
5В011900 – ШЕТЕЛ ТІЛІ: ЕКІ ШЕТЕЛ ТІЛІ МАМАНДЫҒЫ 

 БОЙЫНША БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

1. 5В011900 – шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының  мақсаты  мен міндеттері 

5В011900 – шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының  мақсаты  – балалардың қажеттіліктерін, 

мүмкіндіктерін және қабілеттерін ескере отырып шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша жоғары азаматтық жауапкершілікке ие, 

әлемдік стандарттарға сай құзыретті және бәсекеге қабілетті кәсіби біліктілігі жоғары мамандарды дайындау: 

 жан-жақты дамыған оқушы тұлғасын қалыптастыру және тәрбиелеу,  

 шетел тілі мамандығы саласында жүйеленген білімді қалыптастыру,  

 шетел тілін үйретуде оқу үрдісін заманауи-ғылыми деңгейде ұйымдастыру,  

 ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру.  

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеті  

- ғылымның философиялық, тарихи, әлеуметтік-саяси, құқықтық, экономикалық негіз-дерін меңгеруі нәтижесінде интегралды ғылыми 

білімді қалыптастыру, құндылық бағдарлар мен тұлғаның коммуникативті,  өзін-өзі  ұйымдастырушы, рефлексивті сапаларын дамыту; 

 болашақ екі шетел тілі мұғалімдерінің  негізгі басым  құзыреттіліктерінің жүйесін және  жалпы ғылыми және арнайы білімдік 

дағдылары мен шеберліктерін қалыптастыру; 

2. 5В011900 – шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша түлекте білім беру бағдарламасын меңгеру нәтижесінде қалыптасатын 

құзыреттіліктер  

Білім беру бағдарламасы мақсат-міндеттерін жүзеге асыруға қол жеткізу келесі құзыреттіліктерді қалыптастыруға мүмкіндік береді:  

- жалпымәдени;  

- кәсіби;  

- пәндік.  

Жалпымәдени құзыреттіліктер түлек үшін төмендегідей сипаттарға ие: 

2.1.1 өзінің тұлғалық даму мақсаттарын қалыптастыруға және шынайы бағалауға қабілетті, сондай-ақ, оқушылардың зияткерлік даму 

деңгейін арттыру дағдыларын игерген; 

2.1.2 әлеуметтік, гуманитарлық және экономикалық ғылымдардың негізгі әдістері мен ережелерін әлеуметтік және кәсіби міндеттерді 

шешуде қолдануға дайын; 

2.1.3 ана тілінде өз ойын жүйелі түрде және сауатты жеткізетін, қазақ (орыс) және шетел тілінде көпшілік алдында сөйлеуде және 

ғылыми мәтінмен жұмыс істеуде қажетті ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын игерген; 

2.1.4 шетел тілінен білімін қарым-қатынас жасау және арнайы мәтінді түсіну үшін қолданады; 

2.1.5 ақпараттарды қабылдау, сақтау, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын қолданады, ауқымды компьютерлік 

желідегі компьютермен жұмыс істеу дағдылары бар;  

2.1.6 әлеуметтік өзара әрекеттестік құруда білім беру үдерісіне қатысушылардың этно-мәдени және конфессионалдық ерекшеліктерін 

ескеруге қабілетті;  

2.1.7 адамгершілік нормасы мен өнегелі мінез-құлық негіздерін меңгерген; 



2.1.8  ғылыми зерттеуді ұйымдастыру ұстанымдарын, ғылыми білімге қол жеткізу мен құру тәсілдерін жете түсінеді; 

2.1.9 дене тәрбиесі мен денсаулықты нығайту әдістері мен құралдарын қолдана алады және толыққанды әлеуметтік кәсіби қызметті 

қамтамасыз ету үшін дене мәдениетін жетілдіруге дайын. 

Кәсіби құзыреттіліктер түлек үшін төмендегідей сипаттарға ие: 

2.2.1 оқу-тәрбие үдерісін модельдей алады және оқыту тәжірибесінде оны жүзеге асыруға дайын; 

2.2.2 психологиялық және психофизиологиялық дамуының жалпы, арнайы (әртүрлі ауытқушылық типтері) заңдылықтары мен жеке 

ерекшеліктерін, әртүрлі жастағы адам әрекеті мен мінез-құлқын реттеу өзгешеліктерін есепке алу құралдарын қолдана алады; 

2.2.3 психологиялық және педагогикалық зерттеулерде сапалық және сандық әдістерді қолдануға дайын; 

2.2.4 әртүрлі жастағы балалардың әрекеті, қарым-қатынасы, дамуының диагностикалық әдістерін пайдалануға дайын; 

