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2017-2018 оқу жылы 

№ 

п/п 

Пәннің атауы Пәннің мақсаты және қысқаша 

мазмұны 

Негізгі бөлімдер 

 

Кр. 

сан

ы  

С

е

м. 

Пререквизиттер  Постреквизиттер Пәнді оқытудан   күтілетін  

нәтижелер (студенттердің  

игеретін білімі, шеберліктері, 

дағдылары және құзыретіліктері 

1 Академиялық 

мақсатқа арналған 

негізгі шығыс тілі 

Шығыс тілінің грамматикасын, 

тіл құрылысының сөзжасам, 

морфология, синтаксис 

салаларын құрайтын тіл 

білімінің бір бөлігін оқыту. 

 Пән мақсаты  -оқытылатын 
тілдің негізгі қағида-

ережелерімен және 

грамматиканың қазіргі 

жағдайымен таныстыру, 

ғылыми білімдерін қабылдауда 

сыни , шығармашылық тұрғыда 

ұғынуға және осы білімдерін 

болашақ маман қызметінде 

практика жүзінде қолдануға 

үйрету. 

Академиялық қатынас 

түсінігі. Тілдік шығарма. 

Сындық талдау мен 

аргумент келтіру тәсілдері. 

Академиялық қатынас 

ұғымдары. Лексикалық 
бірліктерді талдау және 

олардың әртүрлігі. 

Грамматикалық құрылым 

және оның әртүрлігі. 

 

 

 

3 1 Практикалық 

шығыс тілі. 

Шығыс тілінің 

синтаксисі. 

Аударма 

теориясы мен 

практикасы. 

Шығыс тілінің 

тарихы. Шығыс 

тілінің 
лексикологиясы. 

-оқып отырған тілдің негізгі 

қағидалары мен концепциялары 

жөнінде, мәтіннің теориялық 

талдау, интерпретациясы жайлы, 

қазіргі таңдағы тіл дамуының бет 

бейнесі мен болашағы жайлы 
білімдер жүйесі кеңейеді;  

-өз бетінше көркем шығармалар 

мен ғылыми –сыни мәтіндермен 

жұмыс істей білуге 

машықтанады;  

-ақпараттық құзіретті 

жоспарлауға түрткі болу, 

ақпаратты беймәлім, тосын 

жағдайда қолдануға, ақпаратты 

өңдеу арқылы дұрыс шешім 

қабылдау қабілетін дамытады 

2 

Практикалық 

шығыс тілі 

Оқытылатын тілді танымдық 
әрекет қатынасу құралы ретінде 

функционалды қолдану. 

Мақсаты: шығыс тілінде жазу, 

сөйлеу тыңдау икемділіктері 

мен дағдыларын қалыптастыру. 

 Сөлемдердің түрлері. 
Көмекші етістіктердің 

есімді сөйлемдердегі ролі. 

Тура және жалғаулық 

арқылы бағыну. 

Атрибутивті және 

аппозитивтік сөз 

тіркестері. 

3 1 Шығыс тілінің 
фонетикасы. 

Шығыс тілінің 

грамматикасы. 

Шығыс тілінің 

морфологиясы. 

Шығыс тілінің 
лексикологиясы. 

Тіл тарихы.  

 

- мәдениаралық қарым 
қатынас барысында негізгі 

сөйлеу формаларын: баяндау, 

сипаттау, тұжырымдау, монолог, 

диалог, пікірсайыснәтижелерін 

бағалап,қорытындылай алады ; 

- шығыс тілін ауызша 

және жазбаша түрде меңгеріп, 

шет тіліндегі нақты ақпараттарды 

талдай алады; 

- ғылыми және ақпараттық 

мәтіндерді оқып түсіне алады. 

