its subject and subsections, describes the lexical party 

of the modern Russian literary language from the point of view 

of an origin, the use, expressional and stylistic character. 

Traditionally the section "SRYa Lexicology" joins also the 

microsections "Lexicography", "Phraseology" considering 

dictionaries of Russian and the phraseological party of Russian. 

Nobility: main concepts and lexicology terms, internal 

stratification, history, current state and prospects of development 

of dictionary structure of Russian, main types of linguistic 

dictionaries. 

To be able: to apply the received knowledge in the field of a 

lexicology in research and other kinds of activity; to use 

conceptual terms framework; competently to carry out the lexical 

and phraseological analysis; 

To own: the main methods and receptions of research and 

practical work in the field of philological science, skills of work 

with dictionaries, directories, high school textbooks, with 

scientific literature on linguistics, skills of the linguistic analysis. 

SSRYa1407 Discipline 2 Word Formation of Modern 

Russian 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: IIL 1401 

1+1+0 

Course purpose:to acquaint students with theoretical bases of 

word formation of Russian and to help to develop skills of the 

correct word formation 

Contents:This discipline assumes studying of word-formation 

system of modern Russian. Word formation is closely connected 

with the morphology studying grammatical structure of the word, 

Nobility: main ways of word formation. 

To be able: to make morphemic and word-formation analyses of 

words 

To own: skills of use of significant and office parts of speech in 

oral and written language; to have idea of the main and 

facultative characteristics of significant and office parts of 



a part of speech. The knowledge of these questions is necessary 

in speech activity of the native speaker in any sphere in reality. 

speech 

IRL1408 Discipline 3 History of the Russian literature 

H_-XVII of century. 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: RF1404 

1+2+0 

Course purpose: formation at the student of complete, complete 

idea of a "initial" stage of the Russian literature, closely 

connected with folklore, the Byzantine cultural heritage. 

Contents:Studying of art heritage of Ancient Russia has 

fundamental value for training of specialists of philologists – at 

the most ancient stage of literary creativity national features of 

figurative knowledge of life, system of moral and spiritual 

orientations of all Russian literature were created. The course 

"Stories of the Russian Literature H_-XVII of Century." is urged 

to lay the foundation for philological knowledge, to promote 

formation of scientific outlook, 

moral and esthetic feelings. 

Nobility: contents and literary features of the most considerable 

literary works  

Ancient Russia. 

To be able: to read works in the original 

To own: skills of their complete historico-literary analysis to 

have idea of specifics and regularities of development of Old 

Russian literature as a whole and during the separate periods. 

IZLSVEV1409 Discipline 4 History of foreign literature of the 

Middle Ages and Renaissance 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: HAL1405 

1+2+0 

Course purpose: To adumbrate about development of the world 

literature of the Middle Ages and the Renaissance in unity of 

literary, sociocultural, philosophical, historical aspects, to create 

the valuable relation to studying of the world literature as the 

most important component of all-intellectual and spiritual 

development of the personality. 

Contents: Distinctive feature of a course is formation at students 

of complex religious and philosophical, art and esthetic 

perception of culture and literature of an era of the Middle Ages 

and the Renaissance; in ability to be guided in the scheme of 

literary development and definition of a place of this period of 

literature in a context of the world literature. 

Nobility: the content of the most considerable works, originality 

of an era of their creation, genre specifics, and also the biography 

of writers to have idea of their esthetic views; 

To be able: to consider literature of the Middle Ages and the 

Renaissance in a cultural context of an era; to understand 

national specifics of the main studied literatures; 

To own: a number of the theoretical concepts connected with 

specifics and history of creation of works, outlook and esthetic 

representations of an era, system of genres of foreign literature of 

the Middle Ages and the Renaissance. 

Module 3 Questions of studying of philology 

MSRYa2410 Discipline 1 Morphology of modern Russian 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: SMRL 1407 

1+2+0 

Course purpose: description of the morphological 

language level taking into account modern achievements of 

linguistic science, 

typological features of grammatical classes and forms,  

formation of skills of the analysis of the grammatical 

phenomena. 

Contents: The course "Morphology of Modern Russian" is the 

first when studying grammar in system of linguistic disciplines. 

It acquaints students philologists with the main concepts and 

grammar meta language. 

Nobility: grammatical meanings of words. 

To be able: to classify Russian words in parts speeches, to 

analyze their grammatical categories and forms; to make 

morphological analysis 

To own: conceptual and terms framework; skills of the analysis 

of a word form of language units. 

IRL2411 Discipline 2 History of the Russian literature of 

the XVIII century. 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL1402, HRL1408 

1+2+0 

Course purpose: formation at being trained complete idea of the 

new stage to the Russian literature which has begun with 

carrying out in Russia of Petrovsky reforms 

Contents: Patriotism of the Russian literature of the XVIII 

century. Fight of the advanced writers for development of 

national consciousness of the Russian people. Growth of 

democratic and liberating ideas. The statement of extra class 

value of the personality, accusation of abuses by the power, 

dream of social harmony, equality of all members of society 

before the law. Reflection in literature of the main vital (moral, 

social and ethical, social) the era conflicts, changing nature of 

Nobility: main concepts and terms, history, regularities of 

development of the Russian literature and culture of the XVIII 

century; the main concepts of an era of Education, freely to be 

guided in system of literary genres of classicism and 

sentimentalism 

To be able: to apply the received knowledge in the field of the 

literary analysis, in scientific иссле¬довательской and other 

kinds of activity; independently to estimate and analyze art texts 

of this period; 

To own: the main methods and receptions of research and 

practical work in the field of historico-literary science; skills of 



their permission. Main regularities and dynamics of historico-

literary development. Formation of the new literary directions 

(classicism, sentimentalism, preromanticism). Fight of the 

literary directions; interaction of various methods and styles, 

the comparative analysis of the text. 

IZL2412 Discipline 3 History of foreign literature of the 

XVII-XVIII centuries. 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: HFLMAER1409 

1+2+0 

 

Course purpose: acquaintance to development of literary 

process, to activity of outstanding writers of the period. 

formation of modern scientific idea of regularities of the 

European literary process of 17-18 centuries; to give the 

characteristic to the main art directions of literature of 17-18 

centuries. 

Contents: During studying of foreign literature of 17 - 18 

centuries acquaintance to development of literary process, to 

activity of outstanding writers of the period which is marked by a 

maturing and carrying out the first bourgeois revolutions is 

supposed. When studying a course have to be considered: the 

independent esthetic value, unique originality of monuments of 

literature of this period – Kornel's great works, Racine, Milton, 

Swift, Diderot, Russo, Goethe and value of achievements of 

literature of classicism, baroque, the main art directions of an era 

of Education for the subsequent development of spiritual culture 

of mankind. 

Nobility: biographies of the largest writers of 17-18 centuries to 

have idea of their esthetic views; 

To be able: to consider literary process of 17-18 centuries in a 

cultural context of an era; to establish interliterary connection; to 

analyze literary works in unity the forms and contents relating to 

different genres. 

To own: skills of the analysis 

work of art; 

regularities of literary development of the studied period. 

SPP2413 Discipline 4 Syntax of a simple sentence 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1401, TMRL 2410 

1+2+0 

Course purpose: to create idea of syntax of a simple sentence in 

modern Russian, to deepen the theoretical data acquired by 

students on this problem. 

Contents: syntax as the highest circle of system of language, 

syntactic links, syntactic relations, composition, submission, 

синтаксема, compatibility, valency, phrase, phrase paradigm, 

grammatical meaning of the phrase, subordinative 

communication, strong and weak communication, offer as 

predicative unit, statement, speech act, predicativity, block 

diagram, grammatical meaning of the offer, semantic sentence 

structure, model and standard value of the offer, category of a 

modality, syntactic time, category of the person, main sentence 

parts, minor sentence parts, complication and offer distribution. 

Nobility: history of studying of private questions of syntax; 

traditional (the phrase and the offer) and syntactic units allocated 

taking into account the latest scientific development, their types; 

syntactic links and relations, ways of their expression; various 

aspects of studying of syntactic units 

To be able: to analyze syntactic units of all types; to represent 

theoretical provisions in debatable lighting, to choose the most 

acceptable point of view on this or that scientific problem; 

To own: skills of comparison linguistic and scientific 

facts, classification and systematization of a language material. 

SSP2414 Discipline 5 Syntax of a compound sentence 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1401, TMRL 2410 

1+2+0 

Course purpose:  to create at students 

ideas of syntactic system of modern Russian in all its features. 

Contents: The main attention at a statement of a training 

material is paid to general-theoretical provisions and approaches 

to actual problems of syntax of a compound sentence. Practical 

tasks are urged to create skills of the analysis of syntactic units in 

structural-semantic, functional and communicative aspects. 

Nobility: history of studying of private questions of syntax; 

traditional (the phrase and the offer) and syntactic units allocated 

taking into account the latest scientific development, their types; 

syntactic links and relations, ways of their expression; various 

aspects of studying of syntactic units. 

To be able:  to analyze syntactic units of all types; to represent 

theoretical provisions in debatable lighting; 

To own: skills of comparison linguistic and scientific 

facts, classification and systematization of a language material. 

Module 4 Classical questions of literature 

IRL2415 Discipline 1 History of the Russian literature of 

H_H of century (І half) 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  IL1402, HRL1408,  

Course purpose: identification of ideological and art wealth of 

the Russian literature of the XIX century, regularities of literary 

process, fight and continuity of the various directions, styles, art 

identity; in education through a subject at being trained scientific 

Nobility: regularities of development of the Russian literature 

and culture of the XIX century; freely to be guided in system of 

literary genres of romanticism and realism; main literary 

directions and schools of this period. 



1+2+0 outlook and moral and esthetic culture. 

Contents: The main regularities of development of the Russian 

literature throughout the XIX century in their correlation to 

literatures of Europe and America, recognition of the Russian 

literature as literature of the world most developed in the art and 

esthetic relation. Principles of a periodization of history of the 

Russian literature of the XIX century. 

To be able:  to generalize the theoretical knowledge necessary 

for an objective assessment of the modern directions and 

concepts in the field of literary criticism; independently to 

estimate and analyze art texts of this period. 

To own: the main methods and receptions of research and 

practical work in the field of literary criticism; to have skills of 

collecting and bibliography systematization on a subject of 

educational and research work. 

IZL2416 Discipline 2 History of foreign literature of H_H 

of century. 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: HFL 2412 

1+2+0 

Course purpose: to consider development of literary process of 

the XIX century of foreign countries, to study activity of 

outstanding writers of the XIX century. 

Contents: Course of history of foreign literature of the XIX 

century – an important stage in development of a cycle of subject 

matters of the high school cycle covering world literary process 

in its historical and theoretical lighting. 

Nobility: content of the most considerable works, originality of 

an era of their creation, genre specifics; biographies of the largest 

writers of the XIX century to have idea of their esthetic views. 

To be able: to consider literary process of the XIX century in a 

cultural context of an era, to understand national specifics of the 

main studied literatures and to be able to establish interliterary 

connection; 

To own: a number of the theoretical concepts connected with 

specifics and history of creation of works, outlook and esthetic 

representations of an era, system of genres of foreign literature of 

the XIX century. 

IRL3417 Discipline 3 History of the Russian literature of 

H_H of century (ІІ half)  

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL1402, HRL2411 

1+2+0 

Course purpose:formation at students of complete, complete 

idea of literary process of the second half of the XIX century; 

formation of idea of basic literary concepts of this period, main 

directions of literary process. 

Contents:The main regularities of development of the Russian 

literature throughout the XIX century in their correlation to 

literatures of Europe and America, recognition of the Russian 

literature as literature of the world most developed in the art and 

esthetic relation. Principles of a periodization of history of the 

Russian literature of the XIX century. Literary process of the 

second half of the 19th eyelid: main lines of an era and culture. 

Nobility: main concepts and terms, history, condition and 

prospects of development of modern historico-literary science. 

To be able: to apply the received knowledge in the field of the 

literary analysis, in scientific иссле¬довательской, pedagogical, 

educational and other kinds of activity. 

To own: the main methods and receptions of research and 

practical work in the field of historico-literary science; skills of 

the modern analysis of the art text. 

IZL3418 Discipline 4 History of foreign literature of the 

XX century 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: HFL 2412 

1+2+0 

Course purpose:to acquaint students with the main literary 

works and creativity of certain authors; to create ideas of a 

historical and cultural context and the general regularities of 

development of literary process; to analyze regularities of 

development of the literary directions and literary genres. 

Contents:discipline studying "The history of foreign literature of 

the XX century" gives great opportunities in expansion of the 

general culture of future expert of the philologist. The essence of 

world literary process during the latest era is defined by special 

historical conditions. The era of socio-political shocks, world 

wars, national liberation movements caused disintegration of 

fundamental public and moral and esthetic foundations. The 

decadence and unbelief became in many respects intrinsic feature 

of culture of the XX century. Expression new, in many respects 

crisis tendencies was the modernism. 

Nobility: the basic literary and literary facts, events and a role of 

specific writers and theorists of literature in them. 

To be able: to carry out complex search of literary information 

in sources of different type, to work with literature, to analyze 

the facts and the phenomena of literary and cultural and public 

life of foreign countries; to organize independent researches on 

the most actual problems of foreign literature of the considered 

period and to represent results of the activity in various forms; 

To own: skills of the organization of the cross-cultural dialogue 

promoting the most constructive and productive assimilation of 

information. 

Module 5 Theoretical problems of philology 

IGRYa3419 Discipline 1 Historical grammar of Russian 

3 credits / 5 ECTS 

Course purpose: To acquaint students with process of formation 

of Russian and history of development of the main features of its 

Nobility: process of formation of Russian and history of 

development of the main features of its phonetic and 



Prerequisites: IL 1401 

1+2+0 

phonetic and grammatical system. 

Contents: The historical grammar is a subject matter of a 

historical cycle in which development of phonetic and 

grammatical system of Russian from the most ancient condition 

to an era of formation of language of the Russian nation is 

presented. The historical grammar is urged to realize the 

principle of a historicism as way of linguistic thinking of 

students philologists. 

grammatical system. 

To be able: to see a historical background of the language 

phenomena of modern Russian; to explain developed in modern 

phonetic system and a grammatical system of the relation. 

To be able: skills of the graphic, lexical, phonetic and 

morphological analysis of the Old Russian text. 

IRL3420 Discipline 2 History of the Russian literature of 

the XX century (the I half) 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL1402, HRL3417 

1+2+0 

Course purpose: formation at the student of complete, complete 

idea of the postrevolutionary period of the Russian literature of 

the 20-30th; the Silver age closely connected with culture, the 

European modernism and art tradition of the Russian classical 

prose; formation of idea of basic literary concepts of this period, 

main directions of literary process: futurism, imagism, 

constructivism 

Contents: Essence of literary process of the XX century and its 

function in the history of world culture. Sign structure of an 

artistic image. Universal structural characteristics of the art text. 

Poetic image as central unit of the lyrical text. External and 

internal laws of development of literature of the XX century. 

Variety of currents, schools and directions of literary process. 

Nobility: characteristic features of literary process of the first 

half of the XX century, feature of literary life of this period, 

creativity of leading poets and writers, reflection of their 

creativity in criticism and literary  criticism 

 

To be able: to be guided in literary process, to analyze works of 

art, to compare the facts of historical literary process, to draw 

conclusions. 

To own: skills of the analysis 

work of art; 

regularities of literary development of the studied period  

RLK3421 Discipline 3 Russian literature of Kazakhstan 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL1402, 

1+2+0 

Course purpose: to give an idea of features of development of 

the Russian literature of Kazakhstan 

Contents: research of an art originality of the Russian literature 

of Kazakhstan; reconstruction of the atmosphere of cultural 

origin and evolutionary processes in it; to understand the general 

regularities of literary process, to define creative identity of 

certain writers. 

Nobility: leading literary directions, genres and style features of 

the Russian literature of Kazakhstan;  

To be able: to open features of functioning, the contents and a 

form of works with use of the main concepts and terms, 

receptions and analysis methods; 

To own: skills of the analysis 

work of art. 

The module 6 Training in Russian and literature at school 

IRL4422 Discipline 1 Russian literature of the XX 

century (IІ half ) 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: IL1402, HRL3417 

1+1+0 

Course purpose: to give an idea of features of development of 

the Russian literature of the second half of the XX century, its 

main stages and the periods, the major regularities and 

development tendencies 

Contents: The XX century is considered as the historical and 

cultural era having the specifics, esthetic traditions that was 

reflected in fiction. The central place in it is taken by the person 

with his cultural and moral values. The course is directed on 

formation of the identity of the student, education in it high 

feelings of humanity and patriotism. 

Nobility: literary directions, currents, art methods,  

genres and styles, characteristic for 2 half of the XX century; 

To be able: to characterize the literary period; literary direction; 

creativity of the writer; 

 

To own: skills of the analysis 

work of art; 

regularities of literary development of the studied period. 

MPRYa4423 Discipline 2 Technique of teaching of Russian 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: SCS 2414 

1+2+0 

Course purpose: to give to students theoretical and practical 

knowledge in the field of Russian teaching as subject of school 

training. 

Contents: Subject of a technique of teaching to Russian is 

process of training in language, its practical use. Tasks to teach 

students to define reasonably the purposes, the contents and ways 

of training in Russian taking into account specifics of language 

as means of communication, psikhologo-pedagogical regularities 

of process of training, social requirements of society are set for 

Nobility: norms of the Russian literary language; existing 

programs and textbooks on Russian; basic concepts of this 

course; requirements to skills of pupils. 

To be able:  to be guided in actual problems of a technique of 

teaching of Russian; to set the purposes and tasks for pupils in 

the course of training in Russian. 

To own:  skills of planning and designing of pedagogical 

activity; forecasting and analysis of results of the work and work 

of pupils; uses of a complex of educational and methodical 



it.The technique of Russian will help students to understand 

regularities of formation at pupils of skills in the field of 

language, assimilation of systems of scientific concepts on 

grammar and on other divisions of science about language. 

means. 

MPRL4424 Discipline 3 Technique of teaching of the 

Russian literature 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL1402, HRL 3420 

1+2+0 

Course purpose: formation idea of literary development, of 

historical change of methods of teaching of literature to give an 

idea of the most characteristic types of professional activity of 

the teacher. 

Contents: The course considers the main approaches to reading 

and studying of works of art in their rodo-genre specifics; 

features of perception reader of works of art; the main methods 

of research in the field of the theory and a technique of teaching 

of the Russian literature. 

 

Nobility: the content of work when studying each stage of 

literary education; system of ways and tutorials, criteria of their 

choice and features of use at statement of educational tasks; 

options of the organization of work on occupations of different 

types. 

To be able: to put into practice special technologies of literary 

education; to apply domestic and foreign innovative experience 

in literature teaching. 

To own: skills of ensuring pedagogical process in the field of 

literary education. 

MODULES FOR INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES (IET) 

IET 1 Classical literature 

SW 3501  Scientific writing (kz/rus/eng) 

1 credit / 2 ECTS 

Prerequisites: no 

0+1+0 

The main objective of development of discipline – to help 

students to get acquainted with the principles and to seize 

receptions of implementation of the research project 

Problems of discipline  

to create idea of the basic principles of modern science as 

specific form of social activity in a context of formation of 

humanitarian knowledge; 

to show as justification of rules of scientific activity is connected 

with functioning of scientific community, with the directions of 

the academic career offered them and forms of scientific 

communication; 

To create idea of an order of the organization of the research 

project, to show the skills necessary at each stage of its 

implementation – from the formulation of a subject and selection 

of sources before text and representation writing to its scientific 

community. 

Nobility: terminology of the description of the degree or 

dissertation project: concepts of a subject, object and problem of 

scientific research; technology of implementation and 

presentation of the analysis of sources of different types; rules of 

optimization of a ratio between a subject and sources; rules of 

the bibliographic description; main opportunities of search of 

research literature; technologies of scheduling of own research as 

way to organize research activity how to represent itself and the 

scientific work in certain communities as forms of a statement of 

the content of work and as models of conceptualization of a 

subject; 

To be able:  to work with information: its search, redistribution 

and editing in aspect of approach to set (for example, the 

employer or scientific community) to a format; to describe 

research projects: both own, and the companions on group, other 

representatives of a profession in which the student intends to 

self-actualize. 

 

RLK3502 Russian literary criticism 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL1402 

1+2+0 

Course purpose: to fix skills of the critical analysis and an 

assessment of the various directions in literature. 

Within a course experience of the best representatives of critical 

thought in Russia is studied, generalized and systematized 18-20 

centuries. The main tendencies of public and art development of 

the Russian literature of the specified period are considered 

taking into account variety of approaches, an esthetic position of 

genres of literary criticism and its role in a modern interprettion 

of outstanding literary works and literary process as a whole. 

Nobility: main concepts of the theory of literature, main 

tendencies of development of the Russian literary criticism and 

literature of the people of Kazakhstan; 

  To be able:   to analyze and estimate the various directions in 

literature to carry out the comparative and comparative analysis 

of critical concepts 

To have idea: about history and structure of the Russian critical 

thought. 

FPRR3503 Philosophical problems of the Russian novel 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1402 

1+2+0 

The course considers a work of art as a treasury of spiritual and 

moral experience, valuable approach obliges to get into 

philosophical contexts of knowledge. Following to the general 

scientific principles of systemacity, concreteness and historicism 

induces to identification of a philosophical perspective of the 

  Nobility: influence on the Russian novelists of representatives 

of the European and Russian philosophical and religious thought 

(Gegel, the Edging, Nietzsche, Freud, V.Solovyev, I.Ilyin, N. 

Berdyaev), expressed in activization of an internal form of the 

word, aspiration to an obobshchennost, associativity of a 



Russian novel throughout its formation, since H1H of an eyelid, 

in the person of such writers as M.Yu.Lermontov, 

F.M.Dostoyevsky, L.N.Tolsta, D.M.Merezhkovsky, L.Leonov, 

A.Platonov, M. Bulgakov. 

Course purpose: on the basis of knowledge of bases of general 

scientific and chastnonauchny methodology to investigate and 

open interrelation and interconditionality of the art and 

philosophical I began in studying of individual and author's 

systems of the specified authors at the level of figurative 

мотивной structures and specifics of narrative forms. 

Contents: identification of sources and traditions of formation of 

a philosophical orientation of the best samples of the Russian 

novel, specifics of artistic realization of its perspective in the 

specified aspect and detection of the main regularities in 

connection with research of philosophical, cultural and literary 

contexts of an era are. 

narration; 

To be able:  to reveal specifics of a ratio of graphic and semantic 

plans to novelistic structure, character and types of art 

convention; 

To own:  skills of the analysis narrative and composite whole the 

best phenomena of the Russian novel in correlation with 

communication of moral and philosophical searches of the 

Russian writers actively mastered by modern literary criticism. 

PRS3504 Problems of the Russian symbolism 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1402 

1+2+0 

Substantial filling of discipline is focused on studying of features 

and creative experience of predecessors of the Russian 

symbolism as most large-scale, considerable and original 

phenomenon of culture. Within discipline philosophical and 

esthetic bases of symbolism, variety of creative searches of his 

representatives, literary achievements and impact of this 

direction on literary process of the subsequent periods are shined. 

The special attention is paid to art searches and opening of the 

Russian symbolists – V. Bryusov, A.Belogo, And the Block, 

F.Sologuba, etc. 

Course purpose: to reveal dynamics individual esthetic systems 

of the Russian symbolism, internal regularities of its formation 

and the principles of classification; 

Contents: course the characteristic of specific features of poetics 

of the Russian symbolism, stages of its formation, an originality 

of its genre forms enters; 

Nobility: originality of poetics and esthetics of the Russian 

symbolism; 

To be able:  to analyze heritage of the Russian symbolism in 

unity of forms and contents, differentiations of various stages of 

its formation; 

To own: definitions of methodological bases and an originality 

of genre and esthetic forms of the Russian symbolism in a 

context of world literary process. 

 

 

 

RR3505 Romanticism development at the end of the 

XVIII century 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: VL1402 

1+1+0 

This discipline provides detection of the main features of 

formation of romanticism in the Russian literature of the end of 

18 beginnings of 19 century of century. The main attention is 

paid to literary activity of poets and writers, the originality of 

which esthetic systems promoted transition from sentimentalism 

and classicism to romanticism – M. Muravyev, M. Heraskova, 

I.Dmitriyev, N. Karamzin's creativity, M. Lomonosova, G. 

Derzhavin, early V. Zhukovskogo, etc. 

Course purpose: to track sources of the Russian 

preromanticism, its place and a role in world historico-literary 

process of the end of 18 beginnings of 19 century of century; 

Задачи – to define nature of influence of the West European 

literature on romanticism formation in the Russian literature;  

                - to reveal peculiar features of early romanticism in the 

Russian literature 

Nobility: about transformations of individual and art systems of 

the Russian literary process of the specified period, processes of 

their interference and interaction; 

To be able:  theoretically and practically to prove the 

phenomena of early romanticism on the basis of a studied 

material, the innovative principles of the image of the world and 

the person; 

To own:   comparative and typological and system approach to 

studying of the various literary directions and currents. 

OIPT3506 Bases of studying of poetics of the text 

3 credits / 5 ECTS 

Course purpose:  the study of a literary text as a meaningful and 

formal integrity, based on a system of linguistic resources. 

Nobility:  basic provisions and concepts in the field of the 

philological analysis of the art text; principles of the analysis of 



Prerequisites: IL 1402 

1+2+0 

Contents: -  detection of features of the art text; 

- studying of esthetic opportunities of different levels of 

language; 

- consideration of extralinguistic and linguistic factors, 

influencing language completeness of the text; 

- research of the general language features of the art text and 

individual and author's specifics of use public 

language. 

language of fiction; the main approaches to studying of subject 

and existential structure of the art text; 

To be able:    to apply the received knowledge in the analysis of 

the literary work, and 

: to characterize the studied text in linguistic aspect from a point 

sight of its genre and patrimonial accessory, to specifics of the 

semantic and composite and speech organization; originalities 

narrative 

monologue. 

To own: modern methods of the philological analysis of the art 

text, including: to analyze work language from the point of view 

of 

inclusions in a historico-literary context; language and metric 

features of work, dependence on a sort and genre; identification 

technique 

intertekstualny communications. 

PSh3507 

 

Pushkiniana 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1402 

1+2+0 

Literature on Pushkin, both art, and literary, continuously grows 

as in Russia, and abroad. Owing to this fact system studying and 

a statement of these materials setting as the purpose to generalize 

everything most essential to Pushkin studies is necessary, 

including: question of the biography of the poet as special type 

of literary research (T.Tsyavlovskaya, B.Meylakh), analysis of 

socio-political and historical views of Pushkin (S. Abramovich, 

E. To Tarl), questions of an art method of Pushkin in correlation 

to development modern to it domestic literature (A.Sokolov, 

L.Ginzburg, M. Gilelson), an originality of Pushkin realistic 

synthesis in its communications with other literary directions and 

art methods of the world literature (N. Piksanov, D.Blagoy, P. 

Berkov), historical and functional approach to studying of a 

creative heritage of Pushkin in literary criticism and criticism of 

the Russian Abroad (V. Khodasevich, N. Trubetskoy), 

achievements of modern Russian Pushkin studies (Yu.Lotman, 

V. Nepomnyaschy), etc. 

Course purpose: studying of the main literary concepts in 

science about Pushkin to define ways of illumination of 

problems of poetics of Pushkin in a context of modern literary 

criticism; 

Contents: epokhi.literaturovedeniye are identification of the 

main tendencies of development of Pushkin studies as special 

branch of literary criticism, immersion in philosophical, 

sociocultural and literary contexts Pushkin; 

Nobility:  about the main approaches to studying of heritage of 

Pushkin both traditional, and innovative; 

To be able:    it is correct to compare and analyze the different 

points of view, to generalize and systematize basic data; 

To own: the system and weighed approach to a diverse material 

of scientific and critical discussions, consecutive and its 

professional lighting. 

PSV3508 Poets of a silver age 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL1402 

1+2+0 

Course purpose: 1)  to create complete idea of poetry of a silver 

age at students;  

2)  to acquaint with system of genres of poetry of a silver age;  

3) to teach to apply the received knowledge to the solution of 

problems of professional activity. 

