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№ П�н атауы ECTS 

кредитт
ері 

МаJсаты �ысJаша 
сипаттамасы 

�Eзыреттер Пререквизитте
р 

Постреквизитт
ер 

1 курс 
1 Ауызша және 

жазбаша 

с;йлеу 

практикасы (B1 

деϟгейі) 

3 Мәдениетаралыϗ 

және кәсіби 

ерекшеліктерді 

ескере отырып, 

шет тілінде 

ауызша және 

жазбаша тϫрде 

ϗарым-ϗатынас 

даϏдыларын 

меϟгеру. 

Шет тілініϟ тілдік 

бірліктерініϟ оϗу 

ϫдерісі ϫшін 

маϟыздылыϏы 

тϭрϏысынан 

ерекшеліктері, ϗолдану 

ережелерін 

ϗалыптастыру тәсілдері 

және білім 

алушылардыϟ жеке 

психологиялыϗ 

ерекшеліктеріне 

байланысты тілдік 

бірліктерді іріктеу 

тәсілдері, 

лингвострантанушылы

ϗ пікірлердіϟ тϫрлері 

туралы білім кешенін 

енгізу; тілдік 

бірліктерді оϗу 

маϗсаттарында 

сипаттау және 

интерпретациялау, оϗу 

тілдік, 

лингвострантанушылы

ϗ және 

Тілдік ϗϭралдарды 

белгілі бір 

функционалдыϗ 

стильдерде, 

коммуникативтік 

функцияларды 

(сипаттама, аϗпарат 

алмасу және т.б.), 

тілдік 

шыϏармаларды 

(ауызша және 

жазбаша) тудыру 

негізінде жатϗан 

тілдік ϗϭралдарды, 

тілдік 

шыϏармаларды 

коммуникативті 

тϭрϏыдан ϗолайлы 

және маϗсатϗа сай 

ϗϭру ережелерін, 

оларды мәтінге 

біріктіру, ϗарым-

ϗатынастыϟ 

оϗылатын 

салаларында 

дискурс, әлеуметтік 

АϏылшын тілініϟ 

мектеп курсы 

Ауызша және 

жазбаша с;йлеу 

практикасы (В2 

деϟгейі) 
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коммуникативтік-

с;йлеу минимумдарын 

ϗϭра білу, оϗытылатын 

тілдік шыϏармаларϏа 

әлеуметтік-мәдени 

тϫсініктеме жасай білу. 

;зара әрекеттесу 

модельдерін білу; 

;зге тілді ϗарым-

ϗатынастыϟ 

;згермелі 

жаϏдайларында 

;зініϟ тілдік ;ткізуін 

жϫзеге асыра және 

тϫрлендіре білу. 

 Шет тілі (В1) 3 Оϗытылатын 

шетел (аϏылшын) 

тілі бойынша 

студенттердіϟ 

коммуникативтік 

және 

лингвистикалыϗ 

ϗϭзыреттілігін 

ϗалыптастыру, 

білім алушыларды 

с;йлеу ϗызметініϟ 

әр тϫрлі 

тϫрлерімен 

таныстыру; 

фонетикалыϗ, 

лексикалыϗ және 

грамматикалыϗ 

материалмен 

таныстыру; шет 

тілін алу және 

баϏалау ϫшін 

ϗолдануϏа 

Оϗытылатын шетел 

тілініϟ негізгі 

фонетикалыϗ, 

лексикалыϗ, 

грамматикалыϗ, 

с;зжасам ϗϭбылыстары 

мен заϟдылыϗтарын, 

оныϟ функционалдыϗ 

тϫрлерін білуді 

ϗамтитын 

лингвистикалыϗ білім 

жϫйесін меϟгеру 

Монологтыϗ тілдіϟ 

композициялыϗ-

тілдік типтерін 

(баяндау, хабарлау, 

баяндама), ;зге тілді 

жазбаша мәтінді 

ϭйымдастыру 

ережелерін білу; 

кϫнделікті және 

кәсіби ;мірдегі 

таϗырыптарϏа 

ϗарапайым 

аϗпараттыϗ 

хабарламаларды, 

негізгі идеяларды 

және аϗпараттыϗ 

хабарламалардыϟ 

наϗты б;лшектерін 

тϫсіну, оϗылатын 

таϗырып бойынша 

әϟгімелесу; танысу, 

зерделеу, ϗарау, 

АϏылшын тілініϟ 

мектеп курсы 

Шет тілі (В2 

деϟгейі) 
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дайындыϏын 

ϗалыптастыру. 