3 Шығыс елдерімен 

әдеби байланыс 
мәселелері 

Пәннің мақсаты – Шығыс 

әдебиетінің даму тарихын, әр 

кезеңдердегі әдебиеттің 

өркендеуіне үлес қосқан 

көрнекті өкілдердің өмірі мен 

шығармашылығын жете 

Шығыс қазақ әдеби 

байланысындағы өзекті 

мәселелер. Абай және 

шығыс әдебиеті. Шахнама 

қазақ әдебиетінде. Парсы 

және қазақ әдебиетіндегі 

3 2 Әдебиет 

теориясы. 
Классикалық 

филология. 

Шығыс әдебиеті  

Әлем халықтары 

әдебиеті. Шетел 
әдебиеттері 

тарихы 

Пәнді оқыту барысында 

магистрант: 

- әлемдік шығыс және әлемдік 

әдебиеттану ғылымындағы әдеби 



таныстыру. 

 

байланыстар. Араб және 

қазақ әдебиетіндегі 

байланыстар. 

бағыттардан хабардар болады; 

- шығыс әдебиетінің даму 

кезеңдерін, ғалымдардың 

ұстанымдары мен көзқарастары 

туралы мағлұматтарды жүйелей 

алады. 

4 

 Классикалық 

шығыс 

филологиясы 

 Қазіргі мәдениеттегі 

филологияның орны мен ролі. 

Мақсаты: көне заманнан осы 

кезеңге дейінгі филологияның 

дүниетаным мен ғылым 

ретіндегі негізгі даму 

кезеңдерін, 

филология объетілерінің 

қарым-қатынастарын, 

шығыс  елдеріндегі лингво-

мәдени мәселелерді тілдік 

жағдайда түсіндіру. 

Шығыс тілдерінің әлем 

тілдердегі орны. Араб 

филологиясы араб жазба 

ескерткіштерімен.  Шығыс 

тілдерінің даму 

тарихының бірнеше 

кезеңдерге бөлінуі. Ерте 

классикалық кезең. 

Классикалық кезең. Жаңа 

кезең. Қазіргі кезең. 

3 2 

Тіл біліміне 

кіріспе. Тіл 

тарихы. 

 

Салыстырмалы 

тіл тарихы. 

Риторика. 

Әлеуметтану 

 

– көне заманнан осы кезеңге 

дейінгі филологияның 

дүниетаным мен ғылым ретіндегі 
негізгі даму кезеңдерінен мәлімет 

алады; 

-қазіргі және көне шығыс 

тілдерінің топтастырылуы мен 

таралуы жайында білімдерін 

жетілдіреді; 

-тілдерді зерттеудің 

салыстармалы-тарихи әдісінің 

пайда болуы жайындағы 

мәліметтерді біледі және 

олардың авторлары турал 

мәліметтермен танысады.  

5 Шығыс 
әдебиетіндегі 

дәстүрлік пен 

жағашылдық 

Пәнді оқытудағы мақсаты: 

 Курстың негізгі мақсаты – 

магистранттарды шығыс 

әдебиетінің өзіндік 

ерекшеліктерімен, дәстүрі, 

жаңашылдығымен  таныстыру. 

Қазіргі шығыс әдебиетінің даму 

тарихы, әр кезеңдегі ақын, 

жазушы, драматургтердің 

өмірбаяндары және 

шығармашылықтарымен, 

сонымен қатар классик 

жазушылардың таңдаулы 

туындыларымен таныстыру. 

 

 
Публицист-ағартушылар. 

Күрескер публицистика 

авторларының шығыс 

дәстүрлері мен батыс 

мәдениетіне көзқарастары. 

Қазіргі Араб әдебиетінде 

көлемді шығармалардың 

даму жолдары. Парсы 

шығанағы елдерінің 

әдебиеті. 

3 3 Әдебиеттану 
ғылымына 

кіріспе. 

Әдебиет 

теориясы. 

Шығыс 

халықтары 

әдебиеттерінің 

тарихы. 

Әдебиеттану 

ғылымы, қазіргі 

шығыс 
халықтарының  

әдебиеті. 