Задачи освоения дисциплины: 

1)  the analysis and interpretation on the basis of concepts 

existing in literary criticism and applied techniques of the 

Nobility: main features of poetry of the Silver age; system of 

genres of the Russian poetry of the Silver age, their function, the 

contents and poetics, and also the texts of works provided by the 

program; 

To be able:    to open features of functioning, the contents and a 

form of poetic works of the Silver age with use of the main 

concepts and terms, receptions and methods of the analysis and 

interpretation of the texts accepted in modern literary criticism; 



phenomena and the processes happening in poetry of a silver 

age,  

2) oral, written and virtual representation of materials of own 

supervision and researches of creative identity of poets. 

professional activity. 

to state orally and in writing the conclusions and supervision 

concerning structure and work poetics; 

To own:  the main methods and receptions of research and 

practical work in the field of the analysis of literary and art 

poetic work. 

LNSNG4509 Literature of the people of the CIS 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL1402 

1+2+0 

Course purpose:- formation of system knowledge of the main 

stages of development of national literatures, on regularities of 

interaction between them. 

Contents: - to promote mastering by students by humanitarian 

knowledge, familiarizing with universal knowledge; 

 - to develop skills of the analysis of national work; 

 - to cultivate interest to polycultural space of the CIS. 

Nobility: main names of representatives of literature of the CIS; 

interrelation of cultures and literatures of the CIS; 

To be able:    to define universal and national in the ideological 

and art content of works; to use the main methods of the literary 

analysis; to use scientific, reference, methodical books; to 

perform independent work on the analysis of creativity or a work 

of art of the writer of literature of the people of the CIS; 

To have idea: about the general stages of development of 

literatures of the CIS. 

KLV4510 Classical literature of the East 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL1402 

1+2+0 

To receive general idea about stories of literatures of the East in 

system of history of the world literature during the Antiquity and 

Middle Ages era, about the main regularities of formation and 

development of the most representative classical literary 

traditions of the East, their periodization and typology; to 

understand specifics of formation of regional traditions (The Far 

East, the Southern Asia, the Middle East); to examine problems 

of development of genres and styles of the called literatures, 

literary activity of the largest representatives of philosophical 

and religious trends; to be guided in various methodological 

approaches to studying of literary interrelations of the East and 

the West. 

Nobility:   main milestones of world literary development, 

chronological borders of the main eras, contribution of literatures 

of the East to a treasury of the world literature and nature of 

interaction of literatures of the East and West; the most 

considerable stages, authors and works of the main literary 

traditions of the ancient and medieval East; 

To be able:     to compare the literary phenomena of various 

traditions, to isolate the common and peculiar features of each 

literature, to use the received knowledge in research work; to 

analyze the literary work in aspect of its national originality, its 

communications with works of other national literatures (genesis, 

structure, functioning); 

To own:  the main receptions historical and typological, 

historical and functional, comparative and typological and other 

modern methods of the literary analysis for scientific 

interpretation of literary process in various regions of the East 

during the Antiquity and Middle Ages era; the main receptions of 

the scientific description and interpretation of works in 

komparativistsky aspect. 

SRL4511 Modern Russian literature 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL1402 

1+2+0 

The purpose – to give system knowledge of modern literary 

process, the main tendencies of development of literature, 

significant representatives of various currents, to create readiness 

for scientific and critical reception of the Russian literature of a 

turn of the XX-XXI centuries. 

Nobility: the most significant historico-literary facts and the 

phenomena of the studied period, periodization of literary 

process; creativity and biographic given representative poets and 

writers; genre and style processes in literature of the studied 

period. 

To be able:  to consider literary process in a sociocultural 

context of an era; 

to designate these or those tendencies of development and 

chronology of the historico-literary phenomena; to compare the 

works belonging to various esthetic directions and to reason their 

typological and individually author's accessory; 

To own:  methods, receptions of research, analytical and 

practical work with art, critical and scientific texts. 

KDL3512 Classical children's literature 

3 credits / 5 ECTS 

The purposes of development of discipline is formation of 

system of knowledge, the skills connected with features of 

Nobility:   children's literature as quite independent historico-

literary phenomenon reflecting the general tendencies of 



Prerequisites: IL1402 

1+2+0 

children's literature as the art and pedagogical making Russian 

and world literature, as bases for development of universal 

competences and a basis for development of professional 

competences. 

Discipline objectives: 

- studying of the classical Russian, modern and translated 

children's literature; 

- updating of the intersubject knowledge promoting 

understanding of features 

children's literature; 

 - formation of system of knowledge and abilities necessary for 

understanding 

regularities of historical development of children's literature and 

children's reading; and 

also necessary for consideration of evolution of genre forms in 

literature for 

children and youth; 

- formation of system of knowledge and the abilities connected 

with selection of books for school and 

house reading; 

- providing conditions for activization of informative activity of 

students and 

formations of experience of critical evaluation of creativity of 

writers at them for children and 

separate books for reading children; 

- stimulation independent, activities for contents development 

disciplines and to formation of necessary competences specific to 

area 

their professional activity 

development of domestic and world culture, literature; 

monographic creativity of outstanding children's writers, both 

Russian, and belonging to world culture; 

To be able:  to carry out search and to select information 

necessary for the solution of a specific objective; independently, 

proceeding from available teoretiko-literary knowledge to 

analyze works of children's literature of different types and 

genres; to look through any children's books, to define, for what 

age they are intended, what their approximate contents, 

educational and educational and 

esthetic value; 

To own: skills of analytical approach to the art text, having the 

addressee of the child or the teenager; key literary and critical 

written genres: summary, review, review of the children's literary 

edition; art genres: literary fairy tale (stylization, parody, other), 

riddle, story. 

LNKSA4513 

 

Literature of the people of Kazakhstan and 

Central Asia 

2 credits / 3ECTS 

Prerequisites: RLC 3421 

1+1+0 

To study literary process of the people of Central Asia and 

Kazakhstan from an antiquity to the present, to receive idea of 

character of art and semantic space, literary property of the 

people of Central Asia and Kazakhstan, specifics of the literary 

directions, internal regularities of development and creative 

identity of the largest national writers of Central Asia and 

Kazakhstan. 

Nobility: literature of the people of Kazakhstan and Central Asia 

as quite independent historico-literary monographic creativity of 

outstanding writers; 

main stages of historico-literary process of Kazakhstan and 

Central Asia; 

To be able:   independently, proceeding from available 

teoretiko-literary knowledge to analyze literary works of 

Kazakhstan and Central Asia; 

To own: skills of analytical approach to the art text; literary 

terminology. 

IET 2 Russian  language 

SW 3501  Scientific writing (kz/rus/eng) 

1 credit / 2 ECTS 

Prerequisites: no 

0+1+0 

The main objective of development of discipline – to help 

students to get acquainted with the principles and to seize 

receptions of implementation of the research project 

Problems of discipline:  

to create idea of the basic principles of modern science as 

specific form of social activity in a context of formation of 

humanitarian knowledge; 

to show as justification of rules of scientific activity is connected 

with functioning of scientific community, with the directions of 

Nobility: terminology of the description of the degree or 

dissertation project: concepts of a subject, object and problem of 

scientific research; . technology of implementation and 

presentation of the analysis of sources of different types; rules of 

optimization of a ratio between a subject and sources; rules of 

the bibliographic description; main opportunities of search of 

research literature; technologies of scheduling of own research as 

way to organize research activity how to represent itself and the 

scientific work in certain communities as forms of a statement of 



the academic career offered them and forms of scientific 

communication; 

To create idea of an order of the organization of the research 

project, to show the skills necessary at each stage of its 

implementation – from the formulation of a subject and selection 

of sources before text and representation writing to its scientific 

community. 

 

the content of work and as models of conceptualization of a 

subject; 

  To be able:    to work with information: its search, 

redistribution and editing in aspect of approach to set (for 

example, the employer or scientific community) to a format; to 

describe research projects: both own, and the companions on 

group, other representatives of a profession in which the student 

intends to self-actualize. 

 

PKRYa3502 Practical course of Russian 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1401 

1+2+0 

To create on the basis of the received theoretical knowledge 

practical skills of possession of the modern Russian literary 

language. 

Nobility: basic provisions of the theory of modern Russian; 

To be able:    is comprehended to use the punctuation marks, all 

types of language norms in independently created texts; 

To own: skills of the analysis of language means in a context, 

ability to carry out research activity. 

IRLYa3503 History of the Russian literary language 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1401 

1+2+0 

Цели и задачи дисциплины 

To acquaint students with the main problems and features of 

formation and development of the written and book Russian 

literary language since its origin to the present. 

Задачи изучения дисциплины: 

-To acquaint students with the main stages of development of the 

Russian literary language in connection with people history. 

- To show typical features of literary texts and the main 

tendencies of development of the literary language during the 

different historical periods. 

- To show how appeared and as common-language and intra 

stylistic norms, what reasons and conditions of formation of the 

relevant standards developed. 

- To develop skills of the analysis of language of literary works, 

ability to allocate that new that authors of analyzed texts bring in 

the literary language, ability to mark out the features reflecting 

the main tendencies of the Russian literary language. 

Nobility: regularities of the Russian literary process, basic terms 

and the theoretical concepts necessary for judgment stories of the 

Russian literature, a periodization of the Russian literature, 

essence of the concept "tradition" and regularity of its 

functioning in literary process, the basic facts of creative 

biographies of the Russian writers, the main stages of creative 

evolution of studied authors. 

To be able:    to analyze texts of various genres in unity of form 

and content taking into account author's philosophical and 

esthetic opening, to reveal structural components of the text, unit 

of various levels of language, to define their place and function 

in the text, to compare texts and to define their place in the 

history of the Russian literary language 

To own:  conceptual framework of history of the Russian literary 

language and to use it in the analysis of texts. 

ROP3504 Russian spelling and punctuation 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: IL 1401 

1+2+0 

Course purpose:Fixing, systematization and improvement of 

knowledge, skills according to the most difficult sections of 

spelling and a punctuation. 

Nobility: I ruled creation of speech works, theoretical bases of 

formation of the literary language. 

  To be able:    is comprehended to use the punctuation marks, 

all types of language norms in independently created the text; 

Иметь:  skills of the analysis of language means in a context, 

ability to carry out research activity. 

LSKPN3505 Lingvokulturnye symbols of Kazakhstan of the 

period of Independence 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: IL 1401 

1+1+0 

The training course is built on the basis of basic knowledge of a 

lingvokulturologiya and regional geography when training 

Russian.  

The course purpose – to help to seize lingvokulturovedchesky 

and stranovededchesky information on Kazakhstan. 

Tasks: will reveal a role interrelation of language and culture in 

system of training of RKI; to acquire lingvostranovedchesky 

information on Kazakhstan when training RKI; to create idea of 

key lingvokulturny concepts of an evraziystvo. 

Nobility:   lingvokulturovedchesky and stranovededchesky 

information on Kazakhstan; maintenance of key cultural 

concepts of the Euroasian culture; 

Быть способным  to present lingvokultury lacunas in the 

educational purposes; 

To be able:    to analyze a language material for the purpose of 

detection of national and cultural semantics; 

To own: analysis of a language picture of the world. 

FGRYa3506 Functional grammar of Russian 

3 credits /5 ECTS 

Course purpose: to create at bachelors-philologists 

communicative the focused approach to language, methodical 

Nobility: specifics of the Russian grammar in unity of structural 

and system and functional approaches; main sections of 



Prerequisites: IL 1401 

1+2+0 

knowledge, skills in the field of functional grammar of Russian; 

to acquaint with aspects of functional grammar; to describe 

grammatical forms and syntactic designs from the point of view 

of functions carried out by them in speech; to present specifics of 

the Russian grammar in unity of structural and system and 

functional approaches; to train future teachers of Russian in 

methodical working methods 

functional grammar. 

To be able:   to represent specifics of the Russian grammar in its 

system and functional potential; - to reveal communications and 

interactions of different functions of language units within 

system and in speech; - to be guided in approach to the 

functional description of grammar by the principle "from an 

expression form to function". 

To own: theoretical and practical knowledge of grammatical 

forms and syntactic designs from the point of view of functions 

carried out by them in speech. readiness to apply knowledge, 

skills on student teaching; to make scientific reviews, summaries, 

to make papers and the bibliography on scope of conducted 

researches. 

IRLYa3507 History of the Russian literary language 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: IL 1401 

1+2+0 

Course purpose: 

To acquaint students with the main problems and features of 

formation and development of the written and book Russian 

literary language since its origin to the present. 

Contents: -To acquaint students with the main stages of 

development of the Russian literary language in connection with 

people history. 

- To show typical features of literary texts and the main 

tendencies of development of the literary language during the 

different historical periods. 

- To show how appeared and as common-language and intra 

stylistic norms, what reasons and conditions of formation of the 

relevant standards developed. 

- To develop skills of the analysis of language of literary works, 

ability to allocate that new that authors of analyzed texts bring in 

the literary language, ability to mark out the features reflecting 

the main tendencies of the Russian literary language. 

Nobility: regularities of the Russian literary process, basic terms 

and the theoretical concepts necessary for judgment stories of the 

Russian literature, a periodization of the Russian literature, 

essence of the concept "tradition" and regularity of its 

functioning in literary process, the basic facts of creative 

biographies of the Russian writers, the main stages of creative 

evolution of studied authors; 

To be able:    to analyze texts of various genres in unity of form 

and content taking into account author's philosophical and 

esthetic opening, to reveal structural components of the text, unit 

of various levels of language, to define their place and function 

in the text, to compare texts and to define their place in the 

history of the Russian literary language; 

To own:   conceptual framework of history of the Russian 

literary language and to use it in the analysis of texts. 

ILU3508 History of linguistic doctrines 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: IL 1401 

1+2+0 

Course purpose: "The history of linguistic doctrines" consists in 

shining the main stages of development of science about 

language from the most ancient eras to a current state, to supply 

the information on the most ancient linguistic schools and large 

языковедах, the basic principles, a technique of research, the 

most important concrete achievements received by 

representatives of this or that school 

Nobility:  Russian place in a circle of other languages of the 

world; 

- - typological regularities and tendencies of development of 

languages; 

- - current state of languages and cultures of the Slavic world; 

data of related and unrelated languages. 

To be able:    to reveal typological signs of different languages; 

to compare the facts of Russian and related (including Slavic) / 

unrelated languages; 

To own:technique of the linguistic analysis of language units of 

different level. 

SRYa4509 Semantics of Russian 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: IL 1401 

1+2+0 

On the basis of system ideas of language which were created at 

students when studying discipline "Modern Russian" to show 

how the substantial party of language units taking into account 

the latest researches in the field of semantics is shown. 

Course purpose: 

 to acquaint students with the most important stages of 

formation and development of linguistic semantics as 

Nobility:   the main regularities and specifics in the organization 

of the substantial party of Russian; 

To be able:    to explain the phenomena and Russian processes 

in which semantic properties of language units are reflected; 

To own: semantic analysis of language units of Russian; 

To have idea:about linguistic semantics as independent branch of 

knowledge of language, its perspective and scientific device, 

main directions, concepts. 



independent scientific discipline; 

 to give an idea of the modern linguistic paradigms focused on 

research of semantic aspect of language units; 

 to characterize the principles and methods of modern linguistic 

semantics in the annex to Russian researches; 

 to consider the main problems connected with lexical and 

grammatical semantics of Russian; 

 to show features of the semantic device of Russian on the 

basis of the analysis of language units of different levels; 

 to establish possibilities of practical application of the received 

theoretical knowledge when training in Russian at school and 

higher education institution. 

RLYaKR4510 Russian literary language and standard of speech 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: IL 1401 

1+2+0 

Course purpose:formation of the exemplary language identity 

of the highly educated expert, which speech meets the standards 

accepted in the educated environment, differs expressiveness and 

beauty. 

The most important problems of discipline are: 

 fixing and improvement of skills of possession by norms of 

the Russian literary language;  

 development of skills of search and information assessment;  

 development of speech skill for preparation for difficult 

professional situations of communication (negotiating, 

discussions, etc.);  

 increase of culture of informal conversation, training in speech 

means of establishment and maintenance of the benevolent 

personal relations. 

Nobility: device of modern Russian, system of its units; bases of 

effective speech communication – bases of rhetoric, pragmatics; 

To be able:  to correct a form and tactics of speech behavior 

according to interests, level of readiness and mood of the 

addressee, abilities to find the most effective receptions of 

speech interaction; to use various language means and linguistic 

knowledge of them in free communication in various 

communicative situations; 

To own: literary norm at different levels of language in oral and 

written language: mastering by lexical, phraseological, fonetiko-

intonational, graphic and grammatical resources of the Russian 

literary language. 

PRYa4511 Russian pragmatics 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: IL 1401 

1+2+0 

Course purpose:to give an idea of pragmatics as making 

modern linguistic paradigm. 

- Contents:  to define a place and a pragmatics role as making 

linguistic paradigm, to reveal its contact relations with other 

sciences; 

-  to describe stages of formation of pragmatics as linguistic 

direction; 

-  to give the categorial characteristic прагмалингвистике as to 

science; 

-  to consider pragmatics in unity of the typological 

characteristic of RA, features of a context and language means of 

expression pragmatical  

- to give an idea of classifications of speech acts; to describe 

their main types 

- to analyse structure the speech act; 

-  to acquaint with modern works about correlation of objective 

and pragmatical meanings in the statement. 

-  to teach to model programs of speech behavior for realization 

of strategy of social and cross-cultural communication. 

Nobility: typology of performatory statements;  

to be able to analyze speech behavior in various situations of 

communication; 

To be able:  to choose language means of expression for speech 

acts in various situations of communication; to develop speech 

programs of situations of social and cross-cultural interaction 

(cooperation and confrontation strategy), and also to a choice of 

the most effective methods of research of speech problems of 

communication. 

ITPRYa3512 Innovative technologies of teaching of Russian 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: IL 1401 

Course purpose:in the generalized look to acquaint with 

achievements in the field of innovative technologies of training 

in Russian; to characterize the main directions and problems of a 

Nobility:   modern methods and technologies of teaching of 

Russian; 

To be able:    independently to select and correctly to use a 



1+2+0 modern technique of Russian. 

Contents: gives necessary theoretical and methodical 

preparation in the field of technologization of educational 

process, development and deployment of innovative methods of 

teaching of Russian at the school, being an important condition 

for future fruitful pedagogical activity. 

training material on Russian, reasonably to choose technologies 

of training and methodical receptions; 

To have idea:  about the contents and requirements of the 

program for Russian at school and other leading documents, and 

also in the contents and the methodical device of school 

textbooks. 

SRYa4513 Russian stylistics 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites: IL 1401 

1+2+0 

Course purpose:  formation at the student of complete system 

idea of language functioning in its style versions, in 

communicative, pragmatical and cognitive aspects; creative 

possession of norms of written and oral speech; maximum 

development of language "intuition" and formation of skills of 

stylistic editing. 

 Contents:  considers modern Russian in its functional and 

style versions, reveals style norms and features of production of 

texts of the various genre characteristic; 

  opens functional and expressional possibilities of use of 

lexical and grammatical units and separate morphological forms 

within a context and the whole text. 

To be able:    it is correct to interpret the semantic contents and 

stylistic information which lexical and grammatical units bear, 

certain morphological forms; to make a motivated choice of 

these units and forms depending on context conditions; 

effectively to use expressional opportunities of these units at 

creation of texts of mass communication; to be guided in system 

of functional styles of modern Russian; to reveal regularities of 

creation and functioning of texts of the various genre 

characteristic. 

IET 3 Russian literature 

SW 3501  Scientific writing (kz/rus/eng) 

1 credit / 2 ECTS 

Prerequisites: no 

0+1+0 

  The main objective of development of discipline – to help 

students to get acquainted with the principles and to seize 

receptions of implementation of the research project 

Contents: to create idea of the basic principles of modern 

science as specific form of social activity in a context of 

formation of humanitarian knowledge; 

to show as justification of rules of scientific activity is connected 

with functioning of scientific community, with the directions of 

the academic career offered them and forms of scientific 

communication; 

To create idea of an order of the organization of the research 

project, to show the skills necessary at each stage of its 

implementation – from the formulation of a subject and selection 

of sources before text and representation writing to its scientific 

community. 

Nobility: terminology of the description of the degree or 

dissertation project: concepts of a subject, object and problem of 

scientific research; . technology of implementation and 

presentation of the analysis of sources of different types; rules of 

optimization of a ratio between a subject and sources; rules of 

the bibliographic description; main opportunities of search of 

research literature; technologies of scheduling of own research as 

way to organize research activity how to represent itself and the 

scientific work in certain communities as forms of a statement of 

the content of work and as models of conceptualization of a 

subject; 

To be able:    to work with information: its search, redistribution 

and editing in aspect of approach to set (for example, the 

employer or scientific community) to a format; to describe 

research projects: both own, and the companions on group, other 

representatives of a profession in which the student intends to 

self-actualize. 

RP3502 Russian poetry of the XIX century 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1402 

1+2+0 

Course purpose:to create complete idea of creativity of poets of 

the XIX century at students 

Contents: 1)  the analysis and interpretation on the basis of 

concepts existing in literary criticism and applied techniques of 

the phenomena and the processes happening in poetry of the XIX 

century,  

2) oral, written and virtual representation of materials of own 

supervision and researches of creative identity of poets. 

 

Nobility: main features of poetry of the XIX century; system of 

genres of the Russian poetry of the XIX century, their function, 

the contents and poetics, and also the texts of works provided by 

the program; 

To be able:    to open features of functioning, the contents and a 

form of poetic works of the XIX century with use of the main 

concepts and terms, receptions and methods of the analysis and 

interpretation of the texts accepted in modern literary criticism; 

to state orally and in writing the conclusions and supervision 

concerning structure and work poetics; 

To own: the main methods and receptions of research and 

practical work in the field of the analysis of literary and art 



poetic work. 

LPK3503 Literary process of Kazakhstan 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1402 

1+2+0 

"Literary process of Kazakhstan" is the discipline purpose 

acquaintance to culture, spiritual property of the people of 

Kazakhstan. Problems of discipline: 

mastering by a conceptual framework; 

formation at students of complex philosophical, art and esthetic 

perception of national cultures; knowledge of historico-literary 

regularities of development of literary process; formation of 

knowledge of genre specifics of literature; 

definition of a role and place of national literature in a context of 

world literary process; 

Nobility: main features of creativity of writers of Kazakhstan 

XX century; system of genres of literature of Kazakhstan XX 

century, their functions, the contents and poetics, and also the 

texts of works provided by the program; 

To be able:    to open features of functioning, the contents and a 

form of works of writers of Kazakhstan XX century; to state 

orally and in writing the conclusions and supervision concerning 

structure and work poetics; 

To own:   the main methods and receptions of research and 

practical work in the field of the analysis of literary and art work. 

PRPK3504 Prose of the Russian writers of Kazakhstan 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1402 

1+2+0 

Problems of a course: research of an art originality of the 

Russian epic prose of Kazakhstan; reconstruction of the 

atmosphere of cultural origin and evolutionary processes in it; to 

understand the general regularities of literary process, to define 

creative identity of certain writers. 

Nobility: leading literary directions, genres and style features of 

prose of writers of Kazakhstan; 

To be able:    to open features of functioning, the contents and a 

form of the modern 

works with use of the main concepts and terms, receptions and 

methods of the analysis and 

interpretations of the texts accepted in literary science; 

- to state orally and in writing the conclusions and supervision 

concerning the theory and stories of modern literature; to create 

texts of different type; 

To own: main methods and receptions of research and practical 

work. 

TP3505 Creativity of poets of the XIX century 

2 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1402 

1+1+0 

The discipline purpose "Creativity of poets of the XIX century" 

will get acquainted with a historico-literary and historical and 

cultural originality of a studied era, and also features of literary 

practice, 

realized in creativity of leading poets of the classical period of 

the Russian literature. Creativity of poets is offered to be 

considered, on the one hand, in historico-literary prospect, with 

another, - in aspect of historical and functional approach (in 

judgment reader's audience, 

criticism and literary criticism). 

Nobility: regularities of literary process; main lines art directions 

of the XIX century: romanticism, realism; content of the most 

considerable works of the XIX century; 

To be able:    to analyze them in a context of literature and 

culture of an era of creation; to define an art originality of works 

and creativity of the writer as a whole, using system of the main 

concepts and literary criticism and history of literature terms; 

To have idea: about development of the Russian literature of the 

XIX century; about value of the literary work in connection with 

a public literary situation and culture of an era; 

To own: the conceptual framework which is using in works on 

stories of the Russian literature of the XIX century. 

TP3506 Creativity of poets of the XX century 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1402 

1+2+0 

The discipline "Creativity of poets of the XX century" aims to 

acquaint with a historico-literary and historical and cultural 

originality of a studied era, and also features of the literary 

practice realized in creativity of leading poets of the classical 

period of the Russian literature of the XX century. 

Nobility: regularities of literary process; main lines art directions 

of the XX century; 

To be able:      to analyze them in a context of literature and 

culture of an era of creation; to define an art originality of works 

and creativity of the writer as a whole, using system of the main 

concepts and literary criticism and history of literature terms; 

To have idea: about development of the Russian literature of the 

XX century; about value of the literary work in connection with 

a public literary situation and culture of an era; 

To own: the conceptual framework which is using in works on 

stories of the Russian literature of the XX century. 

SRL3507 Modern Russian literature 

3 credits / 5 ECTS 

The purpose – to give system knowledge of modern literary 

process, the main tendencies of development of literature, 

Nobility: the most significant historico-literary facts and the 

phenomena of the studied period, periodization of literary 



Prerequisites: IL 1402 

1+2+0 

significant representatives of various currents, to create readiness 

for scientific and critical reception of the Russian literature of a 

turn of the XX-XXI centuries. 

process; creativity and biographic given representative poets and 

writers; genre and style processes in literature of the studied 

period; 

To be able:      to consider literary process in a sociocultural 

context of an era; to designate these or those tendencies of 

development and chronology of the historico-literary 

phenomena; to compare the works belonging to various esthetic 

directions and to reason their typological and individually 

author's accessory; to characterize a career (or a stage) certain 

writers; competently to use terms framework in the analysis of 

texts of the various esthetic nature and genre and patrimonial 

accessory. 

To own: skills, methods, receptions of research, analytical and 

practical work with art, critical and scientific texts. 

IIPLLKPN3508 Intellectual and innovative potential of the 

personality in literature of Kazakhstan 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1402 

1+2+0 

The discipline purpose "The intellectual and innovative potential 

of the personality in literature of Kazakhstan" to acquaint 

students with an assessment of the main constants of an art 

paradigm of the personality in modern literature of Kazakhstan. 

Objectives: 

-   to give the complex description of the main regularities of art 

systems of modern Kazakhstan writers in the above aspect by 

preparation of the philological electronic almanac; 

- to reveal a continuity of the latest literature of Kazakhstan with 

classical traditions and new tendencies in the Russian intellectual 

prose of the end of XX - the beginnings of the XXI centuries; 

- to consider models of reconstruction of an intellectual 

component of literary heroes in the light of their innovative 

development taking into account an individual and author's 

mirovideniye of modern literary artists; 

- to acquaint students with typology of forms of expression of 

author's consciousness and psychological ways of the image of 

uncommon persons in line with opposition and interaction of 

various author's art and esthetic systems and genre structures in 

generalizing monographic research. 

Nobility:   concrete manifestations of these regularities in new 

historical conditions of development and functioning of literature 

of Kazakhstan of the last decades by XX – the beginnings of 

XXI вв; 

To be able:      to explain variety of formal and textual and 

substantial aspects of works of modern Kazakhstan intellectual 

prose taking into account change of a role of literature in society; 

To get   skills of the complex literary analysis and theoretical 

judgment of various forms of author's representation in structure 

of a work of art; 

To be competent in treatment of the main problems of 

development of literary process of Kazakhstan taking into 

account specific cultural and historical conditions of its 

functioning, in carrying out literary research with application of 

new techniques; works; 

To have idea  about the cultural situation which has developed 

today which has changed a condition of literary and art process 

of our country of the period of Independence. 

 

RLSGK4509 The Russian literature of the taken place state of 

Kazakhstan 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1402 

1+2+0 

Training purposes: To acquaint with a versatile cultural 

heritage, works of poets and prose writers of the latest time. To 

teach the complex analysis of literary works in a context of 

social and cultural and historical conditions of the country, and 

also an assessment of esthetic and expressive opportunities of the 

art word. The Russian literature of the taken place state of 

Kazakhstan. Prose. Story, adventure literature. Story. Literary 

documentary. Satire. Fantasy. Lyrics. Poem. Dramatic art. 

Literature of the people of Kazakhstan. Literary criticism. Art 

literary criticism. 