Оϗу, Ϗылыми-

зерттеу және 

кәсіби 

міндеттерді шешу 

ϫшін шет тілді 

аϗпаратты 

пайдалану. 

іздеу маϗсатында 

оϗи білу, диалогтыϟ 

әртϫрлі тϫрлерін 

жϫргізе білу: диалог-

аϗпарат алмасу, 

диалог-пікір алмасу, 

диалог-әϟгімелесу. 

 ϖатысымныϟ 

коммуникативт

ік даϏдылары 

(В1) 

3 Монолог, 

диалогтыϗ с;здер 

мен полилогтарды 

тϫсіну; с;йлеу 

әрекетініϟ 

аϗпараттыϗ 

негізін ϗолдана 

отырып 

лексиканы білу; 

оϗылϏан мәтінді 

тϫсіну. 

Тыϟдалым: с;йлеу 

ϗызметініϟ аϗпараттыϗ 

негізі. Тыϟдауда 

аϗпаратты тϫсіну мен 

тϫсінудіϟ лексикалыϗ 

негізделген 

факторлары. 

Монологиялыϗ 

дыбысты мәтін тыϟдау 

объектісі ретінде. 

Шетел тілді 

монологтыϟ с;з 

с;йлеуініϟ аϗпараттыϗ 

негізі. Шетел тілді 

монологиялыϗ және 

диалогтыϗ с;здерді 

тыϟдалымдаудыϟ 

лексикалыϗ 

даϏдыларын 

ϗалыптастыру. Ауызша 

с;йлеуді дамыту. 

С;здік ϗорын байыту. 

Шетел тілді жазбаша 

мәтінді 

ϭйымдастыру 

ережелерін, 

орфография және 

пунктуация 

ережелерін білу; 

монологтарда, 

диалогтарда және 

полилогтарда шетел 

тілін тыϟдау және 

тϫсіну, оϗылϏан 

мәтіндердіϟ 

аϗпаратын оϗу және 

тϫсіну; сϭраϗтардыϟ 

кеϟ шеϟбері 

бойынша 

байланысϗан 

мәтіндерді жазу, 

ϗызыϗтыратын 

таϗырыптарϏа ;з 

пікірін жазбаша 

АϏылшын тілініϟ 

мектеп курсы 

ϖатысымныϟ 

коммуникативті

к даϏдылары 

(В2 деϟгейі), 
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Жазбаша с;йлеу: шетел 

тілді жазбаша мәтінді 

ϭйымдастыру 

ережелері 

білдіру. 

2 Ауызша және 

жазбаша 

с;йлеу 

практикасы (B2 

деϟгейі) 

4 Мәдениетаралыϗ 

және кәсіби 

ерекшеліктерді 

ескере отырып, 

шет тілінде 

ауызша және 

жазбаша тϫрде 

ϗарым-ϗатынас 

даϏдыларын 

меϟгеру; 

коммуникативтік 

ϗϭзыреттілік 

процесінде 

грамматикалыϗ 

материалдыϟ 

ϗажетті к;лемін 

алу. 

Ойлау мәдениетін, 

аϗпаратты жалпылау, 

талдау, ϗабылдау 

ϗабілетін, маϗсатты 

ϗою және оϏан ϗол 

жеткізу жолдарын 

таϟдау ϗабілетін білу 

ауызша және жазбаша 

с;йлеуді ϗисынды 

дϭрыс ϗϭру ϗабілеті, 

к;пшілік алдында 

с;йлеу даϏдыларын 

пайдалану ϗабілеті, 

дискуссия және 

полемика жϫргізу. 

