
K
Z

EC
TS

Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы мен  
 философиясының,өзінің ұлттық жəне 
жеке ресурстарын, реттеудің негізгі 
мақсаттарын түсінеді;

11

2

KКZT / SIK 
/MHK 1101

Қазақстанның қазіргі заман  тарихы/ 
Современная история 
Казахстана/Modern History of 
Kazakhstan

БП/ БД МК/ОК 3 5 емтихан/
экзамен

Жаңаша  тəрбиелеу философиясы мен 
білім беруді, инновациялық-
инвестициялық іс- əрекетті  біледі 
жəне ұтымдылық мəдениетін түсінеді;

4
 Fil / Phi  

2102
Философия /Philosophy ЖМП/ 

ООД
МК/ КВ 3 5 емтихан/ 

экзамен

3

KKRM1101
DKKN1101
SCKP1101

Қазақ халқының рухани 
мəдениеті/Духовная культура 
казахского народа/Spiritual culture of 
the Kazakh people

ЖМП/ 
ООД

ТК/ КВ 2 3 емтихан/ 
экзамен

1

Saia 1102

MG/GC1102

Саясаттану/Политология/
Political science
Мəдениет географиясы/ География 
культур /Geography of cultures

ЖМП/ 
ООД

ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

1.2 К(О)Т  
/K(R)Ya / 
K(R)L 1103

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

ЖМП/ 
ООД

МК/ ОК 6 10 емтихан/ 
экзамен

1.Əлеуметтік-мəдени 
модуль/    Социально-
культурный модуль

Қазақстанның қазіргі замандағы  
тарихынан, əлеуметтік-экономикалық, 
саяси жəне мəдени дамуының жаңа 
философиясының негізінде 
біліктіліктер кешенін қолдануға 
қабілетті;

K
Z

5В020500 - Филология  мамандығы бойынша 
гуманитарлық білім бакалавры/ Бакалавргуманитарного 
по специальности 5В020500 - Филология 

Көлемі/ 
Объем

С
ем

ес
тр

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ректоры, Ғылыми Кеңестің төрағасы
Ректор КазНПУ имени Абая, председатель Ученого совета

___________________   Т.Балыкбаев

Берілетін дəрежесі/Присуждаемая степень:

182. Тілдік/ Языковой  
модуль

 Қазақ, орыс жəне шет тілдерінің 
лингвистикалық құралдары арқылы 
ғылыми саланың нақты тілдік 

29

18

Пəндер атауы/ Наименование 
дисциплины

П
əн

де
р 

ци
кл

і/ 
   

   
   

   
   

   
   

   
 Ц

ик
л 

ди
сц

ип
ли

ны
 Көлемі/ 

Объем

Ба
қы

ла
у 

тү
рі

/ Ф
ор

м
а 

ит
ог

ов
ог

о 
ко

нт
ро

ля

Құзіреттіліктің қалыптасуы/                                                               
                                                 

Формируемые компетенции 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Казахский национальный педагогический университет имени Абая

П
əн

де
р 

ко
ды

/  
   

   
   

К
од

 
ди

сц
ип

ли
ны

Модуль атауы/                 
Название модуля

ОҚУ ЖОСПАРЫ/УЧЕБНЫЙ ПЛАН (на основе модульно-компетентостного подхода) 

М
К

/Т
К

 //
 

О
К

/В
К

Модуль компоненттері/Компоненты модуля

" ____ " _____________ 201___    № ____ 
Оқу мерзімі/Срок обучения: 4 жыл/ 4года 
Оқу түрі/Форма обучения: Күндізгі/Очная 
Түсу жылы/Год поступления:  2018

Мамандық/Специальность: 5В020500 - Филология                                                                      "БЕКІТЕМІН"/"УТВЕРЖДАЮ"

EC
TS

Ф ҚазҰПУ 703-04-18. Оқу жоспары (Д). Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-04-18. Учебный план (Д).Издание второе.