Nobility: original nature of the Russian literature and specifics 

of modern literary processes; 

To be able:    to carry out the complex analysis of literary works 

according to specifics of an era, system idea of literary processes; 

To own: thoughtful reading works, in correlation with cultural 

and esthetic criteria of the specified period. Work estimates from 

the point of view of art and social ideological value. 

LNKSA4510 Literature of the people of Kazakhstan and 

Central Asia 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

To study literary process of the people of Central Asia and 

Kazakhstan from an antiquity to the present, to receive idea of 

character of art and semantic space, literary property of the 

people of Central Asia and Kazakhstan, specifics of the literary 

directions, internal regularities of development and creative 

Nobility: literature of the people of Kazakhstan and Central Asia 

as quite independent historico-literary phenomenon reflecting the 

general tendencies of development of world culture, literature; 

monographic creativity of outstanding writers; main stages of 

historico-literary process; 



identity of the largest national writers of Central Asia and 

Kazakhstan. 

To be able:      to be able independently, proceeding from 

available teoretiko-literary knowledge, to analyze literary works 

of different types and genres; 

To own: skills of analytical approach to the art text. 

LNSNG4511 Literature of the people of the CIS 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL1402 

1+2+0 

Discipline purpose: 

 - formation of system knowledge of the main stages of 

development of national literatures, on regularities of interaction 

between them. 

Problems of discipline: 

- to promote mastering by students by humanitarian knowledge, 

familiarizing with universal knowledge; 

 - to develop skills of the analysis of national work; 

 - to cultivate interest to polycultural space of the CIS. 

 The discipline focuses on social and pedagogical, educational, 

cultural and educational activity. Its studying promotes the 

solution of the following standard problems of professional 

activity: 

 - implementation of training and education being trained taking 

into account specifics of a taught subject; 

 - formation of the general culture of the personality; 

 - use of various means in training. 

Nobility: main names of representatives of literature of the CIS; 

interrelation of cultures and literatures of the CIS; 

To be able:    to define universal and national in the ideological 

and art content of works; to use the main methods of the literary 

analysis; to use scientific, reference, methodical books; to 

perform independent work on the analysis of creativity or a work 

of art of the writer of literature of the people of the CIS; 

To have idea: about the general stages of development of 

literatures of the CIS. 

ITPRYa3512 Innovative technologies of teaching of the 

Russian literature 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: TTRL 4424 

1+2+0 

Course purpose::  to open interrelation of methodology, the 

theory and methods as systems of scientific research; to 

characterize the main forms of occupations, a technique of their 

preparation, planning and carrying out, the requirement to 

independent work on philological office taking into account use 

innovative technologies, modern computer means in educational 

process. 

Содержание:  gives necessary theoretical and methodical 

preparation in the field of teaching of the Russian literature at the 

school, being an important condition for future fruitful 

pedagogical activity. 

Nobility: specifics of a studied course, its subject, the standard 

on literature; 

To be able:    to develop and realize in practice of technology of 

training; to organize team work for the solution of educational 

tasks on classes in literature, to make working programs on 

literature. ; 

To have idea:  about the contents and requirements of the 

program for literature at school and other leading documents, and 

also in the contents and the methodical device of school 

textbooks. 

OIPT4513 Bases of studying of poetics of the text 

2 credits / 3ECTS 

Prerequisites: IL1402 

1+1+0 

Course purpose::  studying of the art text as substantial and 

formal integrity which is based on system of language means. 

Contents: - detection of features of the art text; 

- studying of esthetic opportunities of different levels of 

language; 

- consideration of the extralinguistic and linguistic factors 

influencing language completeness of the text. 

Nobility: basic provisions and concepts in the field of the poetic 

analysis of the art text; principles of the analysis of language of 

fiction; the main approaches to studying of subject and 

existential structure of the art text; 

To be able:    to apply the received knowledge in the analysis of 

the literary work, namely: to characterize the studied text in 

linguistic aspect from a point 

sight of its genre and patrimonial accessory, to specifics of the 

semantic and composite and speech organization; originalities of 

a narrative monologue. 

To own: modern methods of the philological analysis of the art 

text, including: to analyze work language from the point of view 

of inclusion in a historico-literary context; language and metric 

features of work, dependence on a sort and genre; identification 

technique 

intertekstualny communications. 



IOT 4 Russian as foreign 

SW 3501 

Scientific writing ( каз/рус/анг) 

1 credit / 2 ECTS 

Prerequisites: no 

0+1+0 

  The main objective of development of discipline – to help 

students to get acquainted with the principles and to seize 

receptions of implementation of the research project 

Problems of discipline:  

to create idea of the basic principles of modern science as 

specific form of social activity in a context of formation of 

humanitarian knowledge; 

to show as justification of rules of scientific activity is connected 

with functioning of scientific community, with the directions of 

the academic career offered them and forms of scientific 

communication; 

To create idea of an order of the organization of the research 

project, to show the skills necessary at each stage of its 

implementation – from the formulation of a subject and selection 

of sources before text and representation writing to its scientific 

community. 

Nobility: terminology of the description of the degree or 

dissertation project: concepts of a subject, object and problem of 

scientific research; . technology of implementation and 

presentation of the analysis of sources of different types; rules of 

optimization of a ratio between a subject and sources; rules of 

the bibliographic description; main opportunities of search of 

research literature; technologies of scheduling of own research as 

way to organize research activity how to represent itself and the 

scientific work in certain communities as forms of a statement of 

the content of work and as models of conceptualization of a 

subject; 

To be able:    to work with information: its search, redistribution 

and editing in aspect of approach to set (for example, the 

employer or scientific community) to a format; to describe 

research projects: both own, and the companions on group, other 

representatives of a profession in which the student intends to 

self-actualize. 

FF3502 Functional phonetics of Russian as foreign 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: PMRL 1403  

1+2+0 

The subject matter "Functional phonetics of Russian" represents 

the course of phonetics focused on the speaking. 

The course purpose – to study functions which sounds of speech 

carry out as a part of the soundings forming the material, 

perceived party of meaning units of language: morphemes, 

words and their forms. 

Tasks: to provide a projection of knowledge of theoretical 

phonetics to the solution of applied tasks; to use scientific model 

of phonetic system for the purpose of an explanation and 

statement of sounds when studying RK; to create skills of the 

correct statement of an articulation of sounds and a speech 

intoning in Russian. 

Nobility:  –  articulation nature of sounds of Russian; features of 

functioning of phonetic laws; 

 to have ability to correct an articulation of sounds; to interpret a 

derivational word meaning; 

To be able:      to use scientific model of phonetic system for the 

purpose of an explanation and statement of sounds when 

studying RKI; 

To own: correct intoning (IK) of speech in Russian, methods and 

receptions of statement of an articulation of sounds and speech 

intoning. 

FL3503 Functional lexicology of Russian as foreign 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: LMRL 1406 

1+2+0 

The maintenance of a training course is the description of lexicon 

of Russian in the applied purposes:  lexicon active and passive, 

potential dictionary, lexical oppositions, theme groups of words.  

The course purpose - training in lexicon as to a leading 

component of speech communication; Tasks: to have idea of the 

system organization of lexical system of Russian; to understand 

questions of interaction of lexicon with grammar and phonetics; 

to organize work on lexicon training инофонов. 

Nobility:   regularities of the system organization of lexicon of 

Russian and feature of its functioning; techniques of presentation 

and assimilation of lexicon of Russian инофонами; 

быть способным  to interpret a derivational word meaning; to 

provide lexicon assimilation at presentation and activization 

stages; 

To be able:     to define a basic word stock according to level of 

preparation of foreigners and their purposes of studying of 

Russian. 

FS3504 Functional word formation of Russian as foreign 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: SMRL 1407 

1+2+0 

The subject matter "Functional word formation of Russian" 

represents the course of word formation forming complex system 

representation of the Russian word formation for teaching of 

Russian as foreign 

Course purpose:studying of basic regularities of the semantico-

syntactical and text use of word-formation models for expression 

of semantiko-word-formation categories of an abstractness 

(names of action, quality and a condition), abstractnesses, 

persons, a subject, subjectivity, etc. 

Nobility:  to use knowledge of word-formation elements, ways 

of word formation and units of synchronous word formation for 

Russian phonology; semantiko-word-formation categories and 

system of word-formation models; 

to be capable to define belonging of the derivative word to a 

certain semantiko-word-formation category; 

To be able:      to use word-formation models of Russian for 

needs of speech communication in Russian; 

To own: slovoproizvodstvo in Russian 



Contents: to use knowledge of word-formation elements, ways 

of word formation and units of synchronous word formation for 

allocation of semantiko-word-formation categories; to know 

word-formation models and regularities of their functioning at 

realization of nominative and communicative functions of 

language. 

FM3505 Functional morphology of Russian as foreign 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: MMRL 2410 

1+1+0 

The main maintenance of a training course is knowledge of a role 

of morphological categories and of features of their functioning 

in Russian. 

The purpose of a course is studying of applied aspect of 

morphological system of Russian, features of its functioning at 

sense expression. 

Tasks: to know morphological categories of a sort, number, an 

animateness; technique of training in the use of cases; specific 

values and their differentiation with ways of verbal action; 

technique of training in types on a basis of "private specific 

values"; technique of training in aspectual-temporal forms on the 

basis of situational approach, a context. 

Nobility:  system of parts of speech of Russian, their 

morphological categories and features of their functioning at 

expression of sense and use in speech; 

to be capable to use morphological knowledge for exact 

expression of sense; 

To be able:       it is correct to use a case paradigm and 

aspectual-temporal verbal for expression of objective and 

pragmatical sense; 

To own:   methods and receptions of training in grammar of 

Russian 

LSKPN3506 Lingvokulturnye symbols of Kazakhstan of the 

period of Independence 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1401 

1+2+0 

The training course is built on the basis of basic knowledge of a 

lingvokulturologiya and regional geography when training RKI.  

The course purpose – to help to seize lingvokulturovedchesky 

and stranovededchesky information on Kazakhstan. 

Tasks: will reveal a role interrelation of language and culture in 

system of training of RKI; to acquire lingvostranovedchesky 

information on Kazakhstan when training RKI; to create idea of 

key lingvokulturny concepts of an evraziystvo. 

Nobility:   lingvokulturovedchesky and stranovededchesky 

information on Kazakhstan; maintenance of key cultural 

concepts of the Euroasian culture; 

to be capable to present lingvokultury lacunas in the educational 

purposes; 

To be able:       to analyze a language material for the purpose of 

detection of national and cultural semantics; 

 To own: analysis of a language picture of the world. 

KL3507 Komparativny linguistics 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1401 

1+2+0 

 

The maintenance of a training course is the comparative 

linguistics, detection of similarity and distinction of Russian with 

the native language being trained. 

The course purpose – to reveal similarity and distinction of 

phonetic, lexical, word-formation and grammatical systems of 

Russian to the native language инофона. 

Tasks: to acquire methodological bases of comparative 

linguistics; to provide conscious assimilation of language 

knowledge on the basis of detection of similarity and distinction 

of phonetic, lexical, word-formation and grammatical systems of 

Russian with the native language инофона. 

Nobility:   methodological bases of comparative linguistics; with 

a mass of examples of comparison of various levels of language; 

to be capable to reveal similarities and distinctions in systems of 

languages; 

To be able:      to analyze a language material in comparison and 

comparison; 

To own: assimilation of a language material 

FSRYa3508 Functional stylistics of Russian as foreign 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1401 

1+2+0 

The maintenance of a training course is the functional and 

stylistic system of speech activity and a technique of training in 

understanding and a producing texts of various styles. 

Aim a course – studying of functional styles of Russian and their 

language and speech features. 

Tasks: knowledge of features of functioning of language units in 

speech products of different styles; mastering by system lingvo-

stylistic knowledge when training in Russian; work technique 

with texts of different functional styles (the mass media 

language, art texts, business language, scientific style). 

Nobility:  -   functional and stylistic system of speech activity 

and technique of training in understanding and producing texts of 

various styles; 

to be capable to understand and generate texts of various style 

accessory and to use them in speech activity; 

To be able:       to distinguish texts on style accessory; 

To own:   works with texts of various style accessory (the mass 

media language, art texts, business language, scientific style) and 

a training technique. 

NTMAI4509 Scientific text: methodical aspect of studying Training course "Scientific text: the methodical aspect of Nobility:   bases of methodology scientific information in the 



3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1401 

1+2+0 

studying" is design organized, directed on formation of subject, 

system and tool competences. 

Course purpose on the basis of knowledge of bases of general 

scientific methodology to create the competences necessary for 

work with the scientific text in the specialty. 

Contents: :  to acquaint with bases of general scientific and 

chastnonauchny methodology; to seize various techniques of the 

analysis of the scientific text; to seize to technologies of search 

of scientific information, a technique of training in work with the 

scientific text. 

specialty, methods and receptions of the analysis of the scientific 

text, creation of secondary scientific texts; 

To be able:       to analyze structure and contents of the scientific 

text, to create secondary scientific texts on its basis; 

To own:   technicians and techniques of research of the scientific 

text, creation of secondary scientific texts; technologies of 

information search; technique of training in specialty language. 

PAFRYa4510 Pragmatical aspect of functioning of Russian 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1401 

1+2+0 

Course purpose: to give an idea of pragmatics as making 

modern linguistic paradigm and to define its place in programs of 

training in languages. 

Tasks:  to define a place and a pragmatics role as making 

linguistic paradigm; to consider pragmatics in unity of the 

typological characteristic of RA, features of a context and 

language pragmatical sense; to give an idea of classification of 

speech acts; to describe their main types; to seize a technique of 

training in speech communication. 

Nobility:     pragmatics methodology as sciences, typology of 

speech acts, mechanisms of recheporozhdayushchy process, 

strategy of language expression; 

to be capable to distinguish pragmatical sense of the statement 

and the text, to create influence texts; 

To be able:       to analyse structure of the speech act, to 

distinguish its illokutivny force; to generate statements for 

expression of intentions in the course of speech communication; 

To own:   technique of training of pragmatics of RKI. 

DRYa4511 Business Russian 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1401 

1+2+0 

The training course offers concrete techniques of the analysis of 

situations of business communication, work with texts of official 

style. 

Course purpose –   formation of communicative competence of 

the sphere of business communication. 

Problems of a course:  to master language as means of business 

communication; to master a technique of training in business 

communication; to teach the analysis of structure and contents of 

the texts functioning in the sphere of business communication. 

Nobility:     typology of texts of business communication, 

language, stylistic and their structural characteristics, samples of 

official official papers; 

To be able:       to interpret contents of texts of business 

communication, to create documents in the business sphere; 

to be capable to business communication in Russian in 

economic, financial, administrative and scientific spheres of 

communication; 

To own:   technique of creation of advertizing leaflets, 

prospectuses, training in business communication. 

YaLSh3512 Language and literary masterpieces 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1402, IL 1401 

1+2+0 

The main maintenance of a training course is work with texts of 

classical fiction. 

Course purpose -  to teach to read and interpret highly artistic 

works of the world literature. 

Tasks: to work with the art text, to seize techniques of the 

linguistic and literary analysis of the art text, training in language 

through the art text. 

Nobility:     literary masterpieces of the world literature to read 

them in Russian; 

to be able to interpret the main contents of the art text, to 

analyze language and graphic means; 

to be capable to retell the matter of a work of art and to give it 

an assessment; 

to own techniques of training of RKI on the basis of the art text. 

ITPRYa3513 Innovative technologies of teaching of Russian 

as foreign 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: IL 1401 

1+1+0 

The main maintenance of this course is studying innovative 

technologies of teaching of RKI. 

Course purpose:  to describe specifics of interactive methods of 

teaching of Russian and to create ability of their use in practice 

of educational process.  

Tasks: to open the nature and the maintenance of innovative 

methods of teaching of RKI; to acquaint with the methodical 

concept of interactive training in Russian in system of the 

methodological principles; to give the main characteristic to 

interactive methods of training, to provide practical mastering by 

the main receptions of active and interactive techniques. 

to know different forms of the organization of training of RKI, 

specifics of innovative technologies (modular, 

algoritmizirovanny, integrated, etc.); 

to be able to realize the received knowledge in practice, to 

choose the most effective methods of training; 

to be capable to realize a problem of training of RKI on the 

basis of innovative and information technologies; 

to own interactive receptions of training and control of 

knowledge. 

INTERDISCIPLINARY MODULE 



IP2601 Innovative Entrepreneurship (trade-wise)  

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

The purpose of the teaching of this discipline is the study of the 

legal regulation of innovative business, as with the level of 

economic development increases the value of the use of 

innovations. Innovative Entrepreneurship - is the process of 

development and commercial use of technical and technological 

innovations. Innovation is the specific instrument of 

entrepreneurship. The course is planned to study the subjects of 

innovative business, its core (innovative business based on 

internal organization, innovative businesses based outside the 

external organization through contracts, innovative 

entrepreneurship based on the external orgavnizatsii with 

ventures), the features of the innovative business, a comparative 

analysis of innovation entrepreneurship in the world, in countries 

near and far abroad. 

Competence, mastered from the study of the module: the student 

must 

Know - the general theoretical principles and methods of 

innovation 

entrepreneurship, the concept, content and history of the 

development of innovative business, goals and objectives of 

innovative business principles of the forms and methods, 

objectives and tasks of innovative entrepreneurship. 

To be able to - to analyze and apply this knowledge in practice. 

Work with legal and regulatory framework governing the 

innovative entrepreneurship and to implement the knowledge, 

understanding of the public policies on innovation 

entrepreneurship. 

Possess the skills of solving scientific and practical problems in 

the field of legal regulation of innovative entrepreneurship. 

Graduates will possess in-depth knowledge in all areas of law 

and to be able to carry out a critical analysis of the state of 

current research. 

IP2602 Intellectual Property Law  

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

Purpose and Objectives: to help students understanding of the 

courts. 

Contents: The subject examines the concept and principles of 

the judiciary, the court system of the Republic of Kazakhstan, the 

courts. The course provides information on the activities and 

competence of the Supreme Judicial Council, the Judicial jury, 

the Committee on Court Administration. 

Competence, mastered from the study of the module: the student 

must 

know: the theory and practice of judicial work; 

be able to: theoretically, logically, intelligently and make 

judicial decisions (the verdict, decision, judgment); 

have: skills in the main proceedings of the court of appellate, 

cassation and supervisory authority. 

ShML2603 Masterpieces of the world literature (On N. 

Nazarbayev's strategy) 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: HFL 2416, HRL 3417 

1+2+0 

Main objective of a course – formation at students of general 

idea about the world literature in its main currents, about modern 

concepts of the world literature as whole. To impart to students 

skills of the analysis of classical and modern works of art. To 

show internal continuity of modern culture with earlier historical 

stages of cultural development, and as dynamics of cultural 

development. 

Problems of a course:  

1 . to designate and consider a circle of the problems connected 

with research of the world literature that provides development 

of a certain circle heterogeneous in character sources; 

2  .  to master scientific terminology and the basic principles of 

the analysis of texts (semiotics, psychoanalytic, etc.);  

3 . to learn culture of expression of the thoughts competently in 

an oral and written form. 

cultures. 

Nobility: 

• specifics of fiction, main texts 

 

To be able:  

• competently to express the general features of fiction, with 

attraction of the corresponding terminology, observing logic of a 

reasoning proceeding from features of istochnikovy base and 

methods of its research 

 

To own:  

conceptual and methodical framework of discipline 

MK 2210 Culture of Speech Communication  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: IL 1401 

1+1+0 

The purpose of studying of a course is formation of the modern 

language personality, capable to realize own communicative 

intentions and to build according to it effective communication. 

Nobility:features of perception of text information, speech 

behavior of the identity of the interlocutor, communication 

conditions and also to understand the recheporozhdeniye 

mechanism; 

To be able:modeling and analysis of the speech environment; 

carrying out the psycholinguistic analysis of speech; to seize 

equipment of conducting effective dialogue (communicative 



skills). 

To have idea: about essence and contents of the modern theory 

of communication. 

FARL2604 Philosophical aspects of the Russian literature 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL1402 

1+2+0 

Course purpose: on the basis of knowledge of bases of general 

scientific and chastnonauchny methodology to investigate and 

open interrelation and interconditionality of the art and 

philosophical I began in studying of individual and author's 

systems of the specified authors at the level of figurative 

мотивной structures and specifics of narrative forms Problems 

of a course are identification of sources and traditions of 

formation of a philosophical orientation of the best samples of 

the Russian novel, specifics of artistic realization of its 

perspective in the specified aspect and detection of the main 

regularities in connection with research of philosophical, cultural 

and literary contexts of an era. 

 

-  nobility: 

influence on the Russian novelists of representatives of the 

European and Russian philosophical and religious thought 

(Gegel, the Edging, Nietzsche, Freud, V.Solovyev, I.Ilyin, N. 

Berdyaev), expressed in activization of an internal form of the 

word, aspiration to an obobshchennost, associativity of a 

narration; 

-  to be able:  

to reveal specifics of a ratio of graphic and semantic plans to 

novelistic structure, character and types of art convention; 

-  to own: skills of the analysis narrative and composite whole 

the best phenomena of the Russian novel in correlation with 

communication of moral and philosophical searches of the 

Russian writers actively mastered by modern literary criticism. 

SL2605 Sociolinguistics 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1401 

1+2+0 

 

Purpose: to acquaint with the main concepts and data on a 

subject and the sociolinguistics status, to give an idea of the main 

sotsiolingvistichesky methods of processing of a material and the 

main approaches to the solution of social problems from the 

linguistic point of view 

Contents: Sociolinguistics - the branch of linguistics studying 

language in connection with social conditions of its existence. 

Under social conditions the complex of external circumstances in 

which language really functions and develops means: society of 

the people using this language, social structure of this society, 

distinction between native speakers aged, the social status, culture 

and education level, the place of residence, and also distinctions in 

their speech behavior depending on a communication situation. 

Nobility: types of relationship between language and society 

(language and culture, language and history, language and 

ethnos, policy, mass communication); main concepts of new 

scope of their professional knowledge; 

To be able: to apply sotsiolingvistichesky methods to the 

analysis of a social and language material. 

 

To own: basic knowledge on sociolinguistics. 

PsiL2606 Psycholinguistics 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: IL 1401 

1+2+0 

 

 

Purpose: to acquaint students with methodological, theoretical 

and experimental bases of psycholinguistic researches; with the 

main concepts and data on a subject and the psycholinguistics 

status to give an idea of the main problems solved within 

psycholinguistics 

Contents: Psikholingvistika-the independent scientific direction 

which has arisen on a joint of linguistics and psychology. The 

psycholinguistics arose for the solution of problems which can't 

be solved neither in psychology, nor in linguistics. Association 

of these two disciplines in one boundary discipline allows to use 

a conceptual framework of linguistics for the description of a 

language form of speech statements and a conceptual framework 

of psychology for the description and an explanation of mental 

processes of production and perception of speech, онтогенеза 

language and language ability as the psychophysiological 

function of the person which is forming prizhiznenno. 

Nobility: basic theories and modern directions of 

psycholinguistics; 

To be able: to apply approaches and methods to the solution of 

practical tasks in the sphere of the professional activity; 

To own: terms framework 

CSC2607 Culture of Speech Communication  

2 credit /3 ECTS 

The purpose of studying of a course is formation of the modern 

language personality, capable to realize own communicative 

Nobility:features of perception of text information, speech 

behavior of the identity of the interlocutor, communication 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prerequisites :  no 

1+1+0 

intentions and to build according to it effective communication. conditions and also to understand the recheporozhdeniye 

mechanism; 

To be able:modeling and analysis of the speech environment; 

carrying out the psycholinguistic analysis of speech; to seize 

equipment of conducting effective dialogue (communicative 

skills). 

To have idea: about essence and contents of the modern theory 

of communication. 



 

SPECIALITY 5В020700 -TRANSLATION STUDIES 

Discipline code The name of discipline, the number of credit, 

prerequisites, the distriburion by type of 

occupation 

The goal, objectives, an outline of the module (course) The learning outcomes (knowledge, skills,  abilities) 

STATE COMPULSORY MODULE 

HK 1101 History of  Kazakhstan  

3 credit / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

2+1+0 

The aim: To familiarize the  students with the historical bases 

and periods of formation of the independent Kazakhstan 

statehood through the study of specific sources and historical 

facts from the standpoint of new theoretical and methodological 

views. 

Content. The historical bases and periods of formation of the 

independent Kazakhstan statehood. Historical and comparative 

analysis of the current achievements of  the  Kazakhstan 

statehood compared to various periods of the past. 

- knowledge of historical bases and periods of establishment of 

the independent Kazakhstan statehood in the context of the 

global and Eurasian historical process; 

- the ability of comprehending objectively and thoroughly the 

inherent advantages, features and value of Kazakhstan's 

development model; 

-  analytical skills and skills of axiological analysis in the study 

of complicated historical processes, phenomena and historical 

figures of modern Kazakhstan. 

POK(R)L1102 Professionally-Oriented Kazakh (Russian) 

Language 3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

0+3+0 

The aim: To teach the students the ability to reproduce and 

produce dialogues and monologues   in the Kazakh (Russian) 

language in  every day scientific and professional 

communication. 

Content. Reproduction of the conceptually 

 organized philological knowledge in the Kazakh (Russian)  

language, the co-allocation of  the functioning and development  

of the Kazakh  (Russian) language with the socio-economic, 

cultural, historical, political situation in Kazakhstan and in the 

world, with constitutional legal bases of the Republic of 

Kazakhstan. 

– the ability to apply the basic knowledge of the system,  

structure and functioning  of the  Kazakh language units for 

working at  texts  on speciality to formulate a professional 

outlook; 

- the ability to create  secondary scientific texts: abstract, 

summary and description; the ability to synthesize the  scientific 

information in the form of a thesis of the issue. 

 

POFL1103 Professionally-Oriented Foreign Language 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

0+2+1 

The aim: To teach the students to communicate in a foreign 

language for professional needs. 

Content. Enriching the vocabulary of a foreign language, 

including the  professional terms and clichés, development of 

listening skills, improvement of students' abilities in reading 

authentic publications on suggested topics from professional 

press and the development of  skills of 

writing  business correspondence with partners on professional 

issues. The course is designed for students with the average and 

high levels of language proficiency (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced). 

- the ability to comprehend a foreign speech by listening; 

- communication skills in a foreign language and  rich 

vocabulary; 

-  reading  skills and skills of analysis of the read  material. 

 

PSK  2104 Philosophy of Scientific Knowledge  

2  credit /3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The aim: to develop students’ methodological and scientific 

culture,  

their skills of independent formulating scientific problems and 

algorithm of scientific search based on fundamental knowledge 

in the sphere of philosophy, as well as possibilities of 

interdisciplinary methodology.  

A special attention is paid to the problems of science and 

technology, engineering, technical knowledge and art, the role of 

science in social progress, and also in genesis and solution of  

-  knowledge of the role of Philosophy as 

worldview and basic concepts of the scientific knowledge; its 

essence and interrelation of philosophical and general scientific 

worldview; 

-  knowledge of core principles, laws and mechanisms of the 

cognitive activity. 

- knowledge of current ethical problems of  modern society and 

their importance for the professional activity; 

- skills of non-biased comprehension of realias of modern socio-  



  global tasks of modern society.    

Content. Studying key ideas and categories of Modern 

Philosophy, its basic principles, laws and mechanisms of 

cognitive activity. 

Considering ethical problems of the development of science and 

technology, basic spiritual values and their importance for 

professional activity. 

Extension and improvement of students’ knowledge in heuristic 

and methodological spheres of science by 

mastering scientific and methodological potential of Modern 

Philosophy. Forming the idea of the objective law of existence 

and the development of the community, state, civil society and 

individuals, of the principles of tolerance and intercultural 

dialogue as conditions of existence of a global society. 

Developing the students’ culture of critical thinking and their 

skills of independent reflection on their own methodological 

problems.      

cultural situations from the point of view of critical thinking 

methodology; 

- skills to use knowledge of principles, laws and categories of 

Philosophy in the process of solving professional scientific tasks; 

- mastering skills of creative and critical thinking and applying of 

tools of critical thinking to the analysis of scientific, cultural, 

social and political phenomena and processes. 

 

SOCIAL AND COMMUNICATIVE MODULE 

PIC 2201 Psychology of Interpersonal Communication  

2  credit /3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The aim:  students’ awareness of the role and place of 

psychological knowledge about interpersonal communication in 

the modern world, revealing their importance in the process of 

becoming a professional in their chosen specialty. 