Мәтіндердіϟ, 

радиохабарлардыϟ, 

сϭхбаттардыϟ, 

мәтіндердіϟ жалпы 

мазмϭнын ϗажетті 

аныϗтамалыϗ 

материалдарды 

таϟдау арϗылы 

тϫсіну;  

Жалпы сипаттаϏы 

сϭраϗтарϏа жауап 

бере білу, к;пше 

таϟдаудаϏы тест 

тапсырмаларын 

орындау, газет және 

журнал 

маϗалаларынан аса 

маϟызды фактілер 

мен оϗиϏаларды 

б;ліп к;рсету, 

негізгі ойды, идеяны 

б;ліп к;рсету, әр 

тϫрлі таϗырыптарϏа 

әϟгіме жϫргізу, 

ϗызыϗтыратын 

сϭраϗтардыϟ кеϟ 

шеϟбері бойынша 

Ауызша және 

жазбаша с;йлеу 

практикасы (1 

деϟгей))  

Негізгі шет 

тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (1) 
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жеткілікті толыϗ 

сипаттама беру, 

мазмϭн жϫйелі тϫрде 

ашылатын эссе 

немесе баяндама 

жазу, маϟызды 

сәттер астын сызып, 

берілген к;зϗарасты 

ныϏайтатын 

б;лшектер 

келтіріледі. 

 Шет тілі (2) 4 Пәндерді оϗу 

барысында 

ϗалыптасатын 

жалпы мәдени, 

жалпы кәсіби 

және арнайы 

кәсіби ϗϭзыреттер 

жϫйесін іске 

асыру. 

АϏылшын тілі жϫйесі 

туралы кеϟейтілген 

білімді енгізу, осы 

тілдіϟ нормаларына 

сәйкес грамматикалыϗ 

ϗϭрылымдар мен тілдік 

ϗϭралдарды ϗолдана 

білуді жетілдіру, 

алынϏан с;здік ϗорын 

еркін пайдалану; 

с;йлеу ϗызметініϟ 

негізгі тϫрлерінде 

(тыϟдау, с;йлеу, оϗу, 

жазу), сондай-аϗ тілдік 

білдірудіϟ 

лингвистикалыϗ 

нысаны мен тәсілін 

таϟдауда, ϗарым-

ϗатынас 

жаϏдаяттарына, ϗарым-

Басϗа тілде жазбаша 

мәтінді 

ϭйымдастыру 

ережелерін білу; 

тϫрлі таϗырыптарϏа 

аϗпараттыϗ 

хабарламаларды, 

аϗпараттыϗ 

хабарламалардыϟ 

негізгі идеялары мен 

наϗты б;лшектерін 

тϫсіну, оϗылатын 

таϗырып бойынша 

әϟгіме жϫргізу; 

танысу, зерделеу, 

ϗарау, іздеу 

маϗсатында оϗи 

білу, диалогтыϟ әр 

тϫрлі тϫрлерін 

жϫргізу, 

Шет тілі (В1 

деϟгейі) 

Негізгі шет 

тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (1) 
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ϗатынас бойынша 

серіктестердіϟ 

маϗсаттарына, 

ниеттеріне және р;ліне 

барабар ϗарым-ϗатынас 

жасау даϏдыларын 

жетілдіру. 

монологиялыϗ 

с;йлеудіϟ әр тϫрлі 

тϫрлерін ϗолдану. 

 ϖарым-

ϗатынастыϟ 

коммуникативт

ік даϏдылары 

(2) 

4 Аралыϗ деϟгейге 

дейін 

коммуникативтік 

және кәсіби 

ϗϭзыреттілікті 

алу. 

ϖарым-ϗатынас 

ϗϭрылымы туралы 

негізгі білім алу, 

ϗарым-ϗатынас 

тϫрлерін (іскерлік, 

достыϗ) ажырата білу, 

;зін ϗандай да бір 

ϗызметте жϫзеге асыру 

ϫшін тиімді ϗарым-

ϗатынас жасауϏа 

итермелеу және 

коммуникацияда 

ϗиындыϗтарϏа тап 

болу, сондай-аϗ ;зініϟ 

кәсіби деϟгейі мен 

ϗарым-ϗатынас 

даϏдыларын 

жоϏарылатϗысы 

келетіндер. 

Мәтіндерді тϫсіну, 

ϗажетті 

аныϗтамалыϗ 

материалдарды, 

жалпы мазмϭндаϏы 

бейнефильмдерді 

және 

радиохабарларды 

таϟдап, сϭхбаттарды 

пайдалана отырып; 

жалпы сипаттаϏы 

сϭраϗтарϏа жауап 

бере білу, газет және 

журнал 

маϗалаларынан аса 

маϟызды фактілер 

мен оϗиϏаларды 

б;ліп к;рсету, 

негізгі ойды, идеяны 

б;ліп к;рсету, мәтін 

мазмϭнын барынша 

дәл және барабар 

тϫсіну, к;птеген 

таϟдаудаϏы тест 

ϖарым-

ϗатынастыϟ 

коммуникативті

к даϏдылары (В1 

деϟгейі)) 