1.2 ShT1104
ІYа 1104 
FL1104                     

Шетел тілі                                                                                       
                                     Иностранный 
язык                                                

ЖМП/ 
/ООД

МК/ОК 6 10 емтихан/ 
экзамен

3 KK(О)T 
3206 

PK(R)Ya 
3206

Кəсіби қазақ (орыс) тілі/ 
Профессиональный казахский 
(русский) язык

БП/БД МК/ ОК 2 3 емтихан/ 
экзамен

4

KK(О)T 
3206 

PK(R)Ya 
3206

Кəсіби бағытталған шетел 
тілі/Профессионально 
ориентированный иностранный язык

БП/БД МК/ ОК 2 3 емтихан/ 
экзамен

3
LKZH1103
LKP1103
LKS1103

Латынграфикалы қазақ жазуы 
Латинографическая казахская 
письменность
Latinographic Kazakh script

ЖМП/ 
/ООД

ТК/ КВ

2 3

емтихан/ 
экзамен

4. АКТ жəне цифрлық 
білім беру ресурстары/  
ИКТ и цифровые 
ресурсы

Бағдарламалық қамтамасыз етудің 
жəне деректерді өңдеудің аппараттық 
құралдарын, əртүрлі бағдарламалық 
қосымшаларының, браузерлердің 
жəне т.б. мақсатын біледі; кəсіби 
қызметтің стандартты міндеттерін 
шеше алады;

2 АKT  2105 Ақпараттық-комуникациялық 
технологиялар(ағылшын тіліндее)/ 
Информационно-комуникационные 
технологии

ЖМП/ 
/ООД

 МК/ ОК 3 5 емтихан/ 
экзамен

5. Іргелі 
дайындық / 
Фундаменталь
ная подготовка

Лексикалық бірліктер арқылы сөз 
байлығын, ұлттық тілдің қуатын, 
əдеби тілдің нормаларын, терминдік 
бірліктерді,  болашақ маманның сөз 
байлығын жетілдіріп, өзінше ой-пікір 
түйіндей білуді меңгертеді.

1 ККТ 1203 Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы 
мен лексикографиясы/ Лексикология и 
лексикография современного 
казахского языка

БП/БД  МК/ ОК 3 5 емтихан/ 
экзамен

Əдебиет туралы ғылымның тарихын; 
сөз өнерінің қоғамдық функциясын; 
өнер түрлерінің ерекшеліктері мен 
халықтығын; көркем шығарманың 
мазмұны мен пішінін; көркем 
шығарманың тақырыбы мен идеясын; 
əдебиеттің тектері мен 

1 AK\WL\ILS  
1204

FT/FV/F

Əдебиеттануға кіріспе Введение в 
литературоведение
 Introduction to Literary Studies

Фольклортану/ Фольклороведение/ 
Folkloristics

БП/БД  МК/ ОК 3 5 емтихан/ 
экзамен

тіл білімінің морфология саласының 
əр алуан аспектілерін əр түрлі 
қырынан ғылыми тұрғыда негіздеуді 
жəне лексикалық бірліктерге қатысты 
білімін тереңдетіп, тəжірибесін 

2 KKTM 1205 Қазіргі қазақ тілі морфологиясы / 
Морфология современного казахского 
языка

БП/БД  МК/ ОК 2 3 емтихан/ 
экзамен

ғылыми саланың нақты тілдік 
жағдайларында шынайы міндеттерді 
шеше алады;  
Меңгеріп отырған тілдерді 
қолданылудың фонетикалық, 
семантикалық, грамматикалық, 
мəтіндік жəне прагматикалық 
ерекшеліктерін біледі;
Меңгеріп отырған қазақ, орыс жəне 
шет тілдерінің ауызша жəне жазбаша 
түрлерін кəсіби-коммуникативтік 
аспектіде жəне əлеуметтік айналадағы 
контексттің коммуникативтік 
спектрында меңгереді;
Латын графикасының ерекшеліктерін 
жəне соған байланысты 
орфографиялық жүйені ажырата 
алады.

Ф ҚазҰПУ 703-04-18. Оқу жоспары (Д). Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-04-18. Учебный план (Д).Издание второе.



Синтаксистің салаларын,атап 
айтқанда, сөз 
жəнеоныңформаларыныңсинтаксисін, 
сөз тіркесісинтаксисін, сөйлем
синтакисін  жай сөйлем
синтаксисі  теориялық білімді
меңгереді.