2.2.5 білім берудің әртүрлі деңгейіндегі білім алушыларға арналған бағдарламалардан, оқыту, тәрбиелеу және дамытудың әртүрлі 

теорияларынан алған білімдерін қолдануға дайын; 

2.2.6 балалардың әралуан әрекет түрлерін ұйымдастыруға дайын; 

2.2.7 білімдік ортада субьектілердің бірлескен қызметі мен тұлғааралық өзара әрекеттестікті ұйымдастыру әдістерін меңгерген; 

2.2.8 мамандықтың жоғары әлеуметтік маңызын түсінеді, кәсіби этикалық ұстанымдарды сақтайды 

2.2.9 қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін ескере отырып, көпмәдениетті ортада кәсіби әрекетті ұйымдастыру 

тәсілдерін, сондай-ақ, ұлттық тәрбиенің заңдылықтары мен принциптерін меңгерген;  

2.2.10 кәсіби міндеттерді шешуде мамандардың пәнаралық және салааралық өзара әрекеттестіктеріне қатысуға қабілетті; 

2.2.11 кәсіби қызметінде бала құқығы мен мүгедектер құқығы туралы негізгі халықаралық және отандық құжаттарды қолдануға дайын; 

2.2.12 сыни ойлау  әдістемесімен иеленеді; 

2.2.13 инклюзивті білімнің құндылығын және көзқарасымен бөліседі. 

2.3.14 өзгермелі еңбек нарығына бейімделуі және белсенді де жауапты азамат болып қалыптасуы  үшін   нәтижеге және               

             мобильділікке бағытталған білім алуға қабілетті  

Пәндік құзыреттіліктер түлек үшін төмендегідей сипаттарға ие:  

2.3.1 шетелел тілінде және өз тілінде, қарым-қатынас технологиясы, коммуникативті стратегия саласындағы білімді меңгеру, 

конструкциялық диалог ауқымындағы бірліктері мен дағдыларының болуы, көпмәдениетті, көпэтникалы, көпконфессионалды 

қоғамдағы қарым-қатынаста тілдік материалды қажетті деңгейде пайдалануы (коммуникативтік сөйлеу әрекетінің ауызша, 

жазбаша және экстралингвистикалық әдістері мен түрлерін пайдалануы); 

2.3.2 оқытылатын шетелел тілі елінде қалыптасқан әлеуметтік-мәдени ережелерді, дәстүрлерді, тілдің даму үрдісін білуі; 

2.3.3 педагогикалық инноватика, педагогикалық технология саласындағы білімдерді меңгеру, педагогикалық технологияларды 

пайдалану мен осы салада іздену, бағалау, саралау және қолдану біліктері мен дағдыларын меңгеру, жаңашылдыққа қабілетті 

болу, педагогикалық шеберлікті жетілдіруге ұмтылу;  

2.3.4 оқушылардың жас және тұлғалық ерекшеліктерін ескере отырып екі шетелел тілінің мұғалімі қызметін атқаруы, педагогикалық 

мониторингті іске асыру, бақылау-бағалау материалдарын әзірлеу;   

2.3.5 оқу бағдарламаларын жасау, шетел тілін меңгеруде және оқытуда өз білімін көтеруге арналған әдістемелер құрастыруы; 

2.3.6 шетеле тіліндегі әр түрлі стильдегі және жанрдағы мәтіндерді редакциялап, лингвистикалық талдау және сараптама жасауы. 



3.2  5В011900 – шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша оқу жоспары 

                                                                                                                    Оқыту мерзімі: 4 жыл 

Академиялық дәрежесі: 5В011900 – шетел тілі: екі шетел тілі 

                                                                                                                 мамандығы бойынша білім бакалавры 

 