Негізгі шет 

тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (1) 
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тапсырмаларын 

орындау, 

баϏдарламаныϟ әр 

тϫрлі 

таϗырыптарына 

әϟгіме жϫргізу, 

оларды 

ϗызыϗтыратын 

сϭраϗтардыϟ кеϟ 

шеϟбері бойынша 

жеткілікті толыϗ 

сипаттама беру, 

мазмϭн жϫйелі тϫрде 

ашылатын эссе 

немесе баяндама 

жазу, маϟызды 

сәттер астын сызып, 

берілген к;зϗарасты 

ныϏайтатын 

б;лшектер 

келтіріледі. 

2 курс 

3 Ϫй оϗуы (В2 
деϟгейі) 

4 Студенттердіϟ 
оϗылϏан 
материалϏа сϫйене 
отырып, әр тϫрлі 
жанрдаϏы 
мәтіндерден 
аϗпаратты оϗу 
және алу 
даϏдыларын 

Бϭл курс к;мекші 
болып табылады, біраϗ 
сонымен ϗатар, В2 
деϟгейіндегі дәлме-дәл 
к;ркем шыϏармалармен 
танысу және талдау 
даϏдысын 
ϗалыптастыруды 
ϗарастыратын маϟызды 

Тϫпнϭсϗалыϗ 
мәтінді маϏыналыϗ 
тϫсіндіруді жϫзеге 
асыра білу, Берілген 
оϗиϏаларϏа, іс 
жϫзіндегі тϭлϏаларϏа 
;з к;зϗарасын 
білдіру; автордыϟ 
коммуникативтік 

Базалыϗ шетел 
тілі, ауызша 
және жазбаша 
с;йлеу 
практикумы (2) 

Сыни оϗу және 

жазу 
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дамыту, 
әлеуметтік-
мәдени білім 
және ;зге тілді 
дискурсты 
ϭйымдастыру 
білімі. 

компонент болып 
табылады. 

ниетін, мәтін 
мазмϭныныϟ 
мәселелерін аныϗтау 

 Базалыϗ негізгі 
шетел тілініϟ 
практикумы 
(В2 деϟгейі) 

4 Кәсіби білімді 
тереϟдету, 
тыϟдаудыϟ, 
оϗудыϟ, 
с;йлеудіϟ және 
жазудыϟ 
даϏдылары мен 
іскерліктерін 
жетілдіру, 
коммуникативтік 
ϗϭзыреттілік 
даϏдыларын 
ϗалыптастыру, 
оϗылатын тілді ;з 
бетінше меϟгеруін 
к;рсететін 
нәтижелі ауызша 
және жазбаша 
с;йлеу 
даϏдыларын 
ϗалыптастыру. 

Бϭл курс шет тілін 
меϟгерудіϟ әлеуметтік-
жеткілікті жалпы білім 
деϟгейін 
ϗалыптастыруϏа 
баϏытталϏан. Бϭл 
кезеϟде шет тілін 
меϟгеруде 
функционалдыϗ 
сауаттылыϗϗа, с;йлеу 
әрекетініϟ т;рт 
тϫрлерінде 
коммуникативтік 
шеберлікті 
ϗалыптастыруϏа ϗол 
жеткізу ϗажет, бϭл В2 
деϟгейі ϫшін 
БаϏдарламада 
айϗындалϏан салаларда 
тϭлϏааралыϗ және 
мәдениетаралыϗ 
ϗарым-ϗатынас ϗϭралы 
ретінде шет тілін еркін 
пайдалануды 
ϗамтамасыз етеді. 