3 ККТ 2206 Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем 
синтаксисі / Синтаксис простого 
предложения современного казахского 
языка

БП/БД  МК/ ОК 3 5 емтихан/ 
экзамен

Фольклордың ауызша сөз өнерін 
зерттейтін ғылым саласы 
екендігін;фольклордың даму, 
қалыптасуы жөніндегі ой-
пікірлерді;фольклордың көкемдік 
жүйесі, жанрлары, поэтикалық 
тəсілдері мен 

2 KHA 1207

                          
    
FT/FV/F1207

Қазақ халық ауыз əдебиеті /Казахское  
народная устная литература  
                                                                                                            
                                        Фольклортану
Фольклороведение
Folkloristics

БП/БД  МК/ ОК 3 5 емтихан/ 
экзамен

Қазақ халқының ата-тегі саналатын 
сақтар мен ғұндардан бастап,төл 
əдебиетімізге дейінгі аралықтағы 
əдеби асыл мұраларды танып біледі; 
ежелгі дəуір əдебиетінің 
шығармалары арқылы студенттер 
ұлттық құндылықтарды тани отырып, 
сөйлеу шеберліктерін арттырады; 
қазақ əдебиетінің түркі халықтары 
əдебиетімен үндестігін жан-жакты 
ғылыми тұрғыда білетін болады.

3 EDK 2208

KAA/PHL/T
L2208

Ежелгі дəуірдегі қазақ 
əдебиеті/Древняя казахская литература                                                 
                                               

Көркем əдеби аударма/ Перевод 
художественной литературы/ Translated 
fiction

БП/БД  МК/ ОК 3 5 емтихан/ 
экзамен

Тілбілімі тарихының қамту объектісін,
тіл білімі тарихын дəуірге бөлу
проблемасын, тілді зерттеудің
лингвистикалық негізгі əдістəсілдерін 
білуі керек.

1 TBK 1201

GMZhPA / 
PARNT  / 
PAWST1201 

Тіл біліміне кіріспе/Введение в 
языкознание

Ғылыми мəтінмен жұмыстың 
практикалық аспектілері Практические 
аспекты работы с научным текстом 
 Practical aspects of working with 
scientific text

БП/БД ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

Қазақ тілінің негізгі құрылымдық 
жүйесін фонетикалық, лексикалық, 
грамматикалық жүйесін;

3 TFK/FSKYa/
PhMKL 2302

KKTF/ 
FFSKYa/ 
FFMKL 2302

Қазіргі қазақ тілі 
фонетикасы/Фонетика современного 
казахского языка/Phonetics of modern 
Kazakh language

Қазіргіқазақ тілінің фонетикасы мен 
фонологиясы / Фонетика и фонология 
современногоказахского языка / 
Phonetics and phonology of the modern 
Kazakh language

КП/ПП ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

Ф ҚазҰПУ 703-04-18. Оқу жоспары (Д). Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-04-18. Учебный план (Д).Издание второе.



Түркі тілдерінің құрылымдық жүйесін 
фонетикалық, лексикалық, 
грамматикалық тұрғыдан біледі;  
Түркі тілдер семьясының өзара 
туыстығы мен олардың тілдеріндегі 
грамматикалық құрылысындағы 
ұқсастықтар менайырмашылықтарды 
меңгереді. 

4 TFK/VTF/IT
Ph 1203

GMZhPA / 
PARNT  / 

PAWS 1203

Түркі филологиясына кіріспе
Введение в тюркскую филологию
Introduction to Turkic philology

 Ғылыми мəтінмен жұмыстың 
практикалық аспектілері / 
Практические аспекты работы с 
научным текстом / Practical aspects of 
working with scientific text

БП/БД ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

3 КАТ 2204

AZh/LZh/LG
2204

ХҮ-ХҮІІІ ғасырлардағы əдебиетінің 
тарихы/ История казахской литературы    
   ХҮ-ХҮІІІ в.в.