Content: Systematization of students’ knowledge through the 

study of the major paradigms, theories, and concepts of modern 

psychology of interpersonal communication. The theoretical and 

empirical study of the interpersonal communication   

psychological problems based on the study of cognitive 

processes, mental states and individual psychological 

characteristics of the individual. Basic categories and concepts of 

social psychology, methodological foundations of social 

psychology, the basic theories, concepts and principles of social 

psychology, the nature, content and form of psychic phenomena, 

laws of their dynamics, methods and techniques of researching 

interpersonal communication, the essence of the new 

psychological techniques and technology of studying  

interpersonal communication. 

knowledge of mental phenomena of interpersonal 

communication in the accordance of the cognitive processes and  

regulatory conditions; 

- knowledge of the theoretical and methodological foundations of 

modern  psychology of  interpersonal communication ; 

- knowledge of the basic concepts and categories of modern 

psychology of  interpersonal communication ; 

- the ability to adequately apply the acquired psychological 

knowledge in interpersonal communication ; 

- the ability to investigate individual human characteristics in 

terms of interpersonal communication in order to identify his 

personal attributes and  form  his  psychological characteristics; 

- the ability to competently build a system of relationships with 

others in the context of interpersonal communication and group 

interaction ; 

- skills of interpersonal communication  psychological research, 

implementation, analysis , processing of the data and correct 

interpretation of the results ; 

- the ability to develop practical recommendations to help 

improve the individual in terms of interpersonal communication ; 

-  the ability to estimate and adjust interpersonal communication 

in order to harmonize the individual and his relationship with 

others . 

TAPS 2202 Theoretical and Applied Political Science  

2  credit /3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

 

The aim:   To introduce to the basics of politics, power and 

power relations, the political system of the Republic of 

Kazakhstan. 

Content: Political systems and forms of government, and 

institutions, the political processes in Kazakhstan and in the 

world. Program documents and the President's Addresses, 

strategic directions of home and foreign policy of the Republic of 

Kazakhstan. The idea of a global world as the new world order, 

- the ability to express attitude and to exercise social and political 

activity to resist various forms of manipulation; 

- the ability of a tolerant professional interaction and adaptation 

to the new conditions, taking into account the socio-cultural, 

ideological, political and religious differences. 



an understanding of the major tendencies in world politics and 

international relations, contribution to the  national security  

strengthening and terrorism and extremism prevention. 

EPSS 2203 Ethics of Personal and Social Success  

2  credit /3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

 

The aim:   to introduce students to ethical standards, moral 

principles and  human values in the  social activity. 

Content: The systematic understanding of the ways of forming 

and improving ethical standards in various areas of professional 

activity. Formation for future professionals of knowledge about 

the basic ethical concepts, regularities of forming ethical conduct 

in the process of a person’s socialization. Introduction to the 

basic stages and tendencies in the development of ethics. 

Revealing  the contents of fundamental ethical guidelines that 

form the moral position of  an  individual. 

- knowledge of basic ethical concepts and categories; 

- skills of independent moral orientation in society, indicating a 

sufficient level of ethical maturity; 

- knowledge of principles and methods of finding the best ethical 

decisions in difficult situations of everyday life; 

- skills of assessment of their own actions and the behavior of 

others in terms of ethics and  morality norms; 

-skills to behave in society and communicate with citizens in 

accordance with the rules of etiquette. 

CR 2204 Culture and Religion  

2  credit /3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The aim: introduction to the  main cultural and religious 

peculiarities of Kazakhstan, consideration of the evolution of 

Kazakhstan peoples’ cultural and religious traditions. 

Content: Methods of  Cultural Studies and Religions Studies 

applied for researching Kazakhstan regions’ cultural and  

religious phenomena; concept of ―dialogue‖  as one of the basic 

categories of the 20-21 century humanities, as well as 

peculiarities of theoretical language of describing its fundamental 

existential and socio-cultural parameters, boundaries and 

horizons. Specific features of man’s metaphysical and religious 

experience as ontological bases of a dialogue. 

- knowledge of scientific world outlook, ethnic and cultural 

tolerance; 

- the ability to  make comparative analysis of the hierarchy of 

core values of  the past and present religious and unreligious 

world outlook; 

- the ability to predict perspectives of  possible interaction of 

philosophy, religion, science and arts in the process of solution 

of the main world-outlook problems; 

- the ability to identify synchronic and diachronic  

interconnections of regional cultural phenomena, to identify  

their causes and effects; 

 - skills of tolerant behavior, social and professional interaction 

taking into account ethno-cultural and  confessional differences. 

GAS 2205 General and Applied Sociology  

2  credit /3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

 

The aim: to form a general idea of the contemporary society; to 

make the students aware of social processes taking place both in 

the world and Kazakhstan (issues of stratification, social 

inequality, poverty and wealth, social, religious, economic and 

political conflicts). 

Content: Character of social interactions between people, social 

and group differences between them. Main laws of society 

development, basic sociological concepts, methods of 

sociological research, contemporary sociological theories, main 

trends and results of contemporary research in sociology.    

- the  ability to make independent analysis of  the processes and 

phenomena taking place in the society;  

- the ability to dynamically use alternative, new or innovative 

sociological approaches in solution of professional issues; 

- the ability to express one’s thoughts in oral and written forms 

correctly and reasonably; 

- the ability to use the gained knowledge in certain situations; 

- skills of social interaction: collaboration, tolerance and respect; 

- skills of social prognosis and strategic planning, public speech, 

argumentation, conducting discussion and debate. 

HLS 2206 Human Life Safety  

2  credit /3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The aim: acquisition of theoretical knowledge and practical 

skills necessary for creating proper living environment and 

labour conditions, identification of negative impacts of living 

environment, elaboration and realisation of protective measures 

to secure the man and living environment from negative impacts. 

Content: Basic natural and techno-sphere dangers, their 

properties and features, types of impact of harmful and 

dangerous factors on the man and natural environment, methods 

of protection. Bases of theoretical analysis and prediction of 

hazard phenomena and processes.    

- knowledge of protection measures from  natural and techno-

sphere disasters within the sphere of professional activity; 

- the ability to make decisions within the limits of one’s 

competence and authority in emergency situations (ES); 

- the ability to identify the  major dangers of man’s living 

environment, to assess the risk of their realization. 

- knowledge of protection methods and safety technologies in 

emergency situations. 



ESD 2207 Ecology and Sustainable Development  

2  credit /3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The aim: to provide students with systematic and practical 

knowledge on ecology and stable development, protection of 

environment and rational  environmental management  to train 

qualified specialists with a wide range of skills.  

Content. Basic regularities of life forms’ interaction with the 

environment; mechanisms of ecosystems and biosphere stability 

and functioning;  place and role of  ecology in modern economic, 

political and social problems solution; modern global economic 

problems, their causes, stages of formation and consequences. 

Special place in the discipline is given to stable development of 

nature and society, international cooperation in the sphere of 

environmental safety 

-the ability to identify and analyze natural and human-caused 

ecological processes and to find the ways of their regulation;   

- the ability to understand modern concepts and strategies of 

stable mankind development aimed at systematic changing of 

traditional forms of management and people’s lifestyle in order 

to preserve stable biosphere and society development without  

disastrous crisis; 

-the ability to use in practice the obtained knowledge of basic 

regularities of life forms’ interaction with the environment in 

order to preserve stable development; 

- skills to analyze ecological processes, to set specific targets and  

priorities of stable nature and society development. 

KL 2208 Kazakhstan Law  

2  credit /3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

 

The aim: to study  the peculiarities of Kazakhstan legal system, 

to study the main regulations of basic norms of legal documents 

in the RK. 

Content. Legal system in Kazakhstan, conceptual issues of basic 

regulations in the RK. 

Theoretical bases of rule-of-law state formation, democratic 

society and social state. Basic trends of Kazakhstan’s law policy 

conception in 2010-2020 and ‖The Strategy ―Kazakhstan - 

2050‖. 

-knowledge of legal system peculiarities in Kazakhstan in 

historical and law context and in current situation of national 

legal system integration into the world system of laws; 

-the ability to apply scientific and theoretical knowledge in daily 

activity  in defending   constitutional rights and freedoms.  

 

FE  2209 Fundamentals of Economics  

2  credit /3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The aim: to form scientific concepts of basic categories, ideas 

and regularities of economy functioning. 

Content. Socio-economic relations. Basic micro and 

macroeconomic indices, their computing methods. The 

mechanism of market pricing, competition and economic 

development trends. Basis of economic development of modern 

international economic relations system and world market 

development trends. 

- knowledge of the basic economic reorganizations in the society, 

logics and interconnection of phenomena  and processes in the 

society life; 

  -the ability to  apply systematic knowledge in economy  in 

professional activity. 

NATURAL SCIENCES (STEM)  MODULE 

ITPP 1301 Information Technologies for Professional 

Purposes 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites: no 

2+1+0 

Aim: training of teachers of Foreign Language towards 

organization of effective work on using informational-

communicative technologies  in a lesson by learners, formation 

of informational literacy. 

Objectives: to define basic notions of informational education, to 

define aims and tasks of using informational and 

telecommunication technologies in education. 

Course content: formation of particular notions about 

informational technologies in teaching process, basic concepts, 

namely  «informatization  of education» ,  

«computerization of teaching» and «mediaeducation», analysis 

and generalization of  received information by themes. 

Teaching results, assimilating/internalizing as the result of 

learning module: students must 

to know: workability of using informational and 

telecommunication technologies in teaching process; 

to be able to: to utilize catalogues and retrieval machines, create 

multimedia presentation; 

to have: notion about informational education as in the natural 

process of developing pedagogical technologies; 

 

FCD 2301 Fundamentals of Computer Design 3  credit /  

5ECTS 

Prerequisites: no 

1+0+2 

The objectives of the development of the discipline 

"Fundamentals of Computer Design" In Design, CorelDraw, 

Photoshop;are: the development of modern technologies for the 

creation of computer graphics with pre-press editions of various 

levels of complexity, making better use of computer graphics in 

the pre-press editions of increased complexity. 

- ability to form  of the theoretical and practical foundations of 

computer graphics in the preparation of information for printing 

reproduction.  

Be able to:  

- possession of skills to create bands editions of various levels of 

complexity with the help of computer graphics  In Design, 



 CorelDraw, Photoshop; mastery of skills-based prepress 

technology features computer graphics development skills 

contour and pixel graphics. 

Module 1. Basic Foreign Language 

BFL 1401 Basic Foreign Language (level А1) 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites: no 

0+2+1 

Within a course it is supposed to lay the foundation 

communicative - intercultural competence of four types of 

speech activity: listening, speaking, reading, writing, according 

to the levels of mastering a foreign language offered by the 

Council of Europe and taking into account requirements of 

educational system of the Republic of Kazakhstan. 

- ability to get information from the various authentic texts of the 

small volume constructed on a language material and speech 

subject, studied at this level. 

- possession of skills of listening and understanding of speech 

performed by native speakers and in a sound recording on the 

basis of different genres authentic audio-video texts of 

monological and dialogical character. 

BFL 1402 Basic Foreign Language (level А2) 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites:  Basic Foreign Language (level 

А1) 

0+2+1 

Within a course, according to the levels of mastering a foreign 

language offered by the Council of Europe and taking into 

account requirements of educational system of the Republic of 

Kazakhstan, it is supposed to lay the foundation communicative-

intercultural competence of four types of speech activity:  

listening, speaking, reading, writing, by means of which 

achievement of threshold level (B1) is provided. 

- ability to get information from the various authentic texts of the 

small volume constructed on a language material and speech 

subject, studied at this level. 

- possession of skills of listening and understanding of speech 

performed by native speakers and in a sound recording on the 

basis of different genres authentic audio-video texts of 

monological and dialogical character. 

BFL 2403 Basic Foreign Language (level B1) 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites :  Basic Foreign Language (level 

А2) 

0+2+1 

The course purpose is provide future experts with possession of a 

foreign language as means of cross-cultural and professional 

communication by formation of communicative and professional 

competence, using developing interactive educational 

technologies. 

- knowledge of a lexical and grammatical and phonetic minimum 

and their practical realization; 

- ability to produce dialogical and monological speech according 

to dialogue type, realization of communicative intentions in the 

form of the description or a narration according to speech subject 

and the communication sphere; 

- possession of skills of text processing and general culture of 

reading. 

BFL 2404 Basic Foreign Language (level B2) 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites :  Basic Foreign Language (level 

B1) 

0+2+1 

The course is focused on formation of competence of foreign-

language communication at cross-cultural level (B2), deepening 

and expansion of a productive and receptive language material. 

According to requirements of educational system of the Republic 

of Kazakhstan, competence is formed to use all four types of 

speech activity: speaking, writing, listening, reading. 

- ability to understand foreign speech in direct communication 

and in a sound recording of original speech of native speakers at 

normal speed, to read and take information from authentic 

literary, political, usual and behavioral, pragmatical texts 

(advertizing,  announcement, instruction, etc.); 

- possession of skills of producing models of written language of 

neutral and official character within the studied material. 

Module  2. Professional  Foreign Language 

PFL 3405 Professional Foreign Language (level С1) 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites :  Basic Foreign Language (level 

B2) 

0+2+1 

The course purpose is further improvement of basic abilities of 

foreign-language communication, formation of abilities of cross-

cultural communication in the professional sphere on the subjects 

connected with future profession, phenomena of other mentality, 

social, economic problems of society, science equipment. 

- knowledge of national and cultural and all-professional 

specifics of lexical, semantic, grammatical, pragmatical and 

disbursing aspects of oral and written language (prepared, 

unprepared, official, informal); 

- possession of skills of linguistic and culturological 

interpretation and analysis of functional and style versions of the 

text. 

PFL 3406 Professional Foreign Language (level С2) 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites :  Professional Foreign Language 

(level С1) 

0+2+1 

 The course purpose is deepening and improvement of a cross-

cultural and professional orientation of training, formation of 

professional and significant abilities within the special and 

professional sphere of communication and speech subject; 

formation of level of high level of proficiency of mastering a 

foreign language and achievements of international and standard 

and professional level of education  (C2 level)  

- knowledge of national and cultural and all-professional 

specifics of lexical, semantic, grammatical, pragmatical and 

disbursing aspects of oral and written language (prepared, 

unprepared, official, informal); 

- possession of skills of linguistic and culturological 

interpretation and analysis of functional and style versions of the 

text. 



Module  3. Theory and Practice of Translation 

FPAT 1407 Fundamentals of Professional Activity of 

Translators 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

Within a course the following subjects are studied: translation as 

a type of social activity, psycholinguistic features of preparation 

of a translator, the organization of translational activity, 

information technologies in translation, documentation 

registration according to requirements of the customer, the 

principles of the organization of work and behavior of a 

translator, professional ethics.  

- knowledge of basic provisions of a condition and main qualities 

of a translator; specifics of the future profession; modern means 

of technical ensuring translation; conditions of the moral code of 

a translator; 

- ability to communicate with representatives of various social 

groups; to use various computer systems in translation process; 

to carry out search and research activity for extension of data on 

a profession. 

TPT 2408 Theory and Practice of Translation (course 

project) 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites:  Fundamentals of Professional 

Activity of Translators 

1+2+0 

The course purpose is that students are taught to get complete 

idea of the theoretical case of theory of translation and the main 

regularities of translation process. Within a course students 

study: the main concepts of domestic and foreign scientists in the 

field of translation; the most important categories of theory of 

translation; translation as type of language mediation; functional, 

semantic, structural aspects of a communicative equivalence; the 

general, private and special aspects of the theory of translation; 

translation typology; concept of adequacy of translation and 

translational equivalence,  models of translation; pragmatical, 

semantic and stylistic aspects of translation. 

- knowledge of the main concepts of translational activity during 

various historical eras; universal regularities of translation 

process as a whole and – depending on a genre of the texts being 

translated in particular; character interlingual, stylistic, 

functional, etc. compliances; specifics of interpretation and 

translation; the main models of translation, types of translational 

compliances, typology of translational transformations, ways of 

pragmatical adaptation of the text when translating. 

- ability to analyze a source text and a target text, proceeding 

from ideas of the main case of concepts and terms of theory of 

translation; to carry out translational transformations of various 

levels (lexical and grammatical, stylistic and pragmatical) for 

achievement of adequacy in translation; 

- possession of methodology of definition of strategy of 

translation; skills of the component analysis of texts of the 

original and translation and a method of the analysis of 

translation quality from the point of  equivalence and adequacy 

positions. 

POT 3409 Practice of Oral Translation  

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites :  Theory and Practice of 

Translation 

1+2+0 

Main objective of a course is that students must know linguistic, 

translational and sociocultural competence for providing 

interpretation in the conditions of mutual understanding between 

representatives of different cultures and languages. 

Within a course students study: oral bilateral translation; 

techniques and methods of oral translation; universal 

translational cursive writing; translational transformations in 

consecutive interpretation; history of professional oral 

translation; psychological fundamentals of oral translation 

- knowledge of the demands made to an interpreter; the main 

ways of achievement of equivalence in oral translation; 

translational transformations; 

- ability to carry out oral consecutive interpretation and 

interpretation with observance of standards of lexical 

equivalence, observance of grammatical, syntactic and stylistic 

norms of a target text; 

- possession of switching equipment from one working language 

on another; fundamentals of application of the reduced 

translational record when performing oral consecutive oral 

translation. 

- possession of the minimum set of translational compliances, 

sufficient for expeditious oral translation. 

PWT 3410 Practice of Written Translation  

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites :  Theory and Practice of 

Translation 

0+3+0 

The course purpose is to form and develop skills of practice of 

written translation, theoretical judgment of aspects of this 

process taking into account achievements of modern theory of 

translation. 

The course assumes formation of linguistic, translational and 

sociocultural competences necessary for successful 

implementation of language mediation in the course of 

interlanguage and cross-cultural communication. 

- knowledge of main types of translation; models of translation, 

features and stages of process of translation, technologies and 

working methods at each stage; main types of translational 

compliances, typology of translational transformations, the 

demands made to a translator in the field of translation; main 

ways of achievement of equivalence; 

- ability to carry out translation of texts of different genres, using 

the main ways and receptions of achievement of semantic, 



stylistic and pragmatical adequacy; 

- possession of skills of editing of the translated text; works with 

dictionaries (printing and electronic), special editions, 

directories. 

PIT 3411 Practice of Informative Translation  

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites :  Theory and Practice of 

Translation 

0+3+0 

- The purpose of a course is improvement of basic and specific 

components of translational competence when translating 

informative texts (specific components of translational 

competence are understood as set of knowledge, the skills, 

necessary texts when translating a certain subject – economic, 

technical, legal and etc). Problems of a course include, in 

particular, acquaintance of students with specific features and 

difficulties of translation of information texts, with the main 

receptions of translation of such texts. 

knowledge of linguistic and extra linguistic factors of translation 

of informative texts; like information, put in a source text; genre 

and stylistic specifics of a source text; lingvopragmatical features 

of translation of the text of a certain genre. 

- ability adequately to apply rules of creation of texts in working 

languages to achieve of their connectivity, sequence, integrity on 

the basis of composite and speech forms; to apply lexical and 

grammatical and syntactic transformations to achieve of 

equivalence of translation. 

- knowledge of a modern technique of translation (ways of 

achievement of adequacy of translation, all types of translational 

transformations);  

- possession of skills of source text analysis and post-

translational self-editing. 

PLT 3412 Practice of Literary Translation  

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites :  Theory and Practice of 

Translation 

0+3+0 

Course purpose is training of specialists for literary translation, 

formation of translational, linguistic and cross-cultural and 

communicative competences. Within course skills of creative 

thinking are fulfilled when translating lexical features of texts of 

the original and translation, grammatical features of the text of 

the original and translation in the comparative and comparative 

plan. 

- ability to translate literary texts taking into account their genre 

specifics and a communicative and pragmatical orientation; 

- ability to analyze the original text, to reveal standard and non-

standard translational problems, to choose ways of their decision;  

- knowledge of theoretical bases of creation of literary text and 

its main functions; basic regularities, ways, means and receptions 

of transformation of language units in the course of a literary 

translation; 

- possession of practical skills of a literary translation; 

identification and correcting of discrepancies and mistakes in the 

text of a literary translation. 

Module  4.  Practice of Main Foreign Language 

PL 1413 Practical Listening  

3  credit /5ECTS 

Prerequisites: no 

0+2+1 

The discipline is aimed to develop acoustical and further 

improvement of pronunciation skills, and also develop 

automatism of the use of studied speech units. 

- knowledge mechanisms of extraction of information from the 

authentic sounding text (monological or dialogical) difficulties of 

pre-intermediate, intermediate: forecasting, definition of a 

subject and the main idea of a listening text, allocation of the 

main and minor facts and details; 

- possession of skills of perception of foreign-language speech 

aurally, fast transformation of statements from English into 

Kazakh/Russian and implementation of bilateral translation. 

RFL 1414 Reading in Foreign Language  

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites:  Practical Listening  

0+3+0 

The course is focused on improvement and development of skills 

of reading in English. Problems of a course include formation 

and development of the common cultural, professional and 

special competences allowing further to carry out educational 

and professional activity. 

- ability to read slightly adapted works of fiction without a 

dictionary; with limited use of a dictionary and to analyze a 

newspaper material, a text from literary and popular scientific 

literature, containing 8 — 10% of unfamiliar lexicon; to read 

with the dictionary popular scientific literature in the field of 

knowledge chosen by learners.  

- possession of skills of work with dictionaries (printing and 

electronic), special editions, directories. 

PS 2415 Practice of Speaking  

3  credit /  5ECTS 

The course is focused on improvement and development of skills 

of oral speech in English. Problems of a course include formation 

- knowledge of tactics of construction the speech and nonverbal 

behavior to adequately sociocultural specifics of the country of 



Prerequisites:  Practical Listening  

2+1+0 

and development of the common cultural, professional and 

special competences allowing to carry out educational and 

professional activity. 

studied language;  

- ability to state in a monological and dialogical form the 

thoughts on household, literary and scientific and professional 

subjects according to lexical, stylistic norms of English; 

- possession of compensatory skills (ability to find a way out in 

the conditions of lack of language means during the receiving 

and translation of foreign-language information) 

PW 2416 Practice of Writing  

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites:  Reading in Foreign Language  

0+3+0 

- The purpose of training is assimilation of knowledge and 

formation of speech and language, morphological and syntactic 

skills of practical possession of speech in English in different 

types of speech activity. The course assumes lexicon expansion; 

formation of skills of writing, correct registration of the 

composition, order of a statement of thought, number of proofs 

and arguments; improvement of practical skills in the solution of 

grammatical, lexical tasks. 

- ability to express correctly the thoughts in writing, in spelling, 

lexical, grammatical and stylistic relation (to write dictations, 

statements, compositions) in a foreign language; 

- possession of skills of translation of literary texts and texts on 

household subjects both from English into Kazakh/Russian, and 

from Kazakh/Russian into English. 

Module  5. History and Culture of  the Country of Target Language 

HCTL 1417 History of  the Country of Target Language  

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

The discipline purpose is acquaintance of students with history of 

Great Britain and the USA; illumination of problems of 

formation and evolution of the state institutes, social system of 

above-mentioned countries. Problems of a course include 

preparation of the qualified translators possessing knowledge of 

history of the country of studied language for ensuring adequacy 

to communication. 

- ability freely to be guided in information of historical, social 

and culturological character;  

- knowledge of the main historical stages and current trends of 

the countries of studied languages; features of political life, 

traditions and customs; main cultural and historical associations;  

- possession of skills of cultural and ethnic tolerance. 

CCTL 1418 Culture of  the Country of Target Language  

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

The purpose of studying of discipline is formation of ideas of 

history of English and American cultures, their main stages and 

features of every period. 

- knowledge of historical stages of development of English 

culture; the best creations of outstanding figures of English and 

American culture and art; 

- to own information on current trends in cultural space of the 

country of studied language; skills of cultural and ethnic 

tolerance; receptions of the culturological analysis. 

LCTL 1419 Literature of  the Country of Target Language  

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites :  Culture of  the Country of Target 

Language 

1+2+0 

The discipline is focused on studying of history of English 

literature since the Anglo-Saxon period up to now: the main 

periods and literary traditions in a synchronism and diachronic 

section, the main literary directions, schools and their 

representatives. 

- knowledge of the main periods of English literature, creative 

biography of great writers; perspectives, a genre originality, 

ideological and art features of studied works; evolutions of 

translational tradition; 

- ability to analyze a work of art in a context of evolution of 

translational tradition; to reveal a national originality of studied 

works; to mark out cultural and historical features; 

- possession of skills of analysis of the art text and the principles 

of its reconstruction in translation. 

Module  6.  Intercultural Communication 

WL 1420 World Literature  

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites:  Literature of  the Country of 

Target Language  

1+2+0 

 

The purpose of discipline is consecutive (with comparison 

elements) studying of history of foreign literatures from antiquity 

until the end of the XX century. The course is focused on 

judgment of the main regularities, features and the periods of 

foreign literary process; studying of genre and specific structure 

of foreign literatures; identification and analysis of a 

phenomenological number of foreign literature: key theories and 

concepts, personnel, works. 

- knowledge of  periods of the world literature, specifics of 

literature of a separate era and people as a whole; evolutions of 

the main genres; art creativity and journalism of leading writers; 

- ability to analyze the literary work as the art and esthetic 

phenomenon; 

- possession of skills of the literary analysis of literary text. 

Ling 3421 Linguoculturology The course purpose is formation of anthropocentric focused knowledge of the purpose and problems of a linguoculturology, 



3  credit / 5 ECTS 

Prerequisites :  Theory and Practice of 

Translation 

1+2+0 

 

knowledge of language as main part of culture, as a way of 

transfer of sociocultural information and formation of national 

pictures of the world. The discipline assumes training in skills of  

analysis of the language and text material including broad extra 

linguistic knowledge of the world, about a social context, about 

the principles of speech communication, about the addressee, etc. 

its object and subject, main concepts and methods; specifics of a 

language picture of the world; the main language forms in which 

culture concepts are presented;  

- ability to describe language units from  linguocultural positions; 

to compare the facts of the foreign and native language; 

- possession of the main terms and concepts of a  

linguoculturology ; skills to analyze  the original and translation. 

TPIC 4422 The Theory and Practice of Intercultural 

Communication 

3 credit /  5ECTS 

Prerequisites :  Culture of  the Country of Target 

Language 

1+2+0 

 

The discipline purpose is formation of the polycultural 

personality capable effectively to communicate with 

representatives of various cultures on the basis of recognition of 

their cultural values and the tolerant relation to distinctions in 

outlook, to models of behavior and styles of communication, and 

also traditions and customs. 

The course assumes development of cross-cultural competence 

of students on the basis of studying of the main concepts, types 

of types of forms, models of cross-cultural competence. 

- knowledge the main of concepts, structure and types of cross-

cultural communication; behavioral strategy necessary for 

ensuring adequate behavior in various situations of cross-cultural 

contacts; 

- ability to carry out communication with the representative of 

foreign-language culture; 

- ability critically to approach to interpretation of situational  

behavior of carriers of other culture, to distinguish similarities 

and distinctions of compared cultures;  

- possession of skills of cultural and ethnic tolerance; technique 

of interpretation of different types of communicative behavior. 

Modules for Individual Educational Trajectories (IET) 

IEТ 1 Translation and Comparative Literature 

SW3501 Scientific writing 

1  credit /  2ECTS 

Prerequisites: no 

0+1+0 

The main objective of development of discipline – to help 

students to get acquainted with the principles and to seize 

receptions of implementation of the research project 

Problems of discipline  

to create idea of the basic principles of modern science as 

specific form of social activity in a context of formation of 

humanitarian knowledge; 

to show as justification of rules of scientific activity is connected 

with functioning of scientific community, with the directions of 

the academic career offered them and forms of scientific 

communication; 

To create idea of an order of the organization of the research 

project, to show the skills necessary at each stage of its 

implementation – from the formulation of a subject and selection 

of sources before text and representation writing to its scientific 

community. 

Nobility: terminology of the description of the degree or 

dissertation project: concepts of a subject, object and problem of 

scientific research; technology of implementation and 

presentation of the analysis of sources of different types; rules of 

optimization of a ratio between a subject and sources; rules of the 

bibliographic description; main opportunities of search of 

research literature; technologies of scheduling of own research as 

way to organize research activity how to represent itself and the 

scientific work in certain communities as forms of a statement of 

the content of work and as models of conceptualization of a 

subject; 

To be able:  to work with information: its search, redistribution 

and editing in aspect of approach to set (for example, the 

employer or scientific community) to a format; to describe 

research projects: both own, and the companions on group, other 

representatives of a profession in which the student intends to 

self-actualize. 