Ресімдеудіϟ 
нормативтік 
талаптарын саϗтай 
отырып (хат, эссе, 
маϗала, ϫлкен 
кϫрделі мәтінді тез 
ϗарау, бϭл ретте 
егжей-тегжейлі 
к;рсете отырып, 
талϗылау барысында 
айтылϏандардыϟ к;п 
б;лігін ϭстау және 
талϗылауϏа ϗатысу, 
оларды 
ϗызыϗтыратын 
мәселелердіϟ кеϟ 
шеϟбері бойынша 
толыϗ сипаттама 
беру, әртϫрлі жалпы 
оϗу-кәсіби 
таϗырыптарϏа әϟгіме 
жϫргізе білу 

Базалыϗ шетел 
тілі, ауызша 
және жазбаша 
с;йлеу 
практикумы (2) 

Негізгі шет 
тілініϟ 
практикалыϗ 
курсы (B2 
деϟгейі) 
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 Аналитикалыϗ 

оϗу 

4 Аналитикалыϗ 

оϗу даϏдыларын 

меϟгеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпы ϗолданылатын 

лексикамен жϭмыс 

істеу, тіркесімділіктіϟ 

жоϏары дәрежесімен 

және ϫлкен с;зжасам 

мϫмкіндіктерімен 

ерекшеленетін, сондай-

аϗ стилистикалыϗ 

таϟбаланϏан лексика. 

Стилистикалыϗ және 

аударма талдауын 

пайдалана отырып, 

аналитикалыϗ оϗуды 

дамытуϏа баса назар 

аудару. Шет тілінде 

к;ркем әдебиетті оϗу 

арϗылы рухани байыту 

Rр тϫрлі жанрлы 

мәтіндерді талдай 

білу және олардыϟ 

мәнін к;рсете білу 

Базалыϗ шет тілі  

Ауызша және 

жазбаша с;йлеу 

практикумы (2) 

Сыни оϗу және 

жазу 

4 Негізгі шетел 

тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (В1) 

5 Оϗу материалын 

кешенді 

ϭйымдастыру 

негізінде 

студенттердіϟ 

с;йлеу әрекетініϟ 

барлыϗ тϫрлерін 

дамыту; 

студенттердіϟ 

с;здік ϗорын 

байыту; монолог 

және диалогтік 

с;йлеу 

даϏдыларын 

Бϭл курс шет тілін 

меϟгерудіϟ әлеуметтік-

жеткілікті жалпы білім 

деϟгейін 

ϗалыптастыруϏа 

баϏытталϏан. Студент 

ϗарапайым байланыс 

мәтіндерін таныс 

немесе оны 

ϗызыϗтыратын 

таϗырыптар. Жеке 

сипаттаϏы хаттар жаза 

алады, оларда ;зініϟ 

жеке уайымдары мен 

ТϭлϏааралыϗ және 

мәдениаралыϗ ;зара 

іс-ϗимыл 

міндеттерін шешу 

ϫшін шет тілінде 

ауызша және 

жазбаша нысанда 

коммуникацияϏа 

ϗабілеттілікті 

ϗалыптастыру; 

командада жϭмыс 

істеу ϗабілеті, 

толерантты 

әлеуметтік, мәдени 

Базалыϗ шетел 

тілі, ауызша 

және жазбаша 

с;йлеу 

практикасы (B1 

деϟгейі) 

Негізгі шет 

тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (2) 
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дамыту; 

студенттердіϟ 

кәсіби-

педагогикалыϗ 

іскерліктері мен 

даϏдыларын 

ϗалыптастыру. 

 

 

 

 

 

 

әсерлері туралы 

хабарлайды. 

 

 

 

 

 

және тϭлϏалыϗ 

айырмашылыϗтарды 

ϗабылдау; тіл 

нормаларына сәйкес 

с;здерді дϭрыс 

ϗϭрастыру ϗабілеті; 

оϗытылатын шетел 

тілінде ауызша және 

жазбаша с;йлеуді 

ϗабылдау, тϫсіну, 

сондай-аϗ к;п 

аспектілі талдау 

даϏдыларын меϟгеру 

 Практикалыϗ 

грамматика 

негіздері (В1) 

5 Грамматикалыϗ 

материалды 

оϗылатын мәтінде 

және 

коммуникативтік 

Грамматикалыϗ 

ϗϭрылыс, морфология 

және синтаксистіϟ 

ϗарапайым 

принциптерін зерттеу. 

 

 

 

Грамматикалыϗ 

материалды 

оϗылатын мәтінде 

және 

коммуникативтік 

жϭмыста ϗолдану 

шамасына ϗарай 

ϗолдану 

 Практикалыϗ 

грамматика 

негіздері (2) 

 Практикалыϗ 

фонетика 

негіздері (В1) 

5 Дϭрыс 

артикуляциямен, 

екпінмен және 

интонациямен 

аϏылшын 

с;здерініϟ айтылу 

даϏдыларын 

ϗалыптастыру; тіл 

тасымалдаушылар

дыϟ с;здерін есту 

С;йлеу органдарын 

және олардыϟ 

жϭмысын зерттеу. 