      

 

 Мамандану 
пәндері. 

Әдебиеттануға 

қатысты арнаулы 

курстар  

 

 

Осы  курсты оқу нәтижесінде 

магистрант                                       

білуі тиіс: 

Сыни зерттеулермен, 

әдебиеттану ғылымындағы 

еңбектермен, анықтама 

әдебиеттермен жұмыс істей білу; 

-Әдебиеттану терминологиясын 

еркін меңгеру, және дұрыс 

пайдалану; 

-Көркем шығарманың 

поэтикасына өз бетінше талдау 
жасай алу; 

-Белгілі бір туындының бағытын, 

жанрын, әдісін ажырата алу; 

-Шығыс әдебиетіндегі танымал 

(нобель сыйлығының 

лауреаттары) әдеби 

шығармаларды; 

-Бүгінгі күнгі дейінгі әдеби 

ескерткіштерді мәтіндік 

талдаудың әдіс-тәсілдерін;   



 игеруі тиіс: 
-Аталған курс бойынша жүйелі 

көзқарастарын қалыптастырып, 
негізгі мәселелерге талдау жасай 

білуді, өзекті мәселелерді 

жүйелей білуді;  

-Курс барысында қалыптасқан 

білім жүйесін іс-жүзінде 

пайдалана білуі тиіс; 

-Қазіргі кездегі әдеби үдерістерді 

талдауда класскалық 

ескерткіштердің тілдік, 

мәдениетттанулық, әдеби 

фактлерін қолдана алауы керек; 

-Қазіргі кездегі көркем-әдеби 
үдерістерден шығыс халықтары 

мәдениетінің өзара ықпалының 

элементтерін тани алуы;  

 

6 Шығыс тілі: 

когнитивті 

коммуникативті 

аспект 

 

Мақсаты: Магистранттардың 

мәдениетаралық және кәсіби 

коммуникативтікбіліктіліктерін 

қалыптастыру 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коммуникативті сөз 

әрекетінің түрлері. 

Когнитивті 

коммуникативті 

лингвистика. Когнитивті 

коммуникативту  

лингвистиканың басқа 

ғылымдармен байланысы. 
Мәдени-әлеуметтік және 

стратегиялық 

компоненттер.  

 

 

 

 

3 3 Практикалық 

шығыс тілі. 

Шығыс тілін 

академиялық 

мақсатта оқу. 

 

Шығыс 

тілдерінің 

тарихы. Шығыс 

тілдерінің 

лексикологиясы. 

Коммуникативті 

лингвистика 

 

-тілдік құралдарды продуктивтік 

түрде меңгереді; 

 -қарым-қатынас жасау әрекетінің 

рецептивтік түрлерін үйренеді; 

-үйреніп жатқан тілдің 

номативт3к талаптарын және сөз 

әрекетінің композициялық 

коммуникативтік продуктивтік 
жазба түрлерімен танысады.  

7 Методология 

научного 

исследования 

Цель дисциплины: 

привитие магистрантам знаний 

основ методологии, методов и 

понятий научного 
исследования; Формирование 

практических навыков и 

умений применения научных 

методов, а также разработки 

программы методики 

проведения научного 

Научное исследование и 

его этапы. 

Методологические основы 

научного знания. Научная 
информация: поиск, 

накопление, обработка. 

Алгоритмы опытно-

поисковой деятельности. 

Современные подходы к 

организации 

3 2 Философия. 

Концепции 

современного 

естествознания. 
Методология  

математических 

статистики. 
 

Организация и 

планирование 

научных работ . 

Знания, умения и 
навыки, 

полученные при 

изучении 

дисциплины 

необходимы для 

написания 

В результате освоения 

дисциплины магистрант  должен 

знать: 

- теоретические  основы 
организации научно-

исследовательской деятельности; 

уметь: 

- анализировать тенденции 

современной науки, определять 

перспективные направления 



исследования. 

 

исследовательской  

работы. 

 

магистерской 

диссертации. 