№ Модульдер мен пәндердің атауы ECTS Семестр 

ЖБПМ 1 Жалпы білімдік пәндер модулі   

МПК 1.1 Міндетті пәндер компоненті 24  

1.1.01 Тәуелсіз Қазақстан тарихы 3 1 

1.1.02 Қазақ (орыс) тілі 4 1 

1.1.03 Шетел тілі- В1 4 1 

1.1.04 Компьютерлік ғылымдар 4 2 

1.1.05 Артбілім 3 1 

1.1.06 Экономика және бизнес 3 3 

1.1.07 Білім беру философиясы 3 3 

КПМ 2 Кәсіптік пәндер модулі 60  

МПК 2.1 Міндетті пәндер компоненті   

2.1.01 Педагогика  5 2 

2.1.02 Психология  5 2 

2.1.03 Педагогикалық менеджмент 3 4 

2.1.04 Педагогикалық риторика 3 3 

2.1.03 Инклюзивті білім алу  3 5 

2.1.04 Жас ерекшелігі физиологиясы және мектеп гигиенасы  3 1 

2.1.05 Зерттеу әдістері  3 3 

2.1.06 Шетел тілі–В2  5 2 

2.1.07 Практика-1 6 4 

2.1.08 Практика-2 9 6 

2.1.09 Практика-3 15 8 

АПМ 3 Арнайы пәндер модулі 144  

МПК 3.1 Міндетті пәндер компоненті 81  

3.1.01 Базалық негізгі шетел тілі (В1) 3 2 

3.1.02 Базалық негізгі шетел тілі (В2) 9 3-4 

3.1.03 Арнайы мақсаттағы негізгі шетел тілі (С1) 5 5-6 

3.1.04 Арнайы мақсаттағы негізгі шетел тілі (С2) 5 7 



3.1.05 Академиялық мақсаттағы шетел тілі 2 7 

3.1.06 Екінші шетел тілі (А1) 6 3 

3.1.07 Екінші шетел тілі (А2) 6 4 

3.1.08 Екінші шетел тілі (В1) 6 5 

3.1.09 Екінші шетел тілі (В2) 9 6-7 

3.1.10 Бағалаудың өлшемдік технологиялары 3 4 

3.1.11 Фонетика теориясы (негізгі шетел тілі) 2 6 

3.1.12 Грамматика теориясы (негізгі шетел тілі) 2 6 

3.1.13 Лексикология (негізгі шетел тілі)  2 5 

3.1.14 Тіл тарихы (негізгі шетел тілі) 2 5 

3.1.15 Тілі оқытылатын ел әдебиеті (негізгі шетел тілі) 2 7 

3.1.16 Елтану (негізгі шетел тілі) 2 4 

3.1.17 Мәдениетаралық қарым-қатынас (негізгі шетел тілі) 3 6 

3.1.18 Шетел тілін оқытудың әдістемесі (негізгі шетел тілі) 3 5 

3.1.19 Шетел тілін оқыту психологиясы (негізгі шетел тілі) 2 5 

3.1.20 Екінші шетел тілін оқыту әдістемесі 2 6 

3.1.21 Тіл біліміне кіріспе 2 1 

3.1.22 Кәсіби-бағытталған шетел тілі 3 5 

3.1.22 Дипломдық жұмыс 12  

ТПК 3.2 Таңдау пәндер компоненті 63  

 Барлық  кредиттер  ECTS 240  

 Оқытудың қосымша түрлері   

 Дене тәрбиесі 12 1-4 

 Дінтану 3 2 

 Мәңгілік ел 3 2 

 

3.3  Модульдер бойынша ұсынылатын таңдау пәндері 

№ Пәндердің атауы ECTS 

ТПК 3.2 Таңдау пәндер компоненті 63 

3.2.01 Шетел тілі білім берудегі ақпараттық технологиялар  

Білім берудегі қазіргі әдістемесі 

5 

3.2.02 Іскерлік тіл (негізгі шетел тілі) 

Іскерлік корреспонденция 

5 

3.2.03 Шетел тілін лингво-мәдени негізде оқыту  4 



Шетел тілін когнитивтік негізде оқыту 

3.2.04 Көптілді білім беру және ана тілі 

Шетелтілдік білім беру және ана тілі 

4 

3.2.05 Медиа тілі (саяси лексика-негізгі шетел тілі) 

Радио және теледидар тілі (негізгі шетел тілі) 

5 

3.2.06 Сөйлесім және бағалау 

 Жазылым және бағалау 

4 

3.2.07 Дискурс  және тіл үйрету 

Оқылым  және дискурс 

4 

3.2.08 Практикалық сабақты бағалау 

Тыңдалымды үйрете және  бағалау  

4 

3.2.09  Тест теориясы мен практикасы 

IELTS, TOEFLға дайындық 

5 

3.2.10 Жалпы білім беру мектепте шетел тілін оқыту 

Бейімдік мектепте  шетел тілін оқыту 

4 

3.2.11 Шетел тіліндегі шешендік сөз 

Шетел тілі мұғалімінің сөйлеуі мен мәдениеті 

4 

3.2.12 Ана тілі мен төл мәдениетін меңгеру принциптері  (шетел тілі маманы үшін) 

Шетел тілін ерте жастан оқыту теориясы 

4 

3.2.13  Сыни тұрғыдан ойлап оқу 

Деңгейлі оқу 

3 

3.2.14 Қазіргі қолданыстағы  Ағылшын тілі   грамматикасы 

Функционалдық грамматика (Негізгі шетел тілі) 

4 

3.2.15 Коммуникативті грамматика (Екінші  шетел тілі) 

Функционалдық грамматика ( Екінші шетел тілі) 

4 
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