Əдеби жанр/Литературный жанр/ 
Literary genre

БП/БД ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

4 КАТ/IKL/HK
L 2205

KBA/SDL/M
ChL2205

ХІХ ғасырдағы қазақ əдебиетінің 
тарихы /История казахской литературы 
ХІХ век/The history of Kazakh literature 
ХІХ век

Қазіргі балалар əдебиеті\ Современная 
детская литература\Modern Children's 
Literature

БП/БД ТК/ КВ 4 5 емтихан/ 
экзамен

5 КАТ/IKL/LD 
 3206

AAT/IML/H
OL3206

ХХ ғ. қаз. əдебиеті  тарихы (1900-
1940ж.)\История казахской литературы 
ХХ вв.  (1900-1941гг.)Literature 
Development in  the early ХХth 
century(1900-1940)

Əлем əдебиетінің тарихы\История 
мировой литературы \History of Oriental 
Literature  

БП/БД ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

7 ТHA/LTN/L
TP4207

TzhA/LN/LI4
207

Түркі халықтарының əдебиеті/ 
Литература тюркских народов/ 
Literature of Turkic People

Тəуелсіздік жылдарындағы əдебиет
Литература независимости
 literature independence

БП/БД ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

ХҮ-ХҮІІІ ғасырлардағы тарихи 
əлеуметтік жағдай туралы біледі, 
қазақ əдебиетінің негізгі бағыттары 
мен оның көрнекті өкілдері туралы 
біледі. 

ХІХ ғасырдағы əдеби ағым 
заңдылықтарымен таныс болады, 
əдеби-тарихи принциптерді біледі, 
жекелеген еңбектердегі  қазақ 
əдебиетін зерттеудің негізгі əдістері 
мен тəсілдерін үйренеді. 
Сөз өнеріндегі қазақ жəне əлем 
халықтар ақын -жазушыларының 
туындыларын білуі керек; 
туындыларды мазмұн мен пішін  
поэтикасы аясында оқыту мен зерттеу 
жұмыстары нəтижелі жүргізуді 
меңгеруі керек.

Түркі халықтары əдебиетінің өзіндік 
ерекшеліктерін, тарихын жəне түркі 
халықтары əдебиетіне ортақ 
жəдігерліктерді көркемдік дəстүр 
заңдылықтары арқылы танып біледі; 
түркі халықтары əдебиетінің сан-қилы 
əдеби ағымдардың пайда болу 
жолдарын, əдеби тəсілдердің даму 
кезеңдерін т.б. танып біледі.

Ф ҚазҰПУ 703-04-18. Оқу жоспары (Д). Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-04-18. Учебный план (Д).Издание второе.



  Құрмалас сөйлем
синтаксисі), мəтінсинтаксисін, 
пунктуациятуралы теориялық 
білімдімеңгереді.
Білім алушылар білімін теориялық-
практикалық тұрғыдан шыңдайды, тіл 
білімінің мəселелерін жан-жақты 
тереңдетеді.Қазақтілін оқытудың 
коммуникативтік-танымдық əдістері 
меңгереді.

4 KSS 2208

KPN/OKP/F
KL2208

Құрмалас сөйлем синтаксис/Синтаксис 
сложного предложения совренного 
каз.языка/Syntax of the complex sentence 
of the soviet Kazakh language

Қазақ пунктуациясының негіздері / 
Основы казахской 
пунктуации/Fundamentals of Kazakh 
punctuation

БП/БД ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

Лингвистикалық терминологияның 
теориялық мəселелерімен терең 
танысады. Лингвистикалық 
терминологияның қалыптасу тарихы 
мен шығу көздерін ескере отырып, 
оның жасалу жолдары мен түзілу амал-
тəсілдерін үйренеді.

5 KL/CL3209

SM/KYa/CL3
209

 Когнитивтік лингвистика/ 
Когнитивная лингвистика/ Cognitive 
Linguistics
  
Сөз мəдениеті / Культура языка/ 
Culture language

БП/БД ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

Кезең əдебиетіндегі көркемдік 
əдістерді (романтизм, реализм) біледі; 
поэзия, проза, драматургиядағы 
тарихилықтың, психологизмнің, 
тілдік, стильдік өрнектердің 
суреткерлік болмысын зерделеуді 
меңгереді.

5 KAT/IKL/H
KL 3210

KAA/PHL/T
F3210

1941-1960 жж. қазақ əдебиетінің 
тарихы / История казахской 
литературы 1941-1960гг./The history of 
Kazakh literature 1941-1960gg.