научных исследований; 

- использовать 

экспериментальные и 
теоретические методы 

исследования в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- современными методами 

научного исследования в 

предметной сфере; 

- навыками совершенствования и 

развития своего научного 

потенциала. 

 

8 

Деректану және 

мәтінтану 

Пәнді оқытудың мақсаты: 

тарихи деректерді белгілі бір 

уақыттағы тарихи және 

әлеуметтік –саяси жағдайда 

болып өткен уақиғаны немесе 

құбылысты бейнелейтін және 

өзін жасаған субъект туралы 

мәлімет беретін тарихи таным 

құралы  ретінде зерттеуге 

келешек шығыстанушы 

мамандарды үйрету, 

деректанулық талдаудың 

теориялық-методологиялық 

негіздері мен принциптерін, 

тәсілдерін және методтарын 

меңгерту. 

 

Деректанулық талдау 
методикасы мен 
принциптері. Тарихи 
деректерді сыныптау 
проблемасы. Парсы 
деректері. Қытай, араб 
деректері. Түркі деректері. 
Жеке адамдық құжаттар 
тарихи дерек ретінде. 
Статистикалық 
мәліметтердің жалпы 
сипаттамасы. 

 
 

 

 

 

 

 

3 3 Тіл тарихы.  

Деректану және 
мәтінтану 

теориясының 

негізі. 

Қазақстан 

тарихы бойынша 
тарихи 

деректердің 

типтік жіктелуі. 

Жаппай және 

әмбебап тарихи 

деректер. 

Пәнді оқуда деректерді талдау 
барысындағы білім жүйесін 
қалыптастыру және оны іс 
жүзінде пайдалана білу 
мүмкіндіктерін игереді; 
-деректанудың ұғымдық –
терминологиялық аппаратын 
меңгереді; 
-деректерді іздеп табу, таңдау 
және сыни талдай біду қабілеті 
қалыптасады; 
-тарихи зерттеудің өкілетті 
тарихи- ақпараттық негізін 
жасауда білімдері кеңейеді; 
- Шығыс елдерінің тарихының  
негізгі кезеңдерінің 
деректерімен, мәтіндерімен 
танысады, олардың 
ерекшеліктерін айқындай алады. 

9 Шығыстанудағы 

жаңа бағыттар 

Пәннің мақсаты –.Шығыс 
саласындағы негізгі бағыттар 

туралы білімді қалыптастыру, 

болашақ шығыстанушылардың 

жалпы мәдени және кәсіби 

білімін кеңейту, отандық 

шығыстану ғылымы және оның 

шығыс елдерін зерттеудегі 
жетістіктерімен таныстыру. 

Шығыстану ғылымының 

даму кезеңдері. 

Шығыстанудың ішіндегі 

аймақтық салалар . Шығыс 

халыктарының 

құндылықтары мен 

дүниетанымы. Қазақстанда 

шығыстану ғылымының 
қалыптасу, даму жолдары. 

2 3 Базалық шығыс 

тілі. Шығыс  

елдерінің 

тарихы.  

Мәдениетаралық 

қарым-қатынас 

практикумы. 

Шығыстың 

тарихнамасы, 

әлемдік 

тарихнама 

бөлімі. 

Шығыстану 

ерекшеліктері: 

тарихтың бірлігі 
филология, 

лингвистика, 

мәдениеттану, 

дінтану және 

Магистрант  білуі тиіс:  

-шығыстану ғылымының 

нысаны, пәні, мақсаты жайлы 

білу, оның басқа пәндермен 

байланысын анықтау; 

-шығыстануды үйрену 

барысында гуманитарлық, 

тарихи, экономикалық, 
филологиялық ғылымдармен 

байланыстыра отырып, 

әлеуметтік мәселелерді ғылыми 

тұрғыда талдау жасай алу; 



саясаттану. 

Шығыстың 

тарихнамасының 
дәуірлеуі.  