PCT 2502 

 

Practical course of translation (the second 

foreign language)  

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites :  Professional Foreign Language  

 0+2+1 

The course is focused on formation of basic fundamental 

communicative intercultural competence taking into account all 

types of speech activity (speaking, writing, writing, reading) 

within the second foreign language. 

- knowledge of spelling, lexical, grammatical norms of a studied 

foreign language; 

- ability to carry out oral or written communication in 

German/French;  

- possession of skill of a monological and dialogical speaking 

with observance of phonetic, lexical and grammatical norms of 

English, a public statement in the second foreign language, skill 

of listening and writing. 

ALWCT 3503 Аnalysis of Literary Work in the Context of 

Translation  

3  credit /5  ECTS 

Main objective of a course is to form ability of analyzing literary 

text and the principles of its reconstruction in translation. Within 

a course the theoretical questions necessary for the analysis of 

- knowledge of the general regularities of creation of a work of 

literary and historical development of literature;  

- ability to analyze a work of art within professional activity; to 



Prerequisites: no 

 1+2+0 

literary works in their internal integrity are studied, and also 

various techniques of interpretation of the literary text are shined. 

use the received theoretical knowledge; 

- possession of practical skills of the independent analysis of a 

work of art. 

BE  2504 

 

Business English 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites :  Basic Foreign Language (level 

B1) 

0+2+1 

The course assumes development of communicative 

competences and the skills necessary in the sphere of business 

communication. Students receive idea of the organization, 

management and various aspects of activity of firm. The 

corresponding lexicon develops; grammatical correctness of 

speech is improved. 

- knowledge of rules of the English grammar and ability to use 

them in speech; 

- ability to participate in negotiations; to operate with lexical and 

grammatical designs of language of oral business 

communication; 

- possession of skills of conducting unprepared conversation 

within business subject. 

PTAT 2505 Pre-translating Analysis of the Text 3  credit / 5 

ECTS 

Prerequisites :   Fundamentals of Professional 

Activity of Translators 

0+3+0 

In this course the following subjects are studied fundamentals of 

pre-translating analysis of the text ; analysis stages; the analysis 

at lexical, syntactic, grammatical level; subject and rhyme 

definition; the partitioning of the text; analysis of the substantial 

and literary party of work; determination of difficulties of 

translation, translation strategy; process of selection of a 

language material; supportive applications of the analysis. 

- knowledge of stages of translation process and their features; 

strategy of translation and the factors predetermining their 

choice; 

- ability independently to carry out  pre-translating analysis in 

translational practice; 

- possession of skills of determination of translational difficulties 

and search of their solution. 

LETT 2506 

 

 

 

 

Literary Editing of Translated Texts 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites :   Fundamentals of Professional 

Activity of Translators 

0+2+1 

 

The discipline purpose is generalization and studying of methods 

of editing of translated works, ways and receptions of the literary 

analysis. The course assumes the following subjects: the general 

concept about editing; theory and practice of editing of translated 

texts as applied discipline; criteria of an assessment of translated 

works and a form of work of the editor over the text; logical 

fundamentals of editing of translation; lingvostylistic 

fundamentals of editing of translation; technique of the editorial 

analysis and editing of the translated text. 

- knowledge of basic receptions of editing; types of text 

mistakes; stylistic norms of target language; 

- ability to reveal various types of mistakes (lexical, logical, 

actual) in a target text; 

- possession of terminology of literary editing; norms of speech 

culture 

working languages; skills of editing and updates of the translated 

text. 

PTT 3507 

 

 

 

Professional Training of a Translator 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites :   Practice of Written Translation 

0+3+0 

The course is focused on working off and fixing of norms and 

translation rules; on development of methods and the ways used 

in translation.  

The course is focused on formation of knowledge and the 

abilities connected both with actually translational activity, and 

with professional skills accompanying it: work with dictionaries 

and reference books. 

FTLT 3508 

 

 

 

 

 

 

Fundamental Theory of Literary Translation  

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites :  Theory and Practice of 

Translation 

 1+2+0 

The course assumes studying of actual problems of the theory of 

a literary translation, judgment of the nature and specifics of a 

literary translation in system of interliterary communication. In a 

course the following subjects are shined: literary translation as 

type of literary creativity; problems of a literary translation; 

characteristics of a literary translation; features of translation of 

literary and esthetic influence of the original; requirements to the 

translation of literary text and function of a translator; principles 

of a literary translation; ways of creation of an artistic image in 

the original and in translation; use of word-for-word translations 

in a literary translation. 

- Understanding of literary translation as a form of cross-cultural 

communication; 

- The ability to analyze the source code and text translation, 

using the system of basic concepts and terms of translation and 

literary criticism; 

- Knowledge of the basic principles of translation of literary 

texts, the main genre and stylistic characteristics of the 

conventional literary text in their functional nature; 

- Skills in reviewing and editing of translation of a literary text. 

TSTT 4509 

 

 

 

 

Translation of Scientific and Technical Texts 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites :  Practice of Informative 

Translation   

0+2+1 

The aim of the course - the analysis of genre and stylistic 

features of scientific and technical texts, compilation of lexical, 

grammatical, stylistic problems of scientific and technical texts, 

the development of innovative technologies and new directions 

in the practice of translation. 

- Knowledge of stylistic, lexical and grammatical characteristics 

of the Kazakh / Russian and English scientific and technical 

texts, ways of transferring characteristic of scientific and 

technical texts syntax, methods of translation of technical terms; 

- The ability to translate technical language and general scientific 

vocabulary, use special dictionaries and reference books; 

translate scientific and technical texts of different genres; 



 - Possession pre-translating  method of text analysis and prepare 

them for translation, including the search for information in print 

and electronic sources. 

LTSCLC 4510 

 

 

 

Literary Translation  in System of Comparative 

Literary Criticism 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites :  Literature of  the Country of 

Target Language 

1+2+0 

Discipline introduces the basic scientific principles of literary 

translation in the aspect of cooperation between national 

literatures, with the leading schools of modern methodology of 

comparative literature and literary translation in the context of 

the overall global cross-cultural and cross-language 

communication; highlights the importance of translation in the 

development of the literary process. 

- Comprehension of literary translation as a form of international 

and intercultural communication; 

- The ability to navigate the modern methods of Comparative 

Literature; 

- Possession of the methodology of comparative literature, in 

which literary translation is conceptualized as an aspect of the 

study interliterary communication. 

ELVHP 4511 

 

 

 

Eurasian literary relationships and literary 

translation  

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites :  World Literature 

1+2+0 

Discipline is focused on the study of the history of the interaction 

of the Eurasian literatures in the aspect of literary translation. 

The objectives of the course include coverage of comparative-

typological methodology for the study of Eurasian literary 

relations, translation  problems closely related to Kazakh  

literature and languages of different, specific translation Eurasian 

Literatures in Kazakhstan. 

- Knowledge of the features of the reception and adaptation of 

classical works of foreign literature in the Kazakh cultural; 

methodology for studying the effect of non-indigenous writer on 

the literary process; 

- The ability to analyze a literary work in the aspect of its 

national identity, revealing his contact and typological links with 

other national literatures. 

TOPT 4512 

 

Translation of  Official and Publicistic Texts 

2  credit /  3 ECTS 

Prerequisites :  Practice of Informative 

Translation 

0+2+0 

 

The main direction of the course is understanding the nature of 

journalistic translation, translation of official and business texts; 

generalization of lexical, grammatical, stylistic problems 

journalistic translation, the formation of professional competence 

of translation. 

- The ability to develop a common translational strategy with the 

goals, objectives and other extra-linguistic factors, possession of 

pragmatic adaptation techniques of translated text; 

- Knowledge of the basic principles of creating a coherent 

translated text, lexical, grammatical and stylistic aspects of the 

translation of the official-business and journalistic texts; 

- Working knowledge of the computer with the appropriate 

software (word processors, electronic dictionaries, 

encyclopaedias, etc.). 

TTLD 4513 Translation of the Text of Legal Documents 

2  credit / 3 ECTS 

Prerequisites :  Practice of Informative 

Translation 

0+2+0 

 

Discipline is focused on the study and analysis of the translation 

of legal texts, problems of terminology of right; systematize 

semantic and stylistic equivalents in the practice of translation of 

legal documents. 

- The ability to freely navigate the legal content of the texts, 

make notes and keep the conversation on topical subjects; 

- The ability to carry out oral and written translation of legal 

documents 

in compliance with the stylistic norms TL; 

- Skills in preparation and execution of legal documents, analysis 

and pre-translating and post-translating  text editing legal 

documents. 

 

 

 

 

 

 

IEТ 2 Translation and Lingo Comparative Literature 

SW3501 Scientific writing 

1  credit /  2ECTS 

Prerequisites: no 

0+1+0 

The main objective of development of discipline – to help 

students to get acquainted with the principles and to seize 

receptions of implementation of the research project 

Problems of discipline  

to create idea of the basic principles of modern science as 

specific form of social activity in a context of formation of 

humanitarian knowledge; 

Nobility: terminology of the description of the degree or 

dissertation project: concepts of a subject, object and problem of 

scientific research; technology of implementation and 

presentation of the analysis of sources of different types; rules of 

optimization of a ratio between a subject and sources; rules of the 

bibliographic description; main opportunities of search of 

research literature; technologies of scheduling of own research as 



to show as justification of rules of scientific activity is connected 

with functioning of scientific community, with the directions of 

the academic career offered them and forms of scientific 

communication; 

To create idea of an order of the organization of the research 

project, to show the skills necessary at each stage of its 

implementation – from the formulation of a subject and selection 

of sources before text and representation writing to its scientific 

community. 

way to organize research activity how to represent itself and the 

scientific work in certain communities as forms of a statement of 

the content of work and as models of conceptualization of a 

subject; 

To be able:  to work with information: its search, redistribution 

and editing in aspect of approach to set (for example, the 

employer or scientific community) to a format; to describe 

research projects: both own, and the companions on group, other 

representatives of a profession in which the student intends to 

self-actualize. 

PCT 2502   Practical course of Translation (the second 

foreign language) 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites :  Professional Foreign Language  

0+2+1 

The course is aimed at developing students' practical skills and 

abilities necessary for the successful implementation of linguistic 

mediation in cross-cultural communication in the framework of 

proficiency in a second foreign language. 

- The ability to adequately convey communicative and functional 

content of the material equivalent means of the translation  

language; 

- The ability to determine the type, genre, theme, functional-

stylistically, cultural and discursive text settings and use the 

results of pre-translating  analysis to achieve equivalence in 

translation; 

- Working knowledge of computer with the appropriate software 

(word processors, electronic dictionaries, encyclopaedias, etc.). 

BC 2503 

 

Business Correspondence 

3 credit /  5ECTS 

Prerequisites :  Basic Foreign Language (level 

А2) 

0+3+0 

The objectives of the course are familiar with the specific 

terminology and skills of business correspondence with a 

business partner. We consider the design rules and writing a 

business letter, spelling and vocabulary difficulties in writing 

letters. Students get acquainted with the peculiarities of 

compiling official papers, resumes. 

- Knowledge of the structure of business letter, of the rules of its 

writing and mailing; rules of spelling, calligraphy and writing 

when you make a business letter; 

- Possession of proficiency in the use of structures and clichés 

that are required for the conduct of business correspondence in 

the studied material. 

PFTSPT 2504 

 

Practical Fundamentals of Translation of Special 

and Professional Texts 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites : 

Basic Foreign Language (level B1) 

1+2+0 

The main direction of the course is a synthesis and analysis of 

the specific features of the translation of texts, the study of 

genre-specific text of a functional system for classifying the 

methods and techniques of translation, translational 

transformations used in the process of translation of pragmatic 

adaptation of a special translated text. The objectives of the 

course include the skills of terminological expertise in the 

translation process, specifically professional texts. 

- The ability to analyze the semantic and communicative 

direction of the source text and choose translational strategy; 

- Knowledge of the problems of terminology and functionality of 

linguistic resources in similar styles and genres of the source 

language and the target language; 

- Possession of practical skills to translate specially-professional 

texts, editing of translated text, working with dictionaries (print 

and electronic),  special publications, reference books. 

PTC 2505 Practical course of  Criticism of Translation   

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites; Fundamentals of Professional 

Activity of Translators 

0+2+1 

 

The purpose of the course is a generalization of the theoretical 

achievements of modern criticism of translation in a very 

practical translation of texts with various functions and the nature 

of the genre. 

- Knowledge of the conceptual and categorical apparatus and 

methodological techniques of general and special theories of 

translation; 

- The ability to analyze the specifics of the author's 

communicative intentions and interpretations of the features of 

the translation; 

  - Possession of methodology of comparative analysis of the 

source text and the translated text. 

CTTS 2506 Culture and Technique of Translation Studies   

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites:   Fundamentals of Professional 

Activity of Translators 

0+2+1 

 

The course examines: the typology of translation and translation 

technology business, culture and technique of using different 

models of translation, practical solution to the pragmatics of 

translation, translation techniques, culture and technology of 

dictionaries, the technique of working with electronic 

dictionaries. 

- Knowledge of the basic principles of translation strategies, 

techniques of translation methods to achieve adequacy and 

equivalence in translation; 

- The ability to carry out a pragmatic adaptation of the original 

text in a foreign language and cultural environment, taking into 

account the background knowledge of foreign language 

destination; 



- Possession of translated text editing skills; work with 

dictionaries (print and electronic), special publications, reference 

books. 

TWT 3507 Typology of Written Translation 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites:   Theory and Practice of 

Translation 

1+2+0 

The main objective of the course is: a) an analysis and evaluation 

of the genre and stylistic features of the text (newspaper and 

informational materials, economic text, scientific and technical 

writing, journalistic text, the text of a legal document, etc.), b) a 

generalization of lexical, grammatical, stylistic problems 

specifically and professional translation, c) development of 

innovative technologies and new directions in the practice of 

translation. 

- Knowledge of the general principles of the classification of 

translations; types of information and types of text; 

- The ability to identify the typological features of the texts of 

various genres, identify macro and micro strategy of  translation 

of texts of different styles and genres, producing written texts 

based on their genre specificity and communicative-pragmatic 

purpose; 

- Possession of skills pre-translating text analysis and post-

translating edition; 

- Knowledge of modern method of translation (method of 

achieving adequate translation, interpreting all kinds of 

transformations). 

MT 3508 Military Translation  

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites:   Practice of Informative 

Translation 

0+3+0 

The course will examine the fundamental tenets of the theory and 

practice of translation of the military activities of the military 

interpreter. We consider the genres of military literature, the 

types of military-translation, and the problem of the term of 

military terminology, deciphering and translating military cuts, 

work with an interpreter dictionaries and reference books, ways 

of finding equivalents in translation. 

- Knowledge of the peculiarities of translation of texts 

linguopragmatic military literature, military terminology; 

- The ability to freely navigate in the texts of military literature, 

identify and produce written texts based on their genre specificity 

and communicative-pragmatic purpose; 

- Knowledge of the modern techniques of translation (how to 

achieve adequate translation, translation of all kinds of 

transformations). 

FSTS 4509 Fundamentals of Stylistics and Translation 

Studies  

 3  credit /  5ECTS 

Prerequisites:    Practice of Written Translation 

1+2+0 

The course examines: the concept of style, trends in the 

development of modern Kazakh / Russian literary language 

interpreter stylistic position and stylistic norm receptive 

literature, theory of functional styles, especially the work of an 

interpreter with different styles of speech. 

- Knowledge of the discursive ways of expressing factual, 

conceptual, background information in the source text and the 

translated text in accordance with the functional style; 

- The ability to identify and produce various types of written 

texts based on their communicative functions, functional styles, 

subject to the rules of grammar and syntax. 

- Working knowledge of the computer with the appropriate 

software (word processors, electronic dictionaries, 

encyclopaedias, etc.). 

PT 4510 Pragmatics of Translation 

3  credit / 5 ECTS 

Prerequisites:  Theory and Practice of 

Translation 

1+2+0 

 

The aim of the course is to provide practical knowledge and 

skills to create texts that meet the pragmatic author's intention, 

according to the interpretation of texts of different genres and 

styles. 

- Basic knowledge of the practice of translation and 

interpretation, the pragmatic aspects of translation; 

- The ability to properly use the techniques of pragmatic 

adaptation of the text and to overcome the difficulties associated 

with the lexical, phraseological, grammatical and stylistic 

features of the original text; 

- Possession of proficiency in the use of translational 

transformations in order to achieve pragmatic equivalence. 

ETS 4511 Ergonomics of Translation Studies 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites:  Fundamentals of Professional 

Activity of Translators 

1+2+0 

 

The purpose of discipline is to familiarize students with the basic 

conditions for the formation of the modern ergonomics 

professional competency paradigm of the interpreters. 

Objectives: To form a cognitive-conceptual basis for the 

development of translation skills, the creation of scientific and 

theoretical basis of the interpreters for the organization, planning, 

translation work. 

 

- Basic knowledge of the conditions of ergonomics; 

- Possession of basic organization of the interpreter’s woking 

place; 

- Basic knowledge of official documents regulating the 

translation work; 

- The ability to organize  the working conditions of an 

interpreter, the implementation of receiving the order for the 

translation, the ability to work with customers, the mastery of the 



regulatory aspects of translation. 

TTBD 4512 Translation of the Text of Bank Documents 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites:  Practice of Informative 

Translation 

0+2+0 

 

The course examines features of bank translation of documents. 

Discusses the types of bank documents: bank agreements, 

notices, certificates, notes, letters and reports, leasing and credit 

agreements, payment confirmation, documents about financial 

planning, SWIFT; problems of terminology, translation work 

with dictionaries and reference books, ways of finding 

equivalents in translation. 

- The ability to correctly interpret the documents submitted in 

evidence - knowledge of specific terminology, translation of 

transformations to achieve semantic and stylistic equivalence; 

- Working knowledge of the figures, tables, graphs for the proper 

execution of the translated document. 

TSTT 4513 Translation in the Sphere of Technique and 

Technology 

3  credit / 5 ECTS 

Prerequisites:   Practice of Informative 

Translation 

0+2+0 

 

 

 

 

 

The course is devoted to translation of the text in the field of 

science and technology and industrial technology. All possible 

types of documents for technical and technological content were 

considered: description of the devices, appliances, machines 

invented by man, research and production of materials, 

instructions for use of technological innovations, 

recommendations for the use of vehicles, technical documents, 

contracts to supply between production, technical information, 

production reports enterprises due to technical terminology, 

translation work with dictionaries and reference books, ways of 

finding equivalents in translation. 

- Know the basic methods and techniques of translation of the 

technical and technological contents; 

- Own method of analysis and examination of the technical 

content of translated texts; 

- Be able to identify and produce texts of technical content, 

according to the stylistic norms of the target language. 

- Working knowledge of the computer with the appropriate 

software (word processors, electronic dictionaries, 

encyclopaedias, etc.). 

IEТ 3  Translation and Intercultural Communication 

SW3501 Scientific writing 

1  credit /  2ECTS 

Prerequisites: no 

0+1+0 

The main objective of development of discipline – to help 

students to get acquainted with the principles and to seize 

receptions of implementation of the research project 

Problems of discipline  

to create idea of the basic principles of modern science as 

specific form of social activity in a context of formation of 

humanitarian knowledge; 

to show as justification of rules of scientific activity is connected 

with functioning of scientific community, with the directions of 

the academic career offered them and forms of scientific 

communication; 

To create idea of an order of the organization of the research 

project, to show the skills necessary at each stage of its 

implementation – from the formulation of a subject and selection 

of sources before text and representation writing to its scientific 

community. 

Nobility: terminology of the description of the degree or 

dissertation project: concepts of a subject, object and problem of 

scientific research; technology of implementation and 

presentation of the analysis of sources of different types; rules of 

optimization of a ratio between a subject and sources; rules of the 

bibliographic description; main opportunities of search of 

research literature; technologies of scheduling of own research as 

way to organize research activity how to represent itself and the 

scientific work in certain communities as forms of a statement of 

the content of work and as models of conceptualization of a 

subject; 

To be able:  to work with information: its search, redistribution 

and editing in aspect of approach to set (for example, the 

employer or scientific community) to a format; to describe 

research projects: both own, and the companions on group, other 

representatives of a profession in which the student intends to 

self-actualize. 

HT 2502 History of Translation  

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites: Fundamentals of Professional 

Activity of Translators 

1+2+0 

 

The discipline aims to explore the history of translation from 

antiquity to the present day: the main stages and translation 

traditions in the context of synchrony and diachronic, the main 

school of translation and their representatives. The objectives of 

the course include systematic coverage of the history of 

translation in Kazakhstan since the era of the ancient Turkic 

Khanate to the present: the emergence and development of the 

translation, the main stages of translation and tradition, the 

history of interpretation in Kazakhstan. 

- Basic knowledge of the stages of development of the translation 

of thought, leading schools of thought, their representatives; 

- The ability to analyze and compare the different concepts of 

translation from the methodological point; 

- Possession of transferable skills analysis of the text in the 

context of synchrony and diachronic. 

FSC 2503 

 

Fundamentals of Speech Communication 

3  credit /  5ECTS 

The aim of the course - the formation of linguistic, socio-

cultural, pragmatic and communicative competence in all types 

- The ability to navigate in a speech situation, determine the 

communications strategy and tactics of verbal behaviour and 



Prerequisites: no 

0+2+1 

 

of communication activities in different areas of speech 

communication. 

analyze the causes of communication successes and failures; 

- Skills in drafting the speech in the target language, skills, 

giving a speech, dialogue skills, etiquette and cultural norms of 

behaviour. 

PIC 2504 

 

 

Practical course of  Intercultural Communication  

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites:  Fundamentals of Speech 

Communication 

0+3+0 

The course examines the interaction of cultures and languages 

and intercultural differences, examines the specifics of the 

language is spoken in comparison to the native culture, system of 

values: the norms, customs, rituals, verbal and non-verbal 

communication, cross-cultural characteristics of verbal 

behaviour. The main goal is development of skills of speaking, 

reading, writing and listening skills in the field of intercultural 

communication. 

- The ability to analyze foreign-language text from the point of 

view of its cultural identity; 

- Basic knowledge of methods and techniques of evaluation of 

verbal behaviour to intercultural pragmatics; 

- Possession of all the skills of intercultural communication. 

 

TIC 2505   Translation and Intercultural Communication 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites:  Fundamentals of Professional 

Activity of Translators 

1+2+0 

 

The course focuses on the understanding of translation as a kind 

of cross-cultural communication, the formation of the students' 

linguistic and cultural competence in the field of direct 

interpretation and translation. 

- The ability to conceptualize translation in the context of 

intercultural communication as the primary type of cross-

language communication; 

- The ability to analyze the discursive and communicative 

aspects of intercultural communication; 

- Be able to analyze the specific methodology of national 

thinking, functioning in the text, and the ability to re-create it in 

the translation process. 

CP 2506  Communication Psychology  

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites:  Fundamentals of Professional 

Activity of Translators 

1+1+0 

The course focuses on the understanding of interpersonal and 

mass communication as a psychological phenomenon to study 

the structure and specificity of the basic laws of psychology and 

communication process. 

 

- The ability to analyze the communication process as a 

psychological act, to identify aspects of interpersonal and mass 

communication, the specificity of translation as a psychological 

phenomenon, depending on the situation, genre and stylistic 

nature of the text, informative, specific communicative 

orientation of the original or event. 

 CS 3507 Communication sociology 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites: Practice of  Intercultural 

Communication  

1+2+0 

The course examines: basic theory of social communication, the 

dominant sociological communication, types of communication 

systems, levels of communication, types of communication, 

communicative person. 

- Knowledge of the major theoretical approaches in the study of 

social communication, its types, levels and functions specific 

non-verbal communication, verbal communication structures, 

models of communicative personality, specificity and function of 

mass communication; 

- Be able to analyze the communication process, the methods of 

the sociology of communication 

MMT 3508 Modern Models of Translation 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites: Theory and Practice of 

Translation 

1+2+0 

The course examines: the analysis and synthesis of contemporary 

models of translation, communicative orientation of the text and 

choose the model of translation tools, methods and techniques 

used in the translation process, depending on the type of text 

genre. 

- Knowledge of the latest achievements of world and domestic 

science of translation within the major requirements of 

baccalaureate; 

  - The ability to make a choice model of translation in 

accordance with the communicative orientation of the original 

text; 

- Possession of proficiency in the use of translational 

transformations to address the specific difficulties of translation 

and translation issues; 

MTT 4509 Modern  Translation Technologies    

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites:  Theory and Practice of 

Translation 

1+2+0 

The course focuses on the study of complex modern translation 

of foreign and domestic technologies: tools, techniques and 

methods used in the process of translation in the objectives of the 

course include the development of innovative technologies and 

new directions in the practice of translation. 

- Knowledge of the main types of translation correspondences 

typology of translational transformations, modern, innovative 

methods of translation, the factors determining the choice of 

receiving, depending on the specific situation of translation and 

the genre of the translated material. 

- The ability to produce different types of discourses in 



accordance with the spheres of communicative interaction, 

communication styles and genres. 

LBCBS 4510   Language of Business Communication and 

Business Sphere 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites: Basic Foreign Language (level 

B1) 

0+3+0 

 

The course focuses on the skills of conducting business 

conversation, an active stock phrases, clichés, business-related 

dialogue, and for the simultaneous development of the official 

rules of etiquette (verbal, behavioural), the development and 

improvement of skills that allow communication with a 

companion, and a whole bunch of people with verbal response 

should be in the nature of dialogical and monological utterance 

- Knowledge of the structure and tactics of the official-business 

negotiations in English, lexical and grammatical features of 

written and oral business communication in English, the rules of 

registration of business letters and documents in English; 

- Skills in drawing up the official-business and the professional 

and business texts in English. 

TEMS 4511 Translation in the Environmental Management 

Sphere 

3  credit /  5ECTS 

Prerequisites: Practice of Informative 

Translation 

0+3+0 

The course is aimed at developing the skills of translation 

professionally- oriented texts of environmental management 

- Ability to use as reference and special literature Computer 

Networks, to interpret the documents presented in evidence 

 - knowledge of specific terminology, translation  of 

transformations to achieve semantic and stylistic equivalence; 

- Working knowledge of the figures, tables, graphs for the proper 

execution of the translated document 

CTTS 4512 Culture and Technique of Translation of 

Special-Professional Texts 

2  credit / 3 ECTS 

Prerequisites : Practice of Written Translation 

1+1+0 

The course examines functional-stylistic and genre variety of 

informative translation, lexical and syntactic problems, special-

professional translation, typology of translation, translation 

studies and technology, culture and technique of using different 

models of translation, techniques of translation, culture and 

technology of dictionaries. 

- Knowledge translation of linguopragmatic features special-

professional texts;  

- The ability to select and use adequate lexical units, depending 

on the context, to adequately apply the rules of the text in the 

target language in order to achieve their coherence, consistency, 

integrity, on the basis of compositional forms of speech.  

- Possession of summarization and annotation technique special-

professional texts and editing control of the translated text.  

ICLC 4513 Intercultural Communication and Language 

Contacts 

2  credit /  3 ECTS 

Prerequisites:Linguoculturology 

1+1+0 

The course aims to review the specifics of language contact in 

the cross-cultural communication, their typology and the basic 

laws. 

The course involves the formation of future translators cultural 

and linguistic competence. 

- Ability to analyze and differentiate the variety of contacts in the 

field of intercultural communication and the basic laws; 

- Basic knowledge of the methods and techniques of foreign 

language translation of the text in terms of their specific genre; 

- Possession of analytical skills and expertise translations of 

foreign-language texts. 

INTERDISCIPLINARY MODULE 

  IB 3601 Innovative Entrepreneurship (trade-wise) 

2  credit / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

 

The purpose of the teaching of this discipline is the study of the 

legal regulation of innovative business, as with the level of 

economic development increases the value of the use of 

innovations. Innovative Entrepreneurship - is the process of 

development and commercial use of technical and technological 

innovations. Innovation is the specific instrument of 

entrepreneurship. The course is planned to study the subjects of 

innovative business, its core (innovative business based on 

internal organization, innovative businesses based outside the 

external organization through contracts, innovative 

entrepreneurship based on the external orgavnizatsii with 

ventures), the features of the innovative business, a comparative 

analysis of innovation entrepreneurship in the world, in countries 

near and far abroad. 

Competence, mastered from the study of the module: the student 

must 

Know - the general theoretical principles and methods of 

innovation 

entrepreneurship, the concept, content and history of the 

development of innovative business, goals and objectives of 

innovative business principles of the forms and methods, 

objectives and tasks of innovative entrepreneurship. 