АϏылшын 

дыбыстарыныϟ 

жіктелуі. АϏылшын 

айтылу ерекшеліктері. 

Транскрипция, ϫнсіздік, 

дауысты, дифтонгтар, 

ассимиляция туралы 

АϏылшын тілін 

интонациялаудыϟ 

әртϫрлі тϫрлерін 

ϗолдану; аϏылшын 

тілініϟ дыбыстарын 

дϭрыс айтуды білу 

ырϏаϗтыϗ топтарϏа 

дϭрыс мϫше болу 

және негізгі және 

логикалыϗ екпін 

Ауызша және 

жазбаша с;йлеу 

практикасы (B1 

деϟгейі),  

Базалыϗ шет тілі 

Практикалыϗ 

фонетика 

негіздері (2) 
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және тϫсіну 

ϗабілеттерін 

дамыту. 

тϫсінік. ϗоюмен байланысты 

с;йлеуді айту. 

5 Негізгі шетел 
тілініϟ 
практикалыϗ 
курсы (В2) 

4 Оϗу материалын 
кешенді 
ϭйымдастыру 
негізінде 
студенттердіϟ 
с;йлеу әрекетініϟ 
барлыϗ тϫрлерін 
дамыту; с;здік 
ϗорын байыту 

Бϭл курс шетел тілін 
меϟгерудіϟ әлеуметтік-
жеткілікті жалпы білім 
деϟгейін 
ϗалыптастыруϏа 
баϏытталϏан. 

ТϭлϏааралыϗ және 
жазбаша 
тапсырмаларды 
шешу ϫшін шетел 
тілінде ауызша және 
жазбаша нысанда 
коммуникацияϏа 
ϗабілеттілікті 
ϗалыптастыру 

Базалыϗ шет 
тілі, 
 Ауызша және 
жазбаша с;йлеу 
практикасы (B1 
деϟгейі) 

Негізгі шет 
тілініϟ 
практикалыϗ 
курсы (С 1) 

 Практикалыϗ 
грамматика 
негіздері (В2) 

4 В2 деϟгейінде 
коммуникативтік 
ϗϭзыреттілікті 
ϗалыптастыру, 
эссе жазуϏа, 
шыϏармашылыϗ 
жазба 
жϭмыстарын 
дайындау 

Ϭсыныстардыϟ әртϫрлі 
тϫрлерін зерттеу 

Ауызша және 
жазбаша с;йлеуде 
кϫрделі синтаксистік 
ϗϭрылымдарды 
ϗолдана білу 

Практикалыϗ 
грамматика 
негіздері) 

Негізгі шет 
тілініϟ 
практикалыϗ 
курсы (С 1) 

 Практикалыϗ 
фонетика 
негіздері (В2) 

4 Фонетикалыϗ 
материалды 
зерттеу, 
практикалыϗ 
даϏдыларды 
дамыту және оны 
оϗушылардыϟ 
коммуникациясын
да жϫзеге асыру 

АϏылшын тілініϟ 
фонетикалыϗ 
ϗϭрылымын, 
аллофондарды, 
графемаларды, 
фонемаларды ϫйрену. 
Интонация. Rр тϫрлі 
айтылу тϫрлері 
(Америка, Британия). 
ЖазудаϏы аϏылшын 
фонемалары 

Фонетикалыϗ 
материалды білу және 
оϗылатын тілдіϟ 
практикалыϗ 
фонетикалыϗ 
даϏдыларын дамыту. 

Практикалыϗ 
фонетика 
негіздері) 

Негізгі шет 
тілініϟ 
практикалыϗ 
курсы (С 1) 
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6 Тіл  

Ϗылымыныϟ 

негіздері 

3 Студенттерде 

бірінші және 

екінші шет 

тілдерін 

меϟгеруде тілдік 

фактілер мен 

ϗϭбылыстарды 

тϫсінуге және 

пайдалануϏа, 

олардыϟ себеп-

салдарлыϗ 

байланыстарын 

салыстыруϏа және 

талдауϏа 

мϫмкіндік беретін 

жалпы 

лингвистикалыϗ 

ϗϭзыреттілікті 

ϗалыптастыру 

Тілдік ϗϭбылыстардыϟ 

мәнін ашуϏа және 

лингвистикалыϗ 

терминологияны 

игеруге ерекше к;ϟіл 

б;лінеді. Курс 

тілдердіϟ эволюциясы 

және олардыϟ 

ϗалыптасу кезеϟдері 

туралы тϫсінік береді. 