Көркем əдеби аударма/ Перевод 
художественной литературы/ Translated 
fiction

БП/БД ТК/ КВ 4 5 емтихан/ 
экзамен

Əрбір көркем мəтіннің ерекше 
мазмұнын, жанрлық табиғатын, 
стильдік бітімін, эстетикалық 
тұтастығын, күрделі құрылымын 
біледі;

6 TTSG/SGTY
a/CGTL 3211

SZh 
/PS/WD3211

Түркі тілдерінің салыстырмалы 
грамматикасы/ Сопоставительная 
грамматика тюркских языков/ 
Comparative Grammar of Turkic 
Language

Сөздікпен жұмыс/ Работа со словарем/ 
Work with a dictionary

БП/БД ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

Ф ҚазҰПУ 703-04-18. Оқу жоспары (Д). Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-04-18. Учебный план (Д).Издание второе.



Қазақ əдеби тілінің қалыптасуына 
негіз болған тарихи арналар; қазақ 
əдеби тіліндегі тілдік  дəстүр 
жалғастығы; қазақ əдеби тілінің 
қалыптасуында халықтық дəуір; қазақ 
əдеби тілінің қалыптасуында ұлттық 
дəуір; өзгерісі, дамуы, нормалары 
туралы мағлұмат алады

7 КАTТ/IKLY
a/HKLL 4212

KTOCTN/C
CMKYa/CCT
KL4212

   БП/БД      3 5 емтихан/ 
экзамен

7 КAT/IKL/HK
L 4213

PT/AP/PA
4213

1960-2000 жж. қазақ əдебиеті тарихы / 
История казахской литературы  (1960-
2000гг.)The history of Kazakh literature 
(1960-2000).

Проза талдау/ Анализ прозы/ Prose 
Analysis

БП/БД ТК/ КВ 4 5 емтихан/ 
экзамен

6 MOShO/VCh
O/ERO3214

ShOT/IOI/H
O3214

 Мəнерлеп оқу жəне шешендік 
өнер/Выразительное чтения и 
риторика/Expressive reading and rhetoric

Шешендік өнердің тарихы/История 
ораторского искусства/The history of 
oratory

БП/БД ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

6 KMAT/LAH
T/LALT3215

GMZhPA / 
PARNT  / 
PAWST 3215

Көркем мəтінге əдеби талдау/
Литературный анализ художественного 
текста/Literary analysis of literary text

Ғылыми мəтінмен жұмыстың 
практикалық аспектілері / 
Практические аспекты работы с 
научным текстом / Practical aspects of 
working with scientific text

БП/БД ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

   Əрбір көркем мəтіннің ерекше 
мазмұнын, жанрлық табиғатын, 
стильдік бітімін, эстетикалық 
тұтастығын, күрделі құрылымын 
біледі; 
Мəтіннің шығармашылық құпияларға, 
тылсым сырларға мекен болған ə             
   лем екенін; əдебиеттанудың əрбір 
кезеңге сəйкес ғылыми ойлаудың 
өзіндік мазмұны мен стилін 
қалыптастырып, негізгі əдістер мен 
əмбебапқағидаттардан құ 
ралатындығын біледі.   
Қазақ əдебиеті тарихындағы əдеби 
байланыстардың қалыптасу, даму 
үдерісі туралы толық мəлімет алады.    

Ф ҚазҰПУ 703-04-18. Оқу жоспары (Д). Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-04-18. Учебный план (Д).Издание второе.



6 LTT/TLT  
3216

KL / CL 3216

Лингвистикалық терминдер теориясы/
Теория лингвистических 
терминов/Theory of linguistic terms

Компьютерлық лингвистика 
Компьютерная лингвистика Computer 
linguistics

БП/БД ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

Сөздің стильдік бояуы. 
Лексиканыңфункционалды-стильдік 
түрлері.
Сөздің эмоционалды-экспрессивті
бояуы туралы түсінік алуы тиіс;
Морфология пəні сөз жəне оның 
формалары туралы заңдылықтарды 
қарастыратын тіл білімінің бір саласы, 

5 КL 3217

Azh/ AP/ 
AW 3217

Стилистика жəне тіл мəдениеті 
/Стилистика и культура языка

Академиялық жазу / Академическое 
письмо / Academic writing

БП/БД ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

Қазіргі қазақ əдебиетінің 
қоғамдықэстетикалық, көркемдік-
этетикалықмəні мен қызметінің ӛсу, 
жетіле түсусатыларын, сан-қилы 