To be able to - to analyze and apply this knowledge in practice. 

Work with legal and regulatory framework governing the 

innovative entrepreneurship and to implement the knowledge, 

understanding of the public policies on innovation 

entrepreneurship. 

Possess the skills of solving scientific and practical problems in 

the field of legal regulation of innovative entrepreneurship. 

Graduates will possess in-depth knowledge in all areas of law 

and to be able to carry out a critical analysis of the state of 

current research. 



IR3602 Intellectual Property Law   

2  credit / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

Purpose and Objectives: to help students understanding of the 

courts. 

Contents: The subject examines the concept and principles of 

the judiciary, the court system of the Republic of Kazakhstan, the 

courts. The course provides information on the activities and 

competence of the Supreme Judicial Council, the Judicial jury, 

the Committee on Court Administration. 

Competence, mastered from the study of the module: the student 

must 

know: the theory and practice of judicial work; 

be able to: theoretically, logically, intelligently and make 

judicial decisions (the verdict, decision, judgment); 

have: skills in the main proceedings of the court of appellate, 

cassation and supervisory authority. 

TSIT 3603 Translation in the sphere of information 

technologies 

 2  credit / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The purpose of the course is a comparative study of English, 

Kazakh and Russian languages, analysis similarities and 

differences between languages, regardless of their genetic 

proximity. 

- Knowledge of the object and the subject matter of contrastive, 

methodological foundations, periods of development of this area 

of linguistics, taxonomic categories and principles of contrastive 

linguistics;  

- The ability to conduct a comparative and contrastive analysis of 

the native and the target language, principles of correlation of 

language and society;  

- Possession of the skills and techniques of contrastive analysis 

in comparing languages. 

SCS 3604 Stylistics and Culture of Speech  

2  credit / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

Objective: to familiarize students of the faculty with theoretical 

and practical issues of the structure and functioning of the system 

of modern stylistic Kazakh / Russian language.  

Content: The course is designed to show the functionality of the 

language features in a speech to express a certain content, and - 

laws "speech activity." This course focuses on the solution of the 

problem - to equip future translators complete and systematic 

theoretical knowledge about the stylistic system of modern 

Kazakh / Russian literary language and practical skills to analyze 

linguistic phenomena of different levels.  

know: the basic concepts of style, norms of the literary use of 

language means of all levels of modern Russian literary 

language;  

be able to: properly locate, identify and explain the specific 

language units of the Russian language, to see stylistically 

marked elements in a particular segment of speech or literary 

text;  

- To analyze the materials of different genres of journalism and 

fiction;  

- To use the language features according to different situations 

and different areas of communication;  

- On the basis of theoretical knowledge linguistically competent 

professional use dictionaries of different types, to extract from 

them the necessary grammatical, stylistic information.  

to have an idea of  the stylistic system of modern Russian literary 

language.  

Rіt 3605 Ritorics  

2  credit / 3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

 The aim of the course is the formation of students' basic theory 

of rhetoric, knowledge, and skills in establishing denotative, 

extensive equivalence in the practice of cross-cultural 

communication. 

- Knowledge of the stages of creating a speech product 

(rhetorical canon); 

- Ability to use verbal and non-verbal means of communication, 

used in speech practice, the basic techniques of selecting a topic, 

collect and organize the material; 

- Possession of the skills of public speaking. 

TFC 3606 Translation and Fundamentals of Cognitology  

2  credit / 3 ECTS 

Prerequisites: Theory and Practice of 

Translation 

1+1+0 

 

The course is oriented to the basic issues in cognitive science 

aspect of translation. The methods of comparative conceptology 

as a promising area of contemporary translation studies, language 

picture and studied the native language as a field of cognitive 

dissonance. 

 

- Knowledge of the theoretical foundations of cognitive science 

in the context of the translation; 

- The ability to use the methods and techniques of the description 

of concepts; 

- Possession of skills to analyze linguistic services, identifying 

similarities cognitive mechanisms that operate in different 

languages. 

OL 3607  Introduction in Linguistics  

2 credits/ 3 ECTS 

Prerequisites: No 

 The aim and Objectives: familiarity with the basics of the science 

of language, the basic linguistic terminology, the basic concepts 

of the internal structure and function of language 

Know: New trends and paradigms of linguistic knowledge, 

terminology of linguistics in the light of science and society; 

Be able to: find new approaches and critical thinking in the study 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1+1+0 Content: The course aims to familiarize students with all sections 

of linguistics, a system of concepts and terms used by any 

linguistic disciplines and without which it is difficult to 

perception and understanding of the following specific courses. 

of the linguistic problems of modern linguistics; 

master: fundamental philological knowledge and methods of 

philological analysis, the fundamental laws of interaction of 

modern linguistic directions. 



 

 

SPECIALITY 5В021000 – FOREIGN PHILOLOGY 

Discipline code 

 

Names оf disciplines, credits, prerequisites  

and types of activities  

Purpose, tasks and  maintenance of a course  (modules) Results of training  (knowledge, ability and skills) 

STATE COMPULSORY MODULE 

HK1101 History of Kazakhstan  

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites : no 

2+1+0 

 

The aim: To familiarize the  students with the historical bases 

and periods of formation of the independent Kazakhstan 

statehood through the study of specific sources and historical 

facts from the standpoint of new theoretical and methodological 

views. 

Content. The historical bases and periods of formation of the 

independent Kazakhstan statehood. Historical and comparative 

analysis of the current achievements of  the  Kazakhstan 

statehood compared to various periods of the past. 

- knowledge of historical bases and periods of establishment of the 

independent Kazakhstan statehood in the context of the global and 

Eurasian historical process; 

- the ability of comprehending objectively and thoroughly the 

inherent advantages, features and value of Kazakhstan's 

development model; 

-  analytical skills and skills of axiological analysis in the study of 

complicated historical processes, phenomena and historical figures 

of modern Kazakhstan. 

POK(R)L1102 Professionally-Oriented Kazakh (Russian) 

Language 3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

0+3+0 

The aim: To teach the students the ability to reproduce and 

produce dialogues and monologues   in the Kazakh (Russian) 

language in  every day scientific and professional 

communication. 

Content. Reproduction of the conceptually organized philological 

knowledge in the Kazakh (Russian)  language, the co-allocation 

of  the functioning and development  of the Kazakh  (Russian) 

language with the socio-economic, cultural, historical, political 

situation in Kazakhstan and in the world, with constitutional 

legal bases of the Republic of Kazakhstan. 

– the ability to apply the basic knowledge of the system,  structure 

and functioning  of the  Kazakh language units for working at  texts  

on speciality to formulate a professional outlook; 

- the ability to create  secondary scientific texts: abstract, summary 

and description; the ability to synthesize the  scientific information 

in the form of a thesis of the issue. 

 

POFL1103 Professionally-Oriented Foreign Language 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: no 

0+2+1 

The aim: To teach the students to communicate in a foreign 

language for professional needs. 

Content. Enriching the vocabulary of a foreign language, 

including the  professional terms and clichés, development of 

listening skills, improvement of students' abilities in reading 

authentic publications on suggested topics from professional 

press and the development of  skills of 

writing  business correspondence with partners on professional 

issues. The course is designed for students with the average and 

high levels of language proficiency (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced). 

- the ability to comprehend a foreign speech by listening; 

- communication skills in a foreign language and  rich vocabulary; 

-  reading  skills and skills of analysis of the read  material. 

 

PSK2104 Philosophy of scientific knowledge 

2  credit /3 ECTS 

Пререквизиты:  no 

1+1+0 

The aim: to develop students’ methodological and scientific 

culture,  

their skills of independent formulating scientific problems and 

algorithm of scientific search based on fundamental knowledge 

in the sphere of philosophy, as well as possibilities of 

interdisciplinary methodology.  

A special attention is paid to the problems of science and 

technology, engineering, technical knowledge and art, the role of 

science in social progress, and also in genesis and solution of 

global tasks of modern society.    

-  knowledge of the role of Philosophy as 

worldview and basic concepts of the scientific knowledge; its 

essence and interrelation of philosophical and general scientific 

worldview; 

-  knowledge of core principles, laws and mechanisms of the 

cognitive activity. 

- knowledge of current ethical problems of  modern society and 

their importance for the professional activity; 

- skills of non-biased comprehension of realias of modern socio-

cultural  situations  from  the  point  of  view  of  critical  thinking  



  Content. Studying key ideas and categories of Modern 

Philosophy, its basic principles, laws and mechanisms of 

cognitive activity. 

Considering ethical problems of the development of science and 

technology, basic spiritual values and their importance for 

professional activity. 

Extension and improvement of students’ knowledge in heuristic 

and methodological spheres of science by 

mastering scientific and methodological potential of Modern 

Philosophy. Forming the idea of the objective law of existence 

and the development of the community, state, civil society and 

individuals, of the principles of tolerance and intercultural 

dialogue as conditions of existence of a global society. 

Developing the students’ culture of critical thinking and their 

skills of independent reflection on their own methodological 

problems. 

methodology; 

- skills to use knowledge of principles, laws and categories of 

Philosophy in the process of solving professional scientific tasks; 

- mastering skills of creative and critical thinking and applying of 

tools of critical thinking to the analysis of scientific, cultural, social 

and political phenomena and processes. 

 

SOCIAL-COMMUNICATIVE MODULE 

PIC 2201 Psychology of Interpersonal Communication  

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites : no 

1+1+0 

The aim:  students’ awareness of the role and place of 

psychological knowledge about interpersonal communication in 

the modern world, revealing their importance in the process of 

becoming a professional in their chosen specialty. 

Content: Systematization of students’ knowledge through the 

study of the major paradigms, theories, and concepts of modern 

psychology of interpersonal communication. The theoretical and 

empirical study of the interpersonal communication   

psychological problems based on the study of cognitive 

processes, mental states and individual psychological 

characteristics of the individual. Basic categories and concepts of 

social psychology, methodological foundations of social 

psychology, the basic theories, concepts and principles of social 

psychology, the nature, content and form of psychic phenomena, 

laws of their dynamics, methods and techniques of researching 

interpersonal communication, the essence of the new 

psychological techniques and technology of studying  

interpersonal communication. 

knowledge of mental phenomena of interpersonal communication 

in the accordance of the cognitive processes and  regulatory 

conditions; 

- knowledge of the theoretical and methodological foundations of 

modern  psychology of  interpersonal communication ; 

- knowledge of the basic concepts and categories of modern 

psychology of  interpersonal communication ; 

- the ability to adequately apply the acquired psychological 

knowledge in interpersonal communication ; 

- the ability to investigate individual human characteristics in terms 

of interpersonal communication in order to identify his personal 

attributes and  form  his  psychological characteristics; 

- the ability to competently build a system of relationships with 

others in the context of interpersonal communication and group 

interaction ; 

- skills of interpersonal communication  psychological research, 

implementation, analysis , processing of the data and correct 

interpretation of the results ; 

- the ability to develop practical recommendations to help improve 

the individual in terms of interpersonal communication ; 

-  the ability to estimate and adjust interpersonal communication in 

order to harmonize the individual and his relationship with others . 
TAPS 2202 Theoretical and Applied Political Science  

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites : no 

1+1+0 

 

The aim:   To introduce to the basics of politics, power and 

power relations, the political system of the Republic of 

Kazakhstan. 

Content: Political systems and forms of government, and 

institutions, the political processes in Kazakhstan and in the 

world. Program documents and the President's Addresses, 

strategic directions of home and foreign policy of the Republic of 

Kazakhstan. The idea of a global world as the new world order, 

an understanding of the major tendencies in world politics and 

international relations, contribution to the  national security  

- the ability to express attitude and to exercise social and political 

activity to resist various forms of manipulation; 

- the ability of a tolerant professional interaction and adaptation to 

the new conditions, taking into account the socio-cultural, 

ideological, political and religious differences. 



strengthening and terrorism and extremism prevention. 

EPSS 2203 Ethics of Personal and Social Success 2 credits/3 

ECTS 

Prerequisites : no 

1+1+0 

 

The aim:   to introduce students to ethical standards, moral 

principles and  human values in the  social activity. 

Content: The systematic understanding of the ways of forming 

and improving ethical standards in various areas of professional 

activity. Formation for future professionals of knowledge about 

the basic ethical concepts, regularities of forming ethical conduct 

in the process of a person’s socialization. Introduction to the 

basic stages and tendencies in the development of ethics. 

Revealing  the contents of fundamental ethical guidelines that 

form the moral position of  an  individual. 

- knowledge of basic ethical concepts and categories; 

- skills of independent moral orientation in society, indicating a 

sufficient level of ethical maturity; 

- knowledge of principles and methods of finding the best ethical 

decisions in difficult situations of everyday life; 

- skills of assessment of their own actions and the behavior of 

others in terms of ethics and  morality norms; 

-skills to behave in society and communicate with citizens in 

accordance with the rules of etiquette. 

CR 2204 Culture and Religion  

2 credits /3 ECTS 

Prerequisites : no 

1+1+0 

The aim: introduction to the  main cultural and religious 

peculiarities of Kazakhstan, consideration of the evolution of 

Kazakhstan peoples’ cultural and religious traditions. 

Content: Methods of  Cultural Studies and Religions Studies 

applied for researching Kazakhstan regions’ cultural and  

religious phenomena; concept of ―dialogue‖  as one of the basic 

categories of the 20-21 century humanities, as well as 

peculiarities of theoretical language of describing its fundamental 

existential and socio-cultural parameters, boundaries and 

horizons. Specific features of man’s metaphysical and religious 

experience as ontological bases of a dialogue. 

- knowledge of scientific world outlook, ethnic and cultural 

tolerance; 

- the ability to  make comparative analysis of the hierarchy of core 

values of  the past and present religious and unreligious world 

outlook; 

- the ability to predict perspectives of  possible interaction of 

philosophy, religion, science and arts in the process of solution of 

the main world-outlook problems; 

- the ability to identify synchronic and diachronic  interconnections 

of regional cultural phenomena, to identify  their causes and 

effects; 

 - skills of tolerant behavior, social and professional interaction 

taking into account ethno-cultural and  confessional differences. 

GAS 2205 General and Applied Sociology  

2 credits /3 ECTS 

Prerequisites : no 

1+1+0 

 

The aim: to form a general idea of the contemporary society; to 

make the students aware of social processes taking place both in 

the world and Kazakhstan (issues of stratification, social 

inequality, poverty and wealth, social, religious, economic and 

political conflicts). 

Content: Character of social interactions between people, social 

and group differences between them. Main laws of society 

development, basic sociological concepts, methods of 

sociological research, contemporary sociological theories, main 

trends and results of contemporary research in sociology. 

- the  ability to make independent analysis of  the processes and 

phenomena taking place in the society;  

- the ability to dynamically use alternative, new or innovative 

sociological approaches in solution of professional issues; 

- the ability to express one’s thoughts in oral and written forms 

correctly and reasonably; 

- the ability to use the gained knowledge in certain situations; 

- skills of social interaction: collaboration, tolerance and respect; 

- skills of social prognosis and strategic planning, public speech, 

argumentation, conducting discussion and debate. 

HLS 2206 Human Life Safety  

2 credits /3 ECTS 

Prerequisites : no 

1+1+0 

The aim: acquisition of theoretical knowledge and practical 

skills necessary for creating proper living environment and 

labour conditions, identification of negative impacts of living 

environment, elaboration and realisation of protective measures 

to secure the man and living environment from negative impacts. 

Content: Basic natural and techno-sphere dangers, their 

properties and features, types of impact of harmful and 

dangerous factors on the man and natural environment, methods 

of protection. Bases of theoretical analysis and prediction of 

hazard phenomena and processes.    

- knowledge of protection measures from  natural and techno-

sphere disasters within the sphere of professional activity; 

- the ability to make decisions within the limits of one’s 

competence and authority in emergency situations (ES); 

- the ability to identify the  major dangers of man’s living 

environment, to assess the risk of their realization. 

- knowledge of protection methods and safety technologies in 

emergency situations. 

 

ESD 2207 Ecology and Sustainable Development 2 credits 

/3 ECTS 

Prerequisites : no 

1+1+0 

The aim: to provide students with systematic and practical 

knowledge on ecology and stable development, protection of 

environment and rational  environmental management  to train 

qualified specialists with a wide range of skills.  

-the ability to identify and analyze natural and human-caused 

ecological processes and to find the ways of their regulation;   

- the ability to understand modern concepts and strategies of stable 

mankind development aimed at systematic changing of traditional 



Content. Basic regularities of life forms’ interaction with the 

environment; mechanisms of ecosystems and biosphere stability 

and functioning;  place and role of  ecology in modern economic, 

political and social problems solution; modern global economic 

problems, their causes, stages of formation and consequences. 

Special place in the discipline is given to stable development of 

nature and society, international cooperation in the sphere of 

environmental safety 

forms of management and people’s lifestyle in order to preserve 

stable biosphere and society development without  disastrous crisis; 

-the ability to use in practice the obtained knowledge of basic 

regularities of life forms’ interaction with the environment in order 

to preserve stable development; 

- skills to analyze ecological processes, to set specific targets and  

priorities of stable nature and society development. 

KL 2208 Kazakhstan Law  

2 credits /3 ECTS 

Prerequisites : no 

1+1+0 

 

The aim: to study  the peculiarities of Kazakhstan legal system, 

to study the main regulations of basic norms of legal documents 

in the RK. 

Content. Legal system in Kazakhstan, conceptual issues of basic 

regulations in the RK. 

Theoretical bases of rule-of-law state formation, democratic 

society and social state. Basic trends of Kazakhstan’s law policy 

conception in 2010-2020 and ‖The Strategy ―Kazakhstan - 

2050‖. 

-knowledge of legal system peculiarities in Kazakhstan in historical 

and law context and in current situation of national legal system 

integration into the world system of laws; 

-the ability to apply scientific and theoretical knowledge in daily 

activity  in defending   constitutional rights and freedoms.  

 

OE 2209 Fundamentals of Economics  

2 credits /3 ECTS 

Prerequisites : no 

1+1+0 

The aim: to form scientific concepts of basic categories, ideas 

and regularities of economy functioning. 

Content. Socio-economic relations. Basic micro and 

macroeconomic indices, their computing methods. The 

mechanism of market pricing, competition and economic 

development trends. Basis of economic development of modern 

international economic relations system and world market 

development trends. 

- knowledge of the basic economic reorganizations in the society, 

logics and interconnection of phenomena  and processes in the 

society life; 

  -the ability to  apply systematic knowledge in economy  in 

professional activity. 

NATURAL SCIENCES (STEM) MODULE 

ITPP 2301 Information Technologies for Professional 

Purposes 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites : no 

1+0+2 

Aim: training of teachers of Foreign Language towards 

organization of effective work on using informational-

communicative technologies  in a lesson by learners, formation 

of informational literacy. 

Objectives: to define basic notions of informational education, to 

define aims and tasks of using informational and 

telecommunication technologies in education. 

Course content: formation of particular notions about 

informational technologies in teaching process, basic concepts, 

namely  «informatization  of education» ,  

«computerization of teaching» and «mediaeducation», analysis 

and generalization of  received information by themes. 

Teaching results, assimilating/internalizing as the result of 

learning module: students must 

to know: workability of using informational and 

telecommunication technologies in teaching process; 

to be able to: to utilize catalogues and retrieval machines, create 

multimedia presentation; 

to have: notion about informational education as in the natural 

process of developing pedagogical technologies; 

 

CMNS 2302 Concepts of Modern Natural Sciences (language 

and ecology) 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites : no 

2+1+0 

Aim: formation of skills to analyze the modern texts from the 

point of view, wealth, purity, accuracy of their vocabulary 

objectives: forming abilities of use lexicographical publications 

of different types to identify the characteristics of the language 

person 

The course content: broadening and deepening knowledge of 

the language by foreign language, vocabulary, dictionaries of 

foreign languages, use different types of lexicographical 

publications to identify the characteristics of the language person 

The results of training, mastered by studying modules: the student 

must 

to know the current research, representing the current level of 

scientific study of the problems; 

to be able to independently collect and interpret modern language 

material 

to have verbal communication techniques. 

BASIC PROFESSIONAL MODULES 



Module 1. Basic foreign language 

BFL 1401 Basic foreign language (A1, A2 level) 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : no 

0+3+0 

Purpose: acquisition by students of the communicative 

competence, which level at separate stages of language 

preparation allows to use a foreign language both in professional 

activity, and for self-education. 

 Tasks: to reach functional literacy in knowledge of a basic 

foreign language and combination of grammatical and 

communicative approaches. 

Maintenance of a course: Language 

the material of 1 year of training is characterized by standard 

correctness and includes the phonetic, lexical and grammatical 

phenomena which are directed on practical mastering by bases of 

oral and written language within subject studied on a course 

according to the sphere and the situations of communication 

provided for the A1 and A2 levels.   

Results of training mastered as a result of module studying: the 

student has to 

know: rules of pronunciations, a lexicon and grammatical system 

of English; 

be able: to carry out independent interpretation of the grammatical 

and phonologic phenomena of a studied foreign language; 

have: basic skills of reading, conversation and letter; 

BFL 1402 Basic foreign language (B1 level) 

3  credits /5 ECTS 

Prerequisites :  BFL 1401 

0+3+0 

Purpose:  development in students of perception of a foreign 

language as source of information and foreign-language 

communication medium.  

Tasks: to teach students to use a foreign language as an extender 

and deepenings of system knowledge in the specialty and means 

of independent increase of the professional qualification. 

Maintenance of a course: The course covers studying of 

practical grammar and lexicon of a foreign language as 

possession of colloquial and household speech in an oral and 

written form, and also studying of special terminology for active 

application of a foreign language, both in daily, and in 

professional communication.  

The results of training mastered as a result of studying of the 

module: the student has to 

 

know: knowledge of familiar phrases and expressions necessary 

for performance of specific objectives; 

be able: understanding the main of ideas of literary messages on 

different general subjects; ability to make the coherent message on 

the general subjects; ability to describe impressions, events; ability 

to state and to prove the opinion; 

have: communicative abilities in four main types of speech activity 

(a talking, audition, reading and the letter). 

BFL 2403 Basic foreign language (B2 level) 

3  credits /5 ECTS 

Prerequisites :  BFL 1402 

0+3+0 

 

Purpose: formation of cross-cultural, communicative and 

professional competences of students. 

Tasks:  to form at students of the communicative and 

professional  

the competences, expressed in the adequate solution of 

objectives, the non-standard situations providing cross-cultural 

professional communication. 

Maintenance of a course: The course is directed on training of 

students in the basic grammatical rules, expansion of a lexical 

stock, development of skills of audition, for possession of oral, 

written language and reading; 

The results of training mastered as a result of studying of the 

module: the student has to 

know: understanding of the general contents of difficult texts on 

abstract and concrete subjects; to be able: to speak quickly enough 

and spontaneously; to do accurate, detailed messages on various 

subjects and to state the opinion of the main problem; 

have: communicative abilities in four main types of speech activity 

(a talking, audition, reading and the letter); 

BFL  2404 Basic foreign language (B2-advanced level) 

3  credits /5 ECTS 

Prerequisites :  BFL 2403 

0+3+0 

 Purpose: to stimulate intellectual and emotional development of 

the identity of students; mastering by it the certain cognitive 

receptions, allowing to carry out informative and cross-cultural 

communicative activity. 

 Tasks:  training of students in a talking, dialogical speech with 

an exchange of opinions and information, technicians of the 

letter at higher level and drawing up written retelling read or 

heard text 

 Maintenance of a course: The second year of training assumes 

further work on development of skills of oral and written 

The results of training mastered as a result of studying of the 

module: the student has to 

know:  understanding of volume difficult texts on various subject;  

be able: to speak spontaneously at fast speed; flexible and effective 

use of language for communication in scientific and professional 

activity; ability to create the exact, detailed, well built message on 

difficult subjects; 

have: communicative abilities in four main types of speech activity 

(a talking, audition, reading and the letter); 



language, profound studying of a language material and 

formation of productive base for independent work of students 

Module 2. Practical course of studied language 

ICTP 1405 Introductory Course Of The Target Phonetics 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites : no  

0+2+0 

Purpose:    to teach phonetic, spelling norms of a foreign 

language.    

Task:  Introductory Course Of The Target Phonetics  consists in 

correction of uttering skills of students, systematization of the 

main data by rules of reading English words along with 

assimilation of signs of a transcription. 

Maintenance of a course: 

The second year of training Introductory Course Of The Target 

Phonetics assumes further work on development of skills of 

mastering phonemes by knowledge of phonetic system and bases 

of uttering norm of English; 

The results of training mastered as a result of studying of the 

module: the student has to 

know: phonetic system of English; features of a phonetic 

transcription of English; 

be able: adequately to interpret the phonetic phenomena in 

receptive types of speech activity; 

have: skills in audition, skills of use of voice-frequency contours of 

English in an adequate communicative context; 

NGTL 1406 Normative Grammar of  the Target  Language 

3  credits /5 ECTS 

Prerequisites :  no 

0+3+0 

Purpose and formation of a professional and personal portrait of 

the graduate of university by means of development of abilities 

and abilities to apply grammatical skills in professional area.  

 Tasks: deepening of theoretical understanding of a subject; 

mastering by skills of the use of grammatical designs; ability to 

interpret the received knowledge; development of grammatical 

competence. 

 Maintenance of a course: considers 

the most important problems of a grammatical system of English 

to consider methods of the grammatical analysis.  

The results of training mastered as a result of studying of the 

module: the student has to 

know:  features of relationship between theoretical and practical 

grammars, between standard grammar and language competence, 

stages of development of the practical English grammar, types of 

morphemes and morphemic structure of the English word;  

be able:  to compare the grammatical phenomena of English and 

native languages, to consider distinctions of a grammatical system 

of languages in the course of teaching.  

have: idea of parts of speech and their morphological categories, 

types and structures of English offers, members of offers and word 

order; 

PCIC 1407 Practical Course in Intercultural Communication  

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites :   BFL 2403 

0+2+0 

Purpose: formation of cross-cultural, linguistic study of 

countries and sociocultural competences. 

Tasks: acquaintance of students with different types of mass 

media of the country of studied language; acquaintance with 

cultural space of the country of studied language, with national 

and regional phenomena 

Maintenance of a course: to teach students to cultural values of 

the countries of studied language and the native land, their 

similarity and distinction in the field of cross-cultural 

communication. 

The results of training mastered as a result of studying of the 

module: the student has to 

know: possession of the unprepared and prepared monological 

speech in the form of the message or the report within the studied 

language material; 

be able: to conduct conversation, to interview and participate in 

discussion on any of the passable subjects in situations of official 

and informal communication, using the studied language material; 

to express the relation to stated with use of the corresponding 

lexical units and a cliche; ability to write the composition on a hot 

topic, private, business and the missive, the message, the report, the 

summary, 

have: ability to retell the matter of texts of different functional and 

style versions – everyday, journalese and scientific популярно¬го 

– average degree of difficulty; ability to understand aurally 

monological and dialogical types of texts of everyday, journalese 

and scientific functional styles of average degree; ability to read 

original texts everyday, newspaper publicistic and scientific styles 

of average degree of complexity with the dictionary; 

CF 1408 Classical Philology 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites :   no 

Purpose:   assimilation of grammatical system and fixed lexical 

assets of Latin;   acquaintance with samples of the ancient 

Roman classical literature which has had impact on development 

Results of training mastered as a result of module studying: the 

student has to 

know: bases of a technique of educational work;  



0+2+0 

 

 

of the European culture.   

Tasks: research of system of language and the main regularities 

of functioning of folklore and literature in synchronic and 

diachronic aspects; studying of oral and written communication; 

Maintenance of a course: The course covers knowledge of the 

theory and speech activity in training of a foreign language, 

possession of the main methods philological (including linguistic 

and literary) the analysis 

be able possession of methods and receptions of implementation of 

oral and written communication; possession of methods and 

receptions of the analysis and interpretation of various types and 

types; 

have: idea of features of training in bases of a foreign language; 

elementary skills of reading, the grammatical analysis and the 

translation of texts in classic languages. 

Module 3.  Special Foreign Language 

SFLGP  3409 Special Foreign language – General Professional 

(Level C1) 

3  credits /5 ECTS 

Prerequisites :  BFL 2404 

0+3+0 

Purpose: formation of the general communicative competence of 

the student, allowing to carry out speech activity by means of 

English in the majority of standard situations of communication. 