-шығыс тілдеріндегі дерек 

көздерді, ғылыми еңбектерді 

қолдана отырып, ауызша, 
жазбаша жұмыстарда дұрыс 

логикалық тұрғыдан оның 

нәтижелерін пайдалана білу;  

Магистрант  игеруі тиіс:  

-ғылыми түсініктер аппаратын 

қолдана алу; 

-жалпылингвистикалық және 

грамматикалық талдау әдістерін 

және тәсілдерін қолдана білу; 

-нақты тілдік материалды жан-

жақты талдай алу; 

-шығыстанудағы жаңа 
бағыттарға өзіндік тұрғыда 

ғылыми зерттеулер жүргізе алу; 

Магистрант  меңгеруі тиіс: 

-курсқа қатысты әдебиет пен 

бастауларды пайдалана алу; 

-өзіндік талдау жүргізу үшін 

қажетті әдістемелік дағдыларды 

қолдана алу. 
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Лингвостилистичес

кий анализ текстов 

разных жанров 

Цель дисциплины- развитие и 

совершенствование навыков 

деловой разговорной речи, 

активизация имеющегося 
лексического запаса,  развитие 

и отработка навыков 

профессионального общения, 

необходимых для проведения 

переговоров, презентаций и 

телефонных разговоров, а 

также навыков письменной 

речи с целью написания 

деловых писем, отчетов и 

резюме на изучаемом языке. 

Документ как проявление 

деловых отношений. 

Культурно-языковая 

специфика. 
Лингвопрагматическая 

специфика восточных 

коммерческих документов 

и сигнификативные 

средства ее выражения. 

Рекламационная 

корреспонденция. 

3 3 Стилистика 

изучаемого 

языка. 

Грамматика 
изучаемого 

языка. 

Морфология 

изучаемого 

языка. 

Коммерческие 

документы в 

деловом 

общении. 
Профессиональн

о- языковая 

специфика: 

коммерческая 

терминология. 

В результате освоения 

дисциплины магистрант должен 

знать:  

-грамматические нормы 
изучаемого языка, необходимых 

для написания деловых писем; 

должен уметь: 

-читать, переводить и 

интерпретировать современные 

бизнес-тексты на изучаемом 

языке; 

должен владеть: 

-овладеть нормами речевого и 

делового этикета, принятого в 

восточных странах; 

-овладеть необходимым 
словарным запасом в области 

делового языка (восточных) для 

ведения двустороннего перевода. 
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Кәсіби мақсатқа 

арналған шығыс тілі 

Мақсаты: магистранттардың 

мәдениетаралық және кәсіби 

коммуникативтік 

біліктіліктерін қалыптастыу 

Оқытылатын тілдердің 

мәдениетіне, 

мифологиясына, салт 

дәстүріне қатысты 

3 2 Практикалық 

шығыс тілі. 

Шығыс тілінің 

фонетикасы, 

Академиялық 

мақсатқа 

арналған шығыс 

тілі. Әртүрлі 

Магистрант білуі тиіс: 

-ақпаратты меңгеру, өңдеу және 

интерпретациялауды білу; 

- берілген тақырыпқа  қатысты өз 



мәтіндерді 

интерпретациялау.  Белгілі 

шығыстанушы грамматист 
ғалымдарының  

еңбектеріне сипаттама 

жасау.  Атрибутивтік және 

аппозитивтік сөз 

тіркестері. 

морфологиясы. 

Лексикология. 

мәтінге 

лингвистикалық 

талдау. 
Когнитивті – 

коммуникативт3 

аспект7 

ойларын білдіру, қалыптастыру 

және жеткізе алу; 

-тілдік құралдарды продуктивтік 
түрде меңгеру; 

-тілді3к нормаға сай іріктеліп 

алынған материалдарды игереді.  

 

Шығыс тілдері және аударма кафедрасының 

меңгерушісі ф.ғ.д.,профессор                                                                                     Мирзоев К.И. 