6 KKA/SKL/M
KL3301

Қазіргі қазақ  əдебиеті/Современная 
каз. литература/The modern kaz. 
Literature

КП/ПД МК/ОК 3 5

емтихан/ 
экзамен

Тілтеориясының мəнмағынасы мен 
негізгіпроблемаларын (тілдің 
табиғаты, тілмен сөйлеу, тіл мен 
ойлаупроблемаларын, тілдің 
таңбалық,жүйелік, құрылымдық 
сипаттарын,тілдің 
дамузаңдылықтарын)

5

ZhTB/OYaZ3
302

Жалпы тіл білімі /Общее 
языкознание/General Linguistics КП/ПД МК/ОК 2 3 емтихан/ 

экзамен

Диалектология ғылымының нені 
зерттейтінін, оның негізгі салаларын 
білуі керек, диалектология пəнінің 
терминдерін, диалектолог 
ғалымдардың ғылыми зерттеулерін 
меңгеруі керек. 

4 KD 3302

TKN/OYaC/
BLC3302

Қазақ диалектологиясы/ Диалектология 
казахского языка/ Kazakh Dialectology

Тілдік қатынас негіздері/Основы 
языковой коммуникации/ Basis of 
language communication

КП/ПП ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

Ф ҚазҰПУ 703-04-18. Оқу жоспары (Д). Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-04-18. Учебный план (Д).Издание второе.



 Қазақ тілін грамматикалық 
заңдылықтарға сəйкес жаза жəне оқи, 
тиянақты түрде сөйлей;

7 KTTG/IGKY
a/HGKL 

4303

CMN/OCS/F
CS4303

Қазақ тілінің тарихи грамматикасы/ 
Историческая грамматика казахского 
языка / Histocal Grammar of Kazakh 
Language
Коммуник. мағына негіздері
Основы коммуникативной семантики
 Fundamentals of communication 
semantics

КП/ПП ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

5 ShАТ/IZL/H
FL 3304

EA/ IZLAV /  
 HFLAR3304

Шетел əдебиетінің тарихы /История 
зарубежной литературы  The history of 
foreign literature  

Антика дəуірінен Қайта өрлеу дəуіріне 
дейінгі шетел əдебиетінің тарихы 
История зарубежной литературы от 
античности до эпохи Возрождения 
The history of foreign literature from 
antiquity to the Renaissance

КП/ПП ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

7 KAS/IKLK/H
LC 4305

AN/OL/FLS4
305

Қазақ əдеби сынының тарихы  История 
казахской литературной критики/ 
History of Literary Critics

Əдебиеттану негіздері/ Основы 
литературоведение/Foundations of 
literary Studies

КП/ПП ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

7 АТ/TL/ 
4306

KAA/PHL/T
L4306

Əдебиет теориясы
Теория литературы
Theory of Literature

Көркем əдеби аударма
Перевод художественной литературы
Translated fiction

КП/ПП ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

3 KZhT/IKP/H
KW2307

FMA 
/MMF/MMF

Қазақ жазуының тарихы /История 
казахской письменности/The history of 
Kazakh writing

Филологиядағы математикалық əдістер 
/ Математические методы в филологии 

КП/ПП ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

Антикалық,ортағасырлық, қайта
өрлеу дəуірі, ағартушылық
əдебиеттің өзіндік ерекшелігі мен
көрнекті өкілдерін, олардың үздік
туындыларының мазмұнын 
білу;шетел əдебиетінің тарихына 
қатыстыайтылған отандық жəне 
шетелдікғалымдардың ойларын, 
пікірлерінбілу керек.
Əдеби сынның əлемдік 
тəжірибесіндегі жетістіктердің мəн-
маңызын терең түсінуі; қазақ əдеби 
сыны қалыптасуының тарихи 
кезеңдеріндегі 

обьективті, субьективті факторлардың 
себеп-салдарларын ғылыми тұрғыда 
пайымдай білуді; əлем əдебиетіндегі 
əдеби сын өкілдерінің жəне қазақ 
сыншыларының еңбектерін талдап-
таразылай алу дағдыларын меңгеруі 
əдебиет сынына қатысты өзіндік ой-
тұжырымдарын дəйектей білуі тиіс.