Tasks:  formation of professional communicative competence 

providing professional competence of the student, allowing to 

carry out speech activity in a foreign language in professional 

situations of communication, formation of communicative 

competence of the student, and realization actually educational, 

training and developing is more whole than education, forming 

social, intellectual and personal qualities of the student.  

Maintenance of a course: The course covers ability to write the 

letter, the essay or the document on a difficult subject, to 

understand authentic scientific, popular scientific, and publicistic 

written texts in the specialty. 

The results of training mastered as a result of studying of the 

module: the student has to 

know: lexicon in volume of the training program; 

be able: to make messages, reports, presentations, reviews on 

various professional subjects; quickly to be expressed in easy 

conversation; flexible use of language in social and professional 

affairs; ability to write the letter, the essay or the document on a 

difficult subject; to understand authentic scientific, popular 

scientific, and publicistic written texts in the specialty; 

have: skills to annotate written and oral authentic publicistic, 

popular scientific and scientific texts in the specialty in English and 

Russian languages; 

SFLSP 3410 Special Foreign language – Special Professional 

(Level C2) 

3  credits /5 ECTS 

Prerequisites :  SFLGP  3409 

0+3+0 

Purpose:   formation of the general communicative competence 

of the student, allowing to carry out speech activity by means of 

English in the majority of standard situations of communication.   

Tasks:  formation of professional communicative competence 

providing professional competence of the student, allowing to 

carry out speech activity in a foreign language in professional 

situations of communication, formation of communicative 

competence of the student, and realization actually educational, 

training and developing is more whole than education, forming 

social, intellectual and personal qualities of the student.  

Maintenance of a course: The course trains flexibly to use 

language in social and professional affairs, to ability to write the 

letter, the essay or the document on a difficult subject; 

The results of training mastered as a result of studying of the 

module: the student has to 

know: lexicon in volume of the training program; 

be able: to make messages, reports, presentations, reviews on 

various professional subjects; quickly to be expressed in easy 

conversation; flexible use of language in social and professional 

affairs; ability to write the letter, the essay or the document on a 

difficult subject; to understand authentic scientific, popular 

scientific, and publicistic written texts in the specialty; 

have: skills to annotate written and oral authentic publicistic, 

popular scientific and scientific texts in the specialty in English and 

Russian languages; 

 

FLAP 4411 Foreign Language for Academic  Purposes 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites :  SFLGP  3410 

0+2+0 

Purpose:  to prepare students for communication in oral and 

written forms, both in professional, and in social communication 

spheres, to open before students of possibility of a foreign 

language as source of expansion of their language, informative 

and cross-cultural competences.  

Tasks:  development in students of perception of a foreign 

language as source of information and foreign-language 

communication medium for its use for formation of own 

statements and understanding of other people.  

Maintenance of a course: the course is directed on training of 

students in skills of communication on various general and 

educational and professional subjects. The course is directed on 

The results of training mastered as a result of studying of the 

module: the student has to 

know: norms of the literary language in the theory and in practice, 

achievements professional the focused level of an obuchennost in 

use of foreign languages for professional communication. 

be able:  to read and take necessary information from authentic 

texts of various genres, leaning on the studied materials and 

sociocultural knowledge;  to use knowledge of bases of the theory 

of studied foreign languages in professional activity;  

have an oral and written form of studied foreign languages in their 

various functional styles and genres, conceptual model of 

communication, to have idea of the main thesis and its place in 



training of students in the basic grammatical rules, expansion of 

a lexical stock, development of skills of audition for possession 

of oral, written language and studying by terminology in the 

specialty. Levels: (Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced). 

speech work, to know about language and technical registration. 

Module 4. Foreign Language 

FL 2412 Foreign Language  (western ) 

3  credits /5 ECTS 

Prerequisites :  no 

0+3+0 

Purpose: acquisition by students of the communicative 

competence, which level at separate stages of language 

preparation allows to use a foreign language both in professional 

activity, and for self-education. 

 Tasks: to reach functional literacy in knowledge of a basic 

foreign language and combination of grammatical and 

communicative approaches. 

Maintenance of a course: Training in a foreign language has the 

complex character including training in phonetics, grammar and 

lexicon of the second foreign language. During this period 

possession of oral and written language of the second foreign 

language are laid the foundation. The language material is 

characterized by standard correctness.   

 

The results of training mastered as a result of studying of the 

module: the student has to 

know : basic , spelling, orthoepic, lexical, grammatical norms of 

the second foreign language; 

be able: to own basic bases communicative intercultural 

competences taking into account all types of speech activity (a 

talking, the letter, audition, reading); 

have: skills of basic reading, talking, audition and the letter in the 

second foreign language; 

FL  2413  Foreign Language (western extending course ) 

3  credits /5 ECTS 

Prerequisites :  FL 2412 

0+3+0 

Purpose: Mastering by the necessary volume of the lexical 

material, being characterized high common use, wide 

compatibility and reflecting neutral, colloquial and publicistic 

styles. 

Tasks: Formation of ability of students to foreign-language 

communication in the second foreign language. 

Maintenance of a course: the course learns to understand the 

main ideas of literary messages on different general subjects, to 

be able to make the coherent message on the general subjects; 

The results of training mastered as a result of studying of the 

module: the student has to 

know:  the lexicon calculated on this level;  

be able: understanding of the main ideas of literary messages on 

different general subjects; ability to make the coherent message on 

the general subjects; ability to describe impressions, events; ability 

to state and to prove the opinion; 

have: skills by all four types of speech activity; 

FL 3414 Foreign Language (western advanced course) 

3  credits /5 ECTS 

Prerequisites :  FL 2413 

0+3+0 

Purpose: formation of cross-cultural, communicative and 

professional competences of students. 

Tasks:  to form at students of the communicative and 

professional  

the competences, expressed in the adequate solution of 

objectives, the non-standard situations providing cross-cultural 

professional communication. 

Maintenance of a course: formation of cross-cultural 

communicative and professional competences; formation of 

ability of students to foreign-language communication at cross-

cultural level with a support on knowledge formed at students, 

abilities and personal qualities. 

The results of training mastered as a result of studying of the 

module: the student has to 

know: special lexicon of this course; 

be able: to write texts of the set composite type of speech; global 

and detailed understanding of the heard text; the prepared and 

unprepared speech 

have: skills and abilities to read and take information according to 

the set strategy of reading from authentic texts of various genres; 

PUPR 3415 Oral and Written Speech Practice 

3  credits /5 ECTS 

Prerequisites :  FL 2413 

0+3+0 

Aim:  

Tasks:   
Content of the course: Module gives the student the opportunity 

to acquire knowledge on the history of linguistic studies, 

beginning from the origin of linguistics. The course improves the 

communicative and professional competence of students. 

Teaching  the second language is complex, including further 

teaching phonetics. At this stage is laid the foundation of 

The results of teaching the module: The student should:  

know: the main linguistic units;  

be able to: distinguish the similarities and differences with the first 

foreign language;  

have: practical skills in four linguistic activities: reading, writing, 

speaking and listening. 

 

 



fundamentals of the oral and written speech. The active 

vocabulary is extended at this stage.  

LP 4416 Language of Press 

3  credits /5 ECTS 

Prerequisites :  FL 2413 

0+3+0 

Aim: studying the language of the  press of the country whose 

language is learned, its publicistic style, style of newspaper 

publications and its stylistic varieties in  different means of mass 

media -  newspapers, advertising, radio and TV.   

Tasks: developing of the skills of eliciting and using the 

information, taken from the English press.  

Content of the course: Consideration of the role of linguistic 

factors in creating the specific character of newspaper texts. 

The results of teaching the module: The student should:  
know: the main vocabulary  of the language of the press and 

peculiarities of the linguistic behavior;  

be able to: make presentations,  express their own view on 

different topics;   

have: skills in business communication, in making presentations, 

in negotiating. 

Module 5. Fundamentals of Theory and Methods of  Target  Foreign Language 

FTTFL 3417 Fundamentals  of  Theory of  Target Foreign 

language 

3  credits /5 ECTS 

Prerequisites :  FLAP 4411 

2+1+0 

Aim: Teaching students the fundamentals of the theory of the 

learned foreign language for the profound comprehension of its 

contemporary regularities and peculiarities, and also tendencies 

of its development.     

Tasks: Teaching students to think analytically and generalize the 

gained theoretical knowledge in practice. 

Content of the course: Theoretical course  

«Fundamentals of the theory of the foreign language» must 

develop linguistic thinking. 

The results of teaching the module: The student should:  

know: basic stages of the development of the learned language; the 

phonetic system, specific character of the intonation and the  

rhythm system of the learned foreign language, peculiarities of 

grammar   of the learned foreign language; 

to be able to: master knowledge of linguistic studies, including 

knowledge of the basic phonetic, lexical, grammar and word 

building phenomena and laws of functioning of the learned foreign 

language.  

Have: an idea about the development of the lexis of the learned 

foreign language, the national-specific peculiarities of the lexis,  

the peculiarities of the style of the fiction, sociopolitical journalism 

and newspaper. 

LEL 3418 Lexicology of English language 

3  credits /5 ECTS 

Prerequisites : IL 1420 ,BFL 2404 

2+1+0 

Aim: The aim of teaching the subject «Lexicology of the English 

language» – training of the philologically educated specialist in 

the field of linguistics, having a formed idea about the lexical-

semantic system of the language and its role in fulfilling the 

expressive, communicative and pragmatic functions of the 

language;    

Tasks: Developing the notions about the lexical units and their 

relations in the system;  

Content of the course: Introduction of the contemporary 

methods of research in the field of lexicology and their use with 

concrete aims. Development of students’ skills in using 

theoretical knowledge in lexicology in practice. 

The results of teaching the module: The student should:  

know: functional-stylistic differentiation of the language;  

be able to: separate the synonymic and antonymic series; analyze 

анализировать the structure of the word and models of word 

building;  

choose and use adequately lexical units depending on the context; 

adequately use the phraseological units and  idioms; 

choose and adequately use category forms and other grammar 

forms in the text;  

have: the ability to make the linguistic analysis of the text;  

an idea about the rules of speech etiquette, ethical and moral rules 

of etiquette, skills in using the linguistic units in the scientific field 

of speech in a normative and stylistic correct way.   

MMFLT 3419 Modern Methods of Foreign Languages 

Teaching 

3  credits /5 ECTS 

Prerequisites : no 

2+1+0 

 

Aim: teaching students the modern state and perspectives of the 

development of the linguistic education in our country, the 

organization of the educational process of teaching pupils at 

secondary schools foreign languages;   

Tasks: teaching students skills to use innovative teaching 

technologies in an effective and creative way, to carry out 

research work, to use knowledge of the basic teaching methods 

in their own teaching practice; 

Content of the course: The course teaches to use modern 

technologies in teaching effectively and creatively.  

The results of teaching the module: The student should: 

know: modern approaches to the organization of the teaching 

process foreign languages; 

be able to: use modern teaching methods in an effective and 

creative way; 

have: an idea about the interaction between ―approach‖ and 

―method‖ in the process of teaching foreign languages.  

 

FPPP 3420 Fundamentals of professional pedagogy and Purpose and tasks: to submit the main concepts of pedagogics The results of teaching the module: The student should: 



psychology 

2 credits /3 ECTS 

Prerequisites : no 

1+1+0 

and modern technologies of planning, the organization and 

training and education diagnostics. 

Contents: the course considers an education role in 

accumulation and preservation of the social and cultural world 

values acquired by mankind. 

know: specifics of process of education in comparison to  

socialization processes  of the personality; 

be able to: to define pedagogical opportunities and efficiency of 

application of various methods, receptions, techniques, forms of the 

organization of training and education have: the main directions of 

pedagogical activity in the conditions of globalization of the 

society directed on integration into the world community. 

Module 6. General Theoretical Course and  Literature 

IL 1421 Introduction to Linguistics 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : no 

0+3+0 

Aim: forming linguistic competence.  Tasks: mastering basic 

knowledge on the origin of the language and its inner structure,  

the specific character of the language, consideration of its 

functions, mastering mastering the key concepts of the sciences 

on  the language, the structure of phonetics, phonology, 

lexicology, grammar and its components.   

Content of the course: It consists of teaching different 

classifications and principles of systematization of the languages 

of the whole world.  

The results of teaching the module: The student should: 
знать:.knowledge about aims and tasks of the science of the 

language, the role of the linguistics in the modern world, the 

system of linguistic symbols, the classification of the languages 

and the correlation of the languages on the linguistic map of the 

world; 

be able to: observe the linguistic facts, analyze and generalize 

them with the help of different methods of of the linguistic 

analysis, use modern dictionaries and handbooks professionally 

and use linguistic terminology;  

have: linguistic competences. 

IRGP 1422 Introduction to Special Philology 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : no 

0+3+0 

Aim: Discussion of the problems of sociolinguistic 

characteristics of modern Germanic and roman languages;  

Tasks: Determining the area of their expansion in Europe and 

outside Europe, clarification of the object of the Roman-

Germanic languages philology as a scientific and educational 

subject, laying the foundation of theoretical training of 

Germanists and Romanists-philologists;     Content of the 

course: The course gives the opportuninty to have an idea about 

the basic methods and ways of resarch and practical work in the 

field of lexicology.  

The results of teaching the module: The student should: 
знать: the main concepts in the field of theory and history of the 

learned language and literature, theory of the philological analysis 

of the text, something about history, the modern state of philology 

and perspectives of its development;  

be able to: be aware of the modern trends of the lexicology 

research,   use gained knowledge in the field of theory of the 

language in scientific-research work;  

have: an idea about the basic methods and ways of research and 

practical work in the field of lexicology,     pragmatic skills in word 

use, skills in analyzing a definite linguistic material.  

LTLC 3423 Literature of Target Language Country from the 

beginning till XX century 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : SFLGP  3409 

2+1+0 

Aim: forming an idea about the object and subject of theory of 

literature.  . Determining the place of theory of literature in 

culture, science, in art sciences, characterize the main concepts in 

theory of literature in different schools.  

Tasks:   determining the cognitive tasks of the subject, giving an 

idea about the possibilities of using theory of literature in 

journalistic career, teaching the analysis of the text;   

Content of the course: The course gives the student opportunity 

to gain knowledge on important problems of the theory of 

literature and methods of literary analysis. The course contributes 

to mastering theory of literature as art of word, ways of 

systematic analysis of fiction works, works of writers. The 

course introduces new tendencies in home and foreign literature 

studies, innovative methods of cognition of the reality.  

The results of teaching the module: The student should: 
know: form and content of fictions, , general tendencies of the 

development of literature, specific character of fictions, methods of 

literary analysis of a fiction and determination of individual 

peculiarities of the author;  

be able to: master theoretical knowledge, allowing to research 

tendencies of the development of literature,  interpret fiction works 

independently on the basis of modern methods, deal with literary 

works of home and foreign literature.  

have: theoretical – methodical knowledge, allowing to understand 

the systematic complex specific character of the subject. 

ILS  3424  Introduction to Literary studies 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : SFLGP  3409 

2+1+0 

Aims:  forming an idea about the object and subject of theory of 

literature.  . Determining the place of theory of literature in 

culture, science, in art sciences, characterize the main concepts in 

theory of literature in different schools. 

The results of teaching the module: The student should: 

know:  form and content of fictions, , general tendencies of the 

development of literature, specific character of fictions, methods of 

literary analysis of a fiction and determination of individual 



Tasks:  determining the cognitive tasks of the subject, giving an 

idea about the possibilities of using theory of literature in 

journalistic career, teaching the analysis of the text;   

Content of the course: The course gives the student opportunity 

to gain knowledge on important problems of the theory of 

literature and methods of literary analysis. The course contributes 

to mastering theory of literature as art of word, ways of 

systematic analysis of fiction works, works of writers. The 

course introduces new tendencies in home and foreign literature 

studies, innovative methods of cognition of the reality. 

peculiarities of the author;  

be able to: master theoretical knowledge, allowing to research 

tendencies of the development of literature,  interpret fiction works 

independently on the basis of modern methods, deal with literary 

works of home and foreign literature 

have:  theoretical – methodical knowledge, allowing to understand 

the systematic complex specific character of the subject. 

LFC  4425 Literature of Foreign Countries  

2 credits /3 ECTS 

Prerequisites : ILS  3423 

1+1+0 

Aim: Introduction of the main stages of the formation and 

development of home and foreign literature;  

Tasks:  determining the cognitive tasks of the subject, giving an 

idea about the possibilities of using theory of literature in 

journalistic career, teaching the analysis of the text;   

Content of the course:  The course gives the student opportunity 

to gain knowledge on important problems of the theory of 

literature and methods of literary analysis. The course contributes 

to mastering theory of literature as art of word, ways of 

systematic analysis of fiction works, works of writers. The 

course introduces new tendencies in home and foreign literature 

studies, innovative methods of cognition of the reality. 

The student should use gained knowledge in other subjects, be able 

to deal with a definite fiction work in the context of the  culture of 

a definite country,  know the content of the main  world fiction 

works. 

MODULES FOR INDIVIDUAL 

IET  1 Practice and theory of the learned foreign language 

SW2501 Scientific writing 

1  credit /  2ECTS 

Prerequisites: no 

0+1+0 

The main objective of development of discipline – to help 

students to get acquainted with the principles and to seize 

receptions of implementation of the research project 

Problems of discipline  

to create idea of the basic principles of modern science as 

specific form of social activity in a context of formation of 

humanitarian knowledge; 

to show as justification of rules of scientific activity is connected 

with functioning of scientific community, with the directions of 

the academic career offered them and forms of scientific 

communication; 

To create idea of an order of the organization of the research 

project, to show the skills necessary at each stage of its 

implementation – from the formulation of a subject and selection 

of sources before text and representation writing to its scientific 

community. 

Nobility: terminology of the description of the degree or 

dissertation project: concepts of a subject, object and problem of 

scientific research; technology of implementation and presentation 

of the analysis of sources of different types; rules of optimization 

of a ratio between a subject and sources; rules of the bibliographic 

description; main opportunities of search of research literature; 

technologies of scheduling of own research as way to organize 

research activity how to represent itself and the scientific work in 

certain communities as forms of a statement of the content of work 

and as models of conceptualization of a subject; 

To be able:  to work with information: its search, redistribution 

and editing in aspect of approach to set (for example, the employer 

or scientific community) to a format; to describe research projects: 

both own, and the companions on group, other representatives of a 

profession in which the student intends to self-actualize. 

LBC 2502 

 

Language of Business Communication  (1
st 

foreign language) 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : BFL 2403 

0+3+0 

Aim:  studying the language of  business communication  of the 

country whose language is learned, its business style, style of 

negotiating and doing business.  

Tasks:   mastering the professional standard of the language 

necessary for communication in the modern world of business, 

forming the skills of holding negotiations;   

Content of the course: The course develops communicative 

competences necessary for business communication, extends 

The results of teaching the module: The student should: 
знать: the main business vocabulary necessary for business 

communication and peculiarities of speech behavior in business 

communication;   

be able to: make presentations, to express his/her own opinion, 

hold negotiations, write business letters and contracts; 

have: basic skills of business communication, as making  

presentations, taking part in meetings and negotiations.  



appropriate business vocabulary.  .  

SFLPP 3503 

 

Second Foreign Language for Professional 

Purposes 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : FL 2412 

0+3+0 

Module gives the student the opportunity to acquire knowledge 

on the history of linguistic studies, beginning from the origin of 

linguistics. The course improves the communicative and 

professional competence of students. Teaching  the second 

language is complex, including further teaching phonetics. At 

this stage is laid the foundation of fundamentals of the oral and 

written speech. The active vocabulary is extended at this stage. 

The results of teaching the module: The student should: 

know:  the main linguistic units; 

be able to : distinguish the similarities and differences with the 

first foreign language;  

have:  practical skills in four linguistic activities: reading, writing, 

speaking and listening. 

 

 

LP  2504 

 

Language of Press (1-st Foreign Language) 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : BFL 2403 

0+3+0 

Aim:   studying the language of the  press of the country whose 

language is learned, its publicistic style, style of newspaper 

publications and its stylistic varieties in  different means of mass 

media -  newspapers, advertising, radio and TV.   

Tasks:  developing of the skills of eliciting and using the 

information, taken from the English press.  

Content of the course:  Consideration of the role of linguistic 

factors in creating the specific character of newspaper texts. 

The results of teaching the module: The student should: 

know: the main vocabulary  of the language of the press and 

peculiarities of the linguistic behavior;   

be able to: : make presentations,  express their own view on 

different topics;   

have:skills in political communication, in making presentations, in 

negotiating. 

ST(IELTS) 2505 

 

Standardized Tests (IELTS) 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : SFLGP  3409 

0+3+0 

Aim: Forming the abilities of intercultural communication, 

deepening of productive and receptive linguistic material;  

Tasks:   mastering the professional standard of the language 

necessary for communication in the modern world of business, 

forming the skills of holding negotiations;   

Content of the course: The course introduces the system of 

testing   The International English Language Testing System 

(IELTS) for the determination of the level of  language 

competence in English in according to international standards 

and requirements of the European certification of the knowledge 

of the English language. 

The results of teaching the module: The student should: 
know: all the aspects of the English language; 

be able to: use  the necessary volume of the lexical material in all 

spheres of life and in different topics;  

have:  skills in 4 aspects: Listening, Reading, Writing,  Speaking. 

HSL 3506  

 

History of  Target Language 

L.Turumbetova 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : SFLGP  3409 

0+3+0 

 

Purpose: formation at students of idea of the main regularities of 

development of English national language,  system of English 

language during the various historical periods of its development 

at phonetic, syntactic, morphological and lexical levels. 

Tasks: acquaintance of students with fundamental laws of  

language development; characteristics of the main stages of  

language development; acquaintance with formation of the 

national literary language in connection with nation formation; 

acquaintance with the main options of existence of English 

language. 

Course content: Studying of a course has to give students a fair 

idea of those changes which took place in English throughout its 

development. The main stages of historical development of 

studied language. Formation of system of studied language 

during the various historical periods of its development 

(phonetics, grammar, lexicon, graphics). 

The competences mastered as a result of studying of the module: 

the student has to  

know: overall picture of  English language development in close 

connection with history of the English people; characteristics of 

phonologic system, grammatical system and the lexicon, caused by 

interaction of internal and external factors; know the main 

characteristics and tendencies of  the English literary language 

development. 

be able: understand the texts giving an idea of Old English 

classical prose, texts in the literary language, reflecting 

development of London dialect; be able to show their evolutionary 

way which has led to their modern look or a condition on separate 

phonologic, morphological, lexical or syntactic units; 

have: idea of historical and linguistic conditions of evolution of 

English language and reasons of language changes. 

TCMEL 3507 

 

Terminological Corpus of Modern English 

Language  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : ITPP 2301 

Purpose: acquaintance of students with the terminological 

corpus of English and formation at students skills of comparison 

to other languages. 

Tasks: knowledge of the basic principles of comparison of 

The competences mastered as a result of studying of the module: 

the student has to  

know:  basic principles of comparison of various languages and 

their classification; 



1+2+0 

 

various languages and their classification, possession of skills of 

comparison of the terminological corpus of modern English with 

other languages. 

Course content: This course is devoted to questions of research 

of the terminological corpus of modern English and the cognitive 

processes which are taking place at reconsideration of terms and 

their transition from special professional spheres of the use in 

common language 

be able:  to establish properties, characteristic for language in 

general, and lines of concrete languages; 

have:  skills of comparison of the terminological corpus of modern 

English with other languages. 

AR3508 

 

Academic reading  (1st Foreign Language) 

2 credits /3 ECTS 

Prerequisites : SFLGP  3409 

0+2+0 

 

Purpose: forming of communicative intercultural and 

professional competences of students. 

Tasks:  adequate understanding and critical analysis of explicit 

and implicit  information of all types of texts; possession of skills 

of conducting the foreign-language professionally focused 

communication in the academic and scientific environment. 

Course content: acquaintance with concept of scientific 

academic communication, forming of idea of culture of the 

academic communication and national and cultural specific of 

speech behavior in the academic environment. 

The competences mastered as a result of studying of the module: 

the student has to  

know:  adequate understanding and critical analysis of explicit and 

implicit  information of all types of texts; 

be able to:  creatively to express the thoughts in different 

composite and speech types and types of written discourse in the 

professional purposes; 

have: skills of conducting the foreign-language professionally 

focused communication in the academic and scientific 

environment, including professionally focused speaking  in a 

monological and dialogical format, reading and the analysis of the 

academic and popular scientific texts. 

SSNMEL 3509 

 

The System of Styles and Norms in Modern 

English language  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : SFLGP  3409 

2+1+0 

 

Purpose: acquaint students with different language styles and 

types of the stylistic and lexico- grammatical analysis of the text. 

Tasks: learn stylistic features and use it in the theory and 

practice fully. 

Course content:  the course covers systems of styles and norm 

in modern English 

The competences mastered as a result of studying of the module: 

the student has to  

know: adequate understanding and critical analysis of explicit and 

implicit  information of all types of texts; 

 

FLSP 4510 

 

Foreign language for  Special  Purposes (1
st
 

Foreign language) 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : SFLGP  3409 

0+3+0 

 

Purpose: prepare students for communication in oral and written 

forms, both in professional, and in social communication 

spheres, open before students possibility of a foreign language as 

source of expansion of their language, informative and cross-

cultural competences. 

Tasks:   Development in students of perception of a foreign 

language as source of information and foreign-language 

communication medium for its use for formation of own 

statements and understanding of other people. 

Course content: The course is directed on training of students in 

the basic grammatical rules, expansion of a lexical stock, 

development of skills of audition for possession of oral, written 

language and studying by terminology in the specialty. The 

course is directed on training of students in skills of 

communication on various general and educational and 

professional subjects. 

The competences mastered as a result of studying of the module: 

the student has to  

know the main lingvo-pragmatical, standard and theoretical 

questions of development of English language; spelling, orthoepic, 

lexical, grammatical norms of the second foreign language. 

Be able to:  use methods of the lexical and grammatical and 

stylistic analysis of the text. 

have  main bases of communicative intercultural competences 

taking into account all types of speech activity (speaking, writing, 

listening, reading). 

FCL 4511  

 

Fundamentals  of Contrastive Linguistics 

2 credits /3 ECTS 

Prerequisites : FLAP 4411 

1+1+0 

 

Purpose: acquaint the student with the main concepts, terms 

framework, tasks and methods of contrastive (comparative) 

linguistics, its current state. 

Tasks: Studying of theoretical works on  contrastive linguistics, 

development of skills of detection of similarities and distinctions 

in compared languages, use of linguistic classifications for the  

The competences mastered as a result of studying of the module: 

the student has to  

know features of phraseological structure of modern English, a 

way of its development, regularity of functioning of phraseological 

units in different types of texts. 

be able to distinguish similarities and distinctions of languages in 



contrastive description of languages. 

Course content: the course helps students to distinguish 

similarities and distinctions of languages in lingvodidactic and 

lingvocultural aspects. 

lingvodidactic and lingvocultural aspects. 

have lexicography and phrazeography questions, practical 

questions of translation of phraseological units and their adequate 

use. 

GL 3512 

 

General Linguistics  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : FTTFL 3417 

1+2+0 

 

Purpose: forming of complete idea of object and subject of the 

theory of language, linguistic terminology. 

Tasks: develop foreign-language communicative competence in 

students, improve communicative abilities in four main types of 

speech activity and teach to plan the speech and nonverbal 

behavior. 

Course content: The course gives the chance to the student to 

acquire knowledge of the most important problems of the theory 

of language and methods of the linguistic analysis, expands 

knowledge of regularities of development and language 

functioning. The course acquaints with the new directions in 

domestic and foreign linguistics, innovative methods of 

knowledge of reality. 

The competences mastered as a result of studying of the module: 

the student has to  

know the main lingvo-pragmatical, standard and theoretical 

questions of development of English language; spelling, orthoepic, 

lexical, grammatical norms of the second foreign language. 

Be able to:  use methods of the lexical and grammatical and 

stylistic analysis of the text. 

have  main bases of communicative intercultural competences 

taking into account all types of speech activity (speaking, writing, 

listening, reading). 

 

IET  2 The Theory And Practice Of Teaching 

SW2501 Scientific writing 

1  credit /  2ECTS 

Prerequisites: no 

0+1+0 

The main objective of development of discipline – to help 

students to get acquainted with the principles and to seize 

receptions of implementation of the research project 

Problems of discipline  

to create idea of the basic principles of modern science as 

specific form of social activity in a context of formation of 

humanitarian knowledge; 

to show as justification of rules of scientific activity is connected 

with functioning of scientific community, with the directions of 

the academic career offered them and forms of scientific 

communication; 

To create idea of an order of the organization of the research 

project, to show the skills necessary at each stage of its 

implementation – from the formulation of a subject and selection 

of sources before text and representation writing to its scientific 

community. 