Ф ҚазҰПУ 703-04-18. Оқу жоспары (Д). Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-04-18. Учебный план (Д).Издание второе.



6 KTOA/MOK
Y/MTKL  
3308

КТОА  /  
МPKJa/BMK
L 3308

Қазақ тілін оқыту əдістемесі/ Методика 
преподавания казахского 
языка/Methods of teaching Kazakh 
language 

Қазақ тілін оқытудың əдіснамалық 
негізі/Основы методологии казахского 
языка/Based on the methodology of the 
Kazakh language

КП/ПП ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

6 KAOA/MPK
L/MTKL 
3309

KBT/ TKO / 
TCE 3309

Қазақ əдебиетін оқыту əдістемесі
Методика преподования казахской 
литературы
Methods of Teaching Kazakh Literature

Критериалды бағалау технологиясы/ 
Технологии критериального 
оценивания / Technologies of criterial 
estimation

КП/ПП ТК/ КВ 3 5 емтихан/ 
экзамен

20 28 2  OP/ UP/ TrP Оқу практикасы/ Учебная практика / 
Training Practice

ОҚТ/ 
ДВО

МК/ ОК 4 2 Есеп беру/ 
Отчет 

7 OП                                          
                          
    PP                                      
                        

Өндірістік практика                                                               
                             Производственная 
практика                                                     
Internshipl practice

ОҚТ/ 
ДВО

МК/ ОК 12 4 Есеп беру/ 
Отчет 

3 PP/                                
                
PP/                            
            PP                                                               

Педагогикалық практика / 
Педагогическая практика/                               
       Pedagogic practice  

ОҚТ/ 
ДВО

МК/ОК 9 4 есеп/отчет

Мамандық бойынша Ұлттық 
біліктілік шеңбері 8-ші біліктілік 
деңгейінің талаптарына сəйкес оқыту 
нəтижелері: 

3 12 8 KE/                                                 
                                 
           KE/                                                      
                                                 

Кешенді емтихан /                                                       
                  Комплексный экзамен/                                                                       
                                                            
Сomplex Examination

ОҚТ/ 
ДВО

МК/ОК 1 4 МКЕ/ ГКЭ

əдістемелік
инновациялық жəне кəсіби саладағы 
білім
белсенділік, көшбасшылық қабілеті, 
автономия, талдау, бағалау жəне 
ғылыми-практикалық салада кешенді 
инновациялық идеяларды жүзеге 
асыру. 

DZhK/ZDR/ Дипломдық жұмысты қорғау немесе екі 
кəсіби пəннен мемлекеттік емтихан 
тапсыру
Защита дипломной работы или гос экз. 
две проффесиональных диссиплин/Defe 
nse of the thesis or st. exam. are two 
professional dissidents.

ОҚТ/ 
ДВО

МК/ОК 2 8 МДҚ/ ЗМД

Теориялық білімдерін педагогикалық 
қызмет саласында қолдана алуға 
қабілетті.  Қазіргі заман мұғалімінің  
СМАРТ - қоғам даму жағдайында 
əлеуметтік мəні мен  іс-  əрекет 
ерекшеліктерін,  педагогикалық 
үдерістің    оның  іс – əрекетінің   
объектісі екенін,  психологиялық-
педагогикалық тұжырымдамаларды, 
мамандық бойынша пəнді оқыту 
əдістемесі  жəне тəрбие жұмыстарын 
ұйымдастыруды біледі жəне түсінеді;

Қорытыны 
аттестация/Итоговая 
аттестация 

5.Оқу мен оқытудағы 
жаңа тəсілдер/ Новые 
подходы к 
преподаванию и учению

6.ОҚТ  модулі 
(практика) / Модуль 

ДВО (практика)

Қазақ тілін оқытудың ком-танымдық 
əдісі мен білім беру философиясының, 
логиканың,  лингвистиканың, 
психологияның, физиологияның т.б. 
ғылым салаларының жетістіктеріне 
сүйене отырып, 
əдіскерлер мен мектеп мұғалімдерінің 
тəжірибелерін талдап тану арқылы 
тиімді əдістер мен тəсілдер жүйесін 
зерделейді.
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Ф ҚазҰПУ 703-04-18. Оқу жоспары (Д). Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-04-18. Учебный план (Д).Издание второе.
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