Nobility: terminology of the description of the degree or 

dissertation project: concepts of a subject, object and problem of 

scientific research; technology of implementation and presentation 

of the analysis of sources of different types; rules of optimization 

of a ratio between a subject and sources; rules of the bibliographic 

description; main opportunities of search of research literature; 

technologies of scheduling of own research as way to organize 

research activity how to represent itself and the scientific work in 

certain communities as forms of a statement of the content of work 

and as models of conceptualization of a subject; 

To be able:  to work with information: its search, redistribution 

and editing in aspect of approach to set (for example, the employer 

or scientific community) to a format; to describe research projects: 

both own, and the companions on group, other representatives of a 

profession in which the student intends to self-actualize. 

PCBE 2502 

 

Practical Course in Business English 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : BFL 1402 

0+3+0 

 

Purpose: skills  possession of sociocultural and cross-cultural 

communication; overcoming of a language barrier and 

development of sure oral speech in situations of business 

communication, communication with mass media in English. 

Tasks:    form and develop a lexicon / special terms and 

idiomatic expressions/; improve understanding of oral speech of 

informant (native speakers) of English aurally, including 

perception of the speech transferred through media carriers 

(video, audio, conference communication, etc.) 

Course content:  The course is directed on formation of skills of 

conducting business conversation, and also on simultaneous 

development of rules of office etiquette (speech, behavioural), 

development and improvement of abilities which provide 

communication, thus speech reaction has to have character of the 

The competences mastered as a result of studying of the module: 

the student has to  

know: official style in registration of official papers; principles of 

conducting business conversation, rule of business telephone 

conversation, etiquette. 

be able to: expand the volume of linguistic and cultural 

knowledge, skills and the abilities connected with adequate use of 

language means and rules of speech and nonverbal behavior 

according to norms in the countries of studied language 

to have: necessary knowledge and practical abilities for English 

use in various fields of activity of the businessman; to form interest 

to professional communication and activity for the purpose of 

conscious professional self-determination. 

 



dialogical and monological statement. 

PCSC 3503 

 

Practical Course in Speech Communication (2nd 

foreign language) 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : FL 2412 

0+3+0 

 

Purpose:  acquaintance with language styles and receptions of 

studying of expressional means of language. 

Tasks:  enrichment of scientific outlook of students, acquisition 

of the skills necessary in their scientific and educational and 

professional activity, improvement of oral informal language. 

Course content:  the course teaches students to skills of stylistic 

editing of the text; to communicative qualities of good speech: 

accuracy, clarities, expressiveness, relevance. 

The competences mastered as a result of studying of the module: 

the student has to  

know: universal receptions of language creation of literary works, 

and also general regularities of creation of the text. 

be able to: understand a role of lexical and syntactic units of 

modern English.  

have: skills of stylistic editing of the text; communicative qualities 

of good speech: accuracy, clarity, expressiveness, relevance. 

SPV 2504 

 

Socio-political Vocabulary (1st foreign 

language) 

 3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : BFL 2403 

0+3+0 

 

Purpose:  investigate publicistic style and its genre types. 

Tasks:  enrichment of outlook of students, acquisition of the 

skills necessary in their professional activity, improvement of 

oral informal language. 

Course content:  The course considers assimilation of the 

professional language standard necessary for communication in 

the modern social and political world, development of skills of 

extraction and use of information received from the English-

speaking press. 

 

The results of teaching the module: The student should:  
know: functional-stylistic differentiation of the language;  

be able to: separate the synonymic and antonymic series; analyze 

анализировать the structure of the word and models of word 

building;  

choose and use adequately lexical units depending on the context; 

adequately use the phraseological units and  idioms; 

choose and adequately use category forms and other grammar 

forms in the text;  

have: the ability to make the linguistic analysis of the text;  

an idea about the rules of speech etiquette, ethical and moral rules 

of etiquette, skills in using the linguistic units in the scientific field 

of speech in a normative and stylistic correct way.   

ST(FCE)2505 

 

Standardized tests (FCE) 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : SFLGP  3409 

0+3+0 

 

Purpose:  acquaint the student with the new FCE version. 

Tasks:  teach the student skills of written language, synthesizing 

and estimating information within studied speech subject with 

observance of logic of statement. 

Course content:   the course learns to use the main skills of 

possession of English according to the international standards. 

The competences mastered as a result of studying of the module: 

the student has to  

know system of testing of First Certificate at the rate of FCE. 

be able to use the main skills of possession of English according to 

the international standards. 

have 5 aspects: Audition (Listening), Reading (Reading), Letter 

(Writing) and Communication (Speaking), Lexicon and Grammar 

(Use of English). 

DETL 3506 

 

Diachronic and Evolution of Target language  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : SFLGP  3409 

2+1+0 

 

Purpose:  acquaint students with the main concepts and 

regularities of evolution of language, stages of development of 

language, and also its condition of phonetic, lexical and 

grammatical systems at each stage of its development and 

methods of modern diachronic linguistics. 

Tasks: characteristics of the main stages of historical 

development of language; the analysis of formation of  English 

language system during the various historical periods of its 

development in phonetic, syntactic, morphological and lexical 

levels; 

Course content: the course covers nature of typological 

transformation of English in diachrony, chronology of system 

transformations of English and a problem of periodization of its 

history, variability of language during the Old English period, 

Anglo-Saxon dialects, written monuments of the Old English 

period, the main stages of historical development of studied 

language, formation of  studied language system during the 

various historical periods of its development (phonetics, 

The competences mastered as a result of studying of the module: 

the student has to  

know: the main conceptual device of linguistics, the basic facts and 

processes in the history of English and their influence on modern 

English; 

be able to: carry out the linguistic analysis of texts of the various 

periods of  language development, use knowledge in the field of 

comparative-historical linguistics for detection of similarity and 

distinction of studied language with other languages; 

have: idea of evolution conditions of  English; the reasons of 

language changes  in phonologic, morphological, lexical, syntactic 

levels. 



grammar, lexicology, graphics). 

PCEL 3507  Phraseological Corpus Of English Language  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : ITPP 2301 

1+2+0 

 

Purpose:  Acquaintance with theoretical works on contrastive 

linguistics. 

Tasks: teach skills of detection of similarities and distinctions in 

compared languages, use linguistic classifications for the  

contrastive description of languages, study features of 

phraseological structure of modern English, a way of its 

development, regularity of functioning of phraseological units in 

different types of texts. 

Course content: Within a course features of phraseological 

structure of modern English, a way of its development, regularity 

of functioning of phraseological units in different types of texts, 

and their adequate use are studied 

The competences mastered as a result of studying of the module: 

the student has to  

know: main concepts, terminological apparatus, tasks and methods 

of  contrastive (comparative) linguistics, its current state; 

be able to: distinguish features of phraseological structure of 

modern English, a way of its development, regularity of 

functioning of phraseological units in different types of texts; 

have skills to reveal features of phraseological structure of modern 

English and ability to compare different languages. 

AW 3508 

 

Academic Writing (1-st Foreign Language) 

2 credits /3 ECTS 

Prerequisites : SFLGP  3409 

0+2+0 

 

Purpose: to know lexical, grammatical, stylistic, composite and 

pragmatical features of scientific-theoretical texts; 

Tasks: to form communicative intercultural and professional 

competence of students and to acquaint them with main types of 

a scientific genre. 

Maintenance of a course: creation of idea of laws of 

construction academic (scientific, professional) text. 

Results of training mastered as a result of module studying:  the 

student has to  

to know: lexical, grammatical, stylistic, composite and pragmatical 

features of scientific-theoretical texts; 

to be able: to create language and speech skills and abilities on 

writing of scientific-theoretical texts with observance of genre and 

stylistic features of texts of this type; 

to have: to use corpuses and programs konkordanser as effective 

remedies for the solution of language tasks. 

FSEL 3509 

 

 

Functional Stylistics of English language 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : SFLGP  3409 

2+1+0 

 

Purpose:  Mastering by the prepared and unprepared dialogical 

and monological speech according to speech subject and the 

communication sphere.  

Task: formation of cross-cultural competence through 

systematization of skills and abilities on the basis of a speech 

communicative material. 

Maintenance of a course: the course helps students to take 

control of universal receptions of language creation of literary 

works. 

Results of training mastered as a result of module studying: the 

student has to 

to know this course stylistic variability, and also the general 

regularities of creation of the text also acquaints students with 

language styles and receptions of studying of expressional means 

of language. 

to be able to distinguish and use functional styles of language in 

oral and written language. 

to own universal receptions of language creation of literary works. 

FLPP 4510 

 

Foreign language for Professional purposes 

(1
st
 Foreign language) 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : SFLGP  3409 

0+3+0 

 

Purpose: Development in students of perception of a foreign 

language as source of information and foreign-language 

communication medium for its use for formation of own 

statements and understanding of other people. 

Tasks:   To prepare students for communication in oral and 

written forms, both in professional, and in social communication 

spheres, to open before students of possibility of a foreign 

language as source of expansion of their language, informative 

and cross-cultural competences.   

Maintenance of a course: The course is directed on training of 

students in the basic grammatical rules, expansion of a lexical 

stock, development of skills of audition for possession of oral, 

written language and studying by terminology in the specialty. 

Levels: (Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced). 

The course is directed on training of students in skills of 

communication on various general and educational and 

Results of training mastered as a result of module studying: the 

student has to 

to know: norms of the literary language in the theory and in 

practice, achievements professional the focused level of an training 

standart in use of foreign languages for professional 

communication. 

to be able:  to read and take necessary information from authentic 

texts of various genres, leaning on the studied materials and 

sociocultural knowledge;  to use knowledge of bases of the theory 

of studied foreign languages in professional activity;  

to have an oral and written form of studied foreign languages in 

their various functional styles and genres, conceptual model of 

communication, to have idea of the main thesis and its place in 

speech work, to know about language and technical registration; 



professional subjects. 

FTR 4511 

 

Fundamentals of Typological Research 

2 credits /3 ECTS 

Prerequisites : FLAP 4411 

1+1+0 

 

Purpose:  studying of bases of the conceptual device of 

linguistic typology, questions of historical typology, principles of 

the typological analysis of languages of a various system.  

Task: To teach the student to establish properties, characteristic 

for language in general, and lines of concrete languages which 

become more distinctly noticeable against comparison to other 

languages. 

Maintenance of a course: the course covers research contrastive 

linguistics and phraseology of modern English 

Results of training mastered as a result of module studying: the 

student has to 

to know bases of the conceptual device of linguistic typology  

to be able to investigate the terminological case of modern English 

and cognitive processes. 

to own the basic principles of comparison of various languages and 

their classifications. 

HLS 3512 

 

 

 

 

History of  

Linguistic Studies 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : FTTFL 3417 

1+2+0 

 

Purpose:  to give the chance to the student to acquire knowledge 

of history of linguistic doctrines, since linguistics origin in 

ancient India, Ancient Greece.  The course acquaints students 

with the Alexandria school of grammar, grammar of the Time of 

the Grand piano.  

Task: to teach the main language units according to regularities 

of their variation. 

Maintenance of a course: The module is directed also on 

further improvement of communicative and all-professional 

competences of students. Training in the second foreign language 

has the complex character including further training in phonetics. 

During this period possession of oral and written language are 

laid the foundation. The language material is characterized by 

standard correctness. The active dictionary goes deep and 

extends. 

Studying of the linguistic concept of V. Humboldt, comparative-

historical linguistics, mladogrammatizm, Ferdinand de Saussure, 

L.V.Shcherby, Baudouin de Kurtene's views. The module 

acquaints with history of the Soviet and domestic linguistics. 

Results of training mastered as a result of module studying: the 

student has to 

to know: the main language units according to regularities of their 

variation. 

to be able: to distinguish developments of linguistic doctrines and 

scientific researches on the specified course. 

to have: practical skills in various thinking, methods of the 

linguistic analysis. 

IET 3 Training: technique and analysis 

SW2501 Scientific writing 

1  credit /  2ECTS 

Prerequisites: no 

0+1+0 

The main objective of development of discipline – to help 

students to get acquainted with the principles and to seize 

receptions of implementation of the research project 

Problems of discipline  

to create idea of the basic principles of modern science as 

specific form of social activity in a context of formation of 

humanitarian knowledge; 

to show as justification of rules of scientific activity is connected 

with functioning of scientific community, with the directions of 

the academic career offered them and forms of scientific 

communication; 

To create idea of an order of the organization of the research 

project, to show the skills necessary at each stage of its 

implementation – from the formulation of a subject and selection 

of sources before text and representation writing to its scientific 

community. 

Nobility: terminology of the description of the degree or 

dissertation project: concepts of a subject, object and problem of 

scientific research; technology of implementation and presentation 

of the analysis of sources of different types; rules of optimization 

of a ratio between a subject and sources; rules of the bibliographic 

description; main opportunities of search of research literature; 

technologies of scheduling of own research as way to organize 

research activity how to represent itself and the scientific work in 

certain communities as forms of a statement of the content of work 

and as models of conceptualization of a subject; 

To be able:  to work with information: its search, redistribution 

and editing in aspect of approach to set (for example, the employer 

or scientific community) to a format; to describe research projects: 

both own, and the companions on group, other representatives of a 

profession in which the student intends to self-actualize. 

BC 2503 

 

Business correspondence 

3 credits /5 ECTS 

Purpose: To prepare students for carrying out effective 

communication during business communication in standard 

Results of training mastered as a result of module studying: the 

student has to 



 Prerequisites : BFL 2403 

0+3+0 

 

situations of the business sphere: to break barriers in 

communication, it was able to conduct business conversation, 

negotiations, meetings, not to allow the interlocutor to operate 

itself, successfully to address to audience. 

Tasks:  to develop the general outlook, a view of prospect;  to 

develop logical thinking at students;  to form motivations on the 

best knowledge of a foreign language.  

 Maintenance of a course: the course gives the chance to 

students to understand modern production, ethical and 

psychological requirements to the main forms of business 

communication: conversation, negotiations, office meetings, 

business correspondence.  

to know: To understand modern production, ethical and 

psychological requirements to the main forms of business 

communication: conversation, negotiations, office meetings, 

business correspondence. To behave cultural in establishments, in 

public places, on business receptions. 

to be able: to follow the moral principles, to norms and etiquette 

rules. To write business letters esthetically correctly, to be able 

correctly to speak by phone. 

to have: To make the plan of conversation, a meeting, negotiations. 

 

PG 3503 

 

Practical Grammar (2nd foreign language) 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : FL 2412 

0+3+0 

 

Purpose: to give to students of knowledge of theoretical and 

practical bases of grammar of the second foreign language; 

formation of skills of conducting business conversation 

Task: formation at students of language competence, sufficient 

for professional written and oral business communication in 

English; to use foreign language in interpersonal communication 

and professional activity. 

Maintenance of a course: the course helps to take control of the 

second foreign language in an oral and written form for 

communication implementation in educational, scientific, 

professional and welfare spheres of communication   

Results of training mastered as a result of module studying: the 

student has to 

To know: the main concepts and terms in English, connected with 

the theory and business practice. 

To be able: to put into practice a language material for discussion 

of the questions connected with business subject; 

To have: the second foreign language in an oral and written form 

for communication implementation in educational, scientific, 

professional and welfare spheres of communication 

MWMMP 2504 

 

Methods of Work with Mass Media  Publication 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : BFL 2403 

0+3+0 

 

Purpose:  to teach to estimate the importance of arguments, to 

separate opinion from the fact, beautiful history from the actual 

information.  

Tasks: To acquaint students with modern English, to teach 

students to read, take information from the text, to conduct 

conversation, to do messages on a newspaper material, to carry 

out a political information and "Press conferences"; that serves 

activization of intersubject communications; 

Maintenance of a course: Work with the newspaper is aimed at 

the development of critical thinking in students, and its task to 

show that there can be absolutely different points of view on the 

same problem that newspaper article the purpose can have an 

advance of a certain point of view. Careful selection of a material 

taking into account its relevance, information and ideological and 

political importance, suitability for discussion and retelling; 

 

Results of training mastered as a result of module studying: the 

student has to 

to know: to make the short review of a number of newspaper 

articles; to read, take information from the text, to conduct 

conversation, to learn to find in signatures under photographic 

materials the most common newspaper expressions and a cliche, to 

give them equivalents; 

to be able:  to deal with the general structure of newspapers, with 

placement of materials published in them, headings available in 

newspapers;  to learn to look through newspapers, paying attention 

to headings of articles and the blocks of the text gathered by the 

allocated font to receive general idea from number;  the student has 

to be able to analyze newspaper headings which have the language 

features:  often articles, quotes fall, syntax becomes simpler, 

infinitive turns of the purpose and so on are used.  

to have: to do messages on a newspaper material; 

ST(TOEFL) 2505 Standardized tests (TOEFL) 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : SFLGP  3409 

0+3+0 

 

Purpose:  to acquaint with the international system of testing of 

TOEFL for definition of level of knowledge of English according 

to the international standards and requirements of the European 

certification of knowledge.  

Tasks: acquaintance and practical work of students with tests on 

the 4th aspects: audition, reading, letter and talking; (fast and 

effective reading the academic texts, accurate and right 

expression of thoughts in writing, carrying out independent 

researches, development of skills of critical thinking, skills of 

carrying out oral presentations and participation in seminars, 

Results of training mastered as a result of module studying: the 

student has 

 To know properly knowledge of the lexical, grammatical 

phenomena and regularities of language, including the cognitive 

organization and ways of storage of knowledge of the language 

phenomena, availability (extraction from long-term memory, use); 

to have intellectual and emotional development of the personality, 

to seize the cognitive receptions developing readiness for 

communicative and cogitative activity on the basis of problem 

tasks, knowledge of research actions. 



effective making an abstract) 

HDEL 3506  

 

Historical Development of English Language 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : SFLGP  3409 

2+1+0 

 

Purpose:  formation at students of idea of the main regularities 

of historical development of English national language, English 

system during the various historical periods of its development at 

phonetic, syntactic, morphological and lexical levels.  

Tasks:  acquaintance of students to fundamental laws of 

historical development of language;  characteristics of the main 

stages of development of language;  

Contents: Studying of a course has to give to students a fair idea 

of an English origin, of the main stages of historical development 

of studied language, of formation of system of studied language 

during the various historical periods of its development. 

Results of training mastered as a result of module studying: the 

student has to 

to know: overall picture of development of English in close 

connection with history of the English people; characteristics of 

phonologic system, grammatical system and the lexicon, caused by 

interaction of internal and external factors; to know the main 

characteristics and tendencies of development of the English 

literary language. 

to be able: to understand texts; to be able to show their 

evolutionary way which has led to their modern look or a condition 

on separate phonologic, morphological, lexical or syntactic units; 

to analyze 

to have: idea of historical and linguistic conditions of evolution of 

English and reasons of language changes. 

MEL 3507  

 

Modern English Lexicography 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : ITPP 2301 

1+2+0 

 

Purpose:  formation of lexicographic competence at students 

philologists.  

Tasks: understanding of requirement of the appeal to the 

dictionary for the solution of informative and communicative 

tasks; ability to choose the necessary lexicographic edition taking 

into account its type and a genre; ability to perceive the text of 

the dictionary and to take from it necessary information on the 

word; ability to compare various dictionaries. 

Maintenance of a course: development by students of system of 

terms and modern definitions of the main concepts of a course, 

filiation of a lexicography and its communication with other 

linguistic disciplines.  

Results of training mastered as a result of module studying:  the 

student has to  

to know:  stories of creation of the well-known domestic 

dictionaries and solution of standard lexicographic problems, the 

main theoretical works on a lexicography.  

to be able:  to use theoretical knowledge for the analysis of any 

dictionary and to estimate quality of the dictionary as linguistic 

product.  

to have: skills of the qualified using various dictionaries for full-

fledged understanding of texts of different genres and for an 

effective textcreatings. 

MSTT 3508 

 

Methods of Special Texts Teaching 

 2 credits /3 ECTS 

Prerequisites : SFLGP  3409 

0+2+0 

 

Purpose: to prepare students for independent work on the 

original scientific and technical literature connected with their 

future specialty. 

Tasks: training in ability to read and translate professionally 

focused texts for the purpose of extraction of necessary 

information. 

Maintenance of a course: course to cover training in skills of 

summarizing and annotation of texts of a professional 

orientation;  

As a result of discipline development the being trained has to 

Know skills of search of professional information, summarizing of 

texts of a professional orientation. 

to be able to find, analyze and process information received from 

various sources;  

to have skills of summarizing of literature in a foreign language; 

SAET 3509 Stylistic Analysis of English Texts  

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : SFLGP  3409 

2+1+0 

 

Purpose: formation of professional competence of stylistics area, 

and also use of various means of expression for achievement of 

the purpose of the stylistic analysis. 

Tasks:    development at students of knowledge, skills of the 

stylistic analysis of any complexity.    

Maintenance of a course: the course is directed on use of 

modern English-language tests on the basis of different means 

and stylistic receptions in the analysis of texts. 

As a result of discipline development the being trained has to 

nobility: 

classification of functional styles of definitions of their 

communicative purposes 

to be able:  

to find texts, expressional means and stylistic receptions, to define 

them functions. 

SPLEL 4510 

 

Special Professional Lexis of English language 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : SFLGP  3409 

0+3+0 

Purpose:  formation of special and professional lexical 

competence at students philologists.  

Tasks:  ability to choose the necessary lexical units taking into 

account its development and enrichment;  

Results of training mastered as a result of module studying:  

the student has to  

nobility: main regularities of development of lexical units of 

professional character. 



 Maintenance of a course: development by students of a lexicon 

of professional and special lexicon of studied language. 

to be able:  to analyze a concrete language material of units:  

to own: skills of professional using various dictionaries for full-

fledged understanding of texts of different genres. 

TLC 4511 Theory of Language Contacts  

2 credits /3 ECTS 

Prerequisites : SFLGP  3409 

1+1+0 

 

Purpose: to provide increasing knowledge and the abilities 

received by students at passing of disciplines, focused on 

language studying in dynamics, language contacts and language 

interaction. 

Tasks: acquaintance with comparative-historical researches as 

backgrounds of the theory of language contacts and the theory of 

the language universality, used at verification and typology of 

language contacts. 

Maintenance of a course: the course studies processes and 

results of a contacting of two or several languages in concrete 

geopolitical space under certain historical and social conditions 

of communication of the people, ethnic groups, the ethnic 

communities, the separate human collectives which are speaking 

different languages.  

Results of training mastered as a result of module studying:  the 

student has to  

nobility: psycholinguistic, social linguistic language contacts 

to use: terms "native" and "first" languages, "interference" and 

"loan", "switching of codes" and "loan", "tracing-paper" and "loan" 

and B'day. 

TML 3512 

 

Theory and Methods of Linguistics 

3 credits /5 ECTS 

Prerequisites : FTTFL 3417 

1+2+0 

 

Purpose: illumination of the main problems and linguistics 

directions, deepening of theoretical knowledge of the theory of 

linguistics and acquisition of practical skills of the analysis. 

Tasks: to master the main regularities of development of 

linguistics in the general process; bases of evolution of 

linguistics; theories and linguistics methods. 

Maintenance of a course: in a course different approaches to 

definition the linguistics focused on the various points of view of 

scientists on linguistics which modifies traditional ideas of 

speech, the text, dialogue, style and language are allocated. 

Results of training mastered as a result of module studying:  the 

student has to  

To know: main theories and linguistics methods: 

to use: different methods of linguistics in the analysis. 

INTERDISCIPLINARY MODULE 

IE 4601 Innovative Entrepreneurship (trade-wise) 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: No. 

1+1+0 

 

The purpose of the teaching of this discipline is the study of the 

legal regulation of innovative business, as with the level of 

economic development increases the value of the use of 

innovations. Innovative Entrepreneurship - is the process of 

development and commercial use of technical and technological 

innovations. Innovation is the specific instrument of 

entrepreneurship. The course is planned to study the subjects of 

innovative business, its core (innovative business based on 

internal organization, innovative businesses based outside the 

external organization through contracts, innovative 

entrepreneurship based on the external orgavnizatsii with 

ventures), the features of the innovative business, a comparative 

analysis of innovation entrepreneurship in the world, in countries 

near and far abroad. 

Competence, mastered from the study of the module: the student 

must 

Know - the general theoretical principles and methods of 

innovation 

entrepreneurship, the concept, content and history of the 

development of innovative business, goals and objectives of 

innovative business principles of the forms and methods, objectives 

and tasks of innovative entrepreneurship. 

To be able to - to analyze and apply this knowledge in practice. 

Work with legal and regulatory framework governing the 

innovative entrepreneurship and to implement the knowledge, 

understanding of the public policies on innovation 

entrepreneurship. 

Possess the skills of solving scientific and practical problems in the 

field of legal regulation of innovative entrepreneurship. 

Graduates will possess in-depth knowledge in all areas of law and 

to be able to carry out a critical analysis of the state of current 

research. 

IPL 4602 Intellectual Property Law 

2 credits / 3 ECTS 

Purpose and Objectives: to help students understanding of the 

courts. 

Competence, mastered from the study of the module: the student 

must 



 

Prerequisites: No. 

1+1+0 

Contents: The subject examines the concept and principles of 

the judiciary, the court system of the Republic of Kazakhstan, the 

courts. The course provides information on the activities and 

competence of the Supreme Judicial Council, the Judicial jury, 

the Committee on Court Administration. 

know: the theory and practice of judicial work; 

be able to: theoretically, logically, intelligently and make judicial 

decisions (the verdict, decision, judgment); 

have: skills in the main proceedings of the court of appellate, 

cassation and supervisory authority. 

MEPK 4603 Modern Ethnic Processes in Kazakhstan 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: No. 

1+1+0 

Purpose: To generate listeners’ basis of presentation of the 

ethno-cultural map of Kazakhstan, its dynamics and structure. 

Objectives: To provide conditions for the understanding of the 

factors of contexts and processes affecting the ethnic and cultural 

dynamics in territorial aspect. 

Contents of the course: To study the changes in the social 

stratification of ethnic groups, the influence of ethnic and 

cultural features of the social mobility and cultural distance in a 

multiethnic Kazakhstan society. 

The results of training, mastered by studying modules: the student 

must 

 

know the basics of modern ethno-cultural and historical 

geography; 

be able to conduct spatial analysis of ethno-cultural map of 

Kazakhstan; 

have an initial idea of the ethnic processes in a particular region; 

 

 

FTT 4604 Fundamentals  of Translation Theory 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: No. 

1+1+0 

Aim: to familiarize with the basic theoretical problems of 

translation, practical difficulties and ways to overcome them, 

with the history of the formation and development 

perevodovedcheskoy science. 

Objectives: To develop a basic knowledge and skills to translate 

texts of different functional orientation. 

The Contents of the course: to improve the overall level of 

language skills in oral and written form, detailed practical skills 

of translation and interpretation, detailed introduction to the 

cross-cultural aspects of translation  

The results of training, mastered by studying modules: the student 

must 

To Know the basic model of translation, the main methods of 

translation; 

to be able to use the translation transformation; 

to have a clear understanding of the basic principles of translation. 

BBCP 4605 Book  Business and Communication Policy 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: No. 

1+1+0 

Aim: training with the skills to ensure the effective functioning 

of the book market. 

Objectives: The introduction to the key processes of formation 

of assortment policy, market research methods to study the book 

market. 

The Course content: The course examines the essence of 

marketing theories, techniques, and methods of distribution of 

books, publishers marketing policy. 

The results of training, mastered by studying modules: the student 

must 

To know the basic processes of formation range policy 

booksellers, publishers and enterprises; 

To be able to make a strategic program of the publishing / 

bookselling business in the book market; 

to have project management skills to achieve business results; 

MCWK 4606 Mass Communication in the World of 

Kazakhstan 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: No. 

1+1+0 

Aim: creating in the minds of students the whole view of the 

nature of communication processes. 

objectives:  establishing a view of mass communications as a 

social institution, the study of relationships between the activities 

of the mass media in the modern world, and advertising 

activities. 

The content course:  study of the basic theories and concepts of 

interpersonal functioning, professional and mass communication 

in modern society. 

The results of training, mastered by studying modules: the student 

must 

To know the current status and trends in mass communication; 

To be able to use a sociological and psychological approaches to 

the study of the mechanisms of perception of mass communication 

messages; 

To have basic skills in designing, creating, updating and evaluating 

advertising text as an element of mass communication 