сонымен ϗатар, тіл 

фактілерін талдау 

әдістемесі мен 

әдістемесімен танысуϏа 

мϫмкіндік береді. 

Тілдік фактілерді 

ϗадаϏалай білу, 

оларды 

лингвистикалыϗ 

талдаудыϟ әртϫрлі 

тәсілдерініϟ 

к;мегімен талдай білу 

және жалпылай білу; 

ϗазіргі заманϏы 

с;здіктер мен 

аныϗтамалыϗтарды 

кәсіби пайдалану; 

лингвистикалыϗ 

терминологияны 

ϗолдану; лингвистика 

әдістерін ϗолдана 

білу. 

Кәсіби және 

әлеуметтік ϗызметтіϟ 

әртϫрлі тϫрлері 

Шет тілі ϗазаϗ / 

орыс тілдері 

Оϗытылатын тіл 

теориясы 

негіздері  

(негізгі тіл), тіл 

білімініϟ 

Ϗылыми 

парадигмалары. 

 Тіл және 

социум 

3 Студенттердіϟ тіл 

дамуыныϟ 

әлеуметтік 

жаϏдайлары 

туралы тϫсінігін 

ϗалыптастыру. 

Олардыϟ жасы, 

әлеуметтік 

мәртебесі, 

Мәдениет және 

білім деϟгейі, 

 "Тіл және социум" 

ерекше пән ретінде 

тілтану, әлеуметтану, 

әлеуметтік психология, 

этнография тоϏысында 

пайда болды және 

ϗазіргі кезеϟде тіл 

білімінде әлеуметтік 

баϏыттыϟ зерттеу 

принциптерін жϫзеге 

асыруды білдіреді. 

Тϫсініктік аппаратты 

ϗолдана білу, тілдіϟ 

;мір сϫруініϟ 

әлеуметтік 

жаϏдайыныϟ ϗазіргі 

жаϏдайын талдай білу 

Шет тілі ϗазаϗ / 

орыс тілдері 

Оϗытылатын тіл 

теориясы 

негіздері  (негізгі 

тіл), тіл білімініϟ 

Ϗылыми 

парадигмалары, 

мәдениетаралыϗ 

коммуникация 

теориясы мен 

практикасы 
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тϭратын жері 

және т. б. 

тϭрϏысынан тіл 

тасымалдаушылар

дыϟ арасындаϏы 

айырмашылыϗтар

. 

 Когнитивті 

лингвистика 

3 ϖазіргі 

лингвистиканыϟ 

негізгі теориялыϗ 

және әдіснамалыϗ 

ϭстанымдарына 

кіріспе; 

когнитивті 

лингвистиканыϟ 

негізгі ϭϏымдарын 

жϫйелеу. 

Когнитивті 

лингвистика-ϗазіргі 

әлемдік 

лингвистикалыϗ 

Ϗылымныϟ бет-бейнесін 

аныϗтайтын белсенді 

дамып келе жатϗан 

лингвистикалыϗ баϏыт. 

Бϭл Ϗылымды 

зерттеудіϟ маϟызды 

нысаны концепт болып 

табылады. Бϭл адамныϟ 

болмыс туралы мәдени-

ϭлттыϗ тϫсінігін 

к;рсететін менталдыϗ 

мән. 

Адамныϟ когнитивтік 

ϗабілеттерін 

ϭйымдастырудыϟ 

жалпы принциптерін 

аныϗтай білу; жеке 

тілдік тϭлϏа ретінде 

маϟызы бар 

мәдениеттіϟ негізгі 

тϭжырымдамаларын 

аныϗтай білу, 

жалпы лингвомәдени 

ϗауымдастыϗ ϫшін де 

солай. 

 

 

 

Шет тілі ϗазаϗ / 

орыс тілдері 

Rлеуметтік-

саяси білімдер 

модулі, 

Оϗытылатын тіл 

теориясы 

негіздері 

(негізгі тіл), тіл 

білімініϟ 

Ϗылыми 

парадигмалары. 

3 курс 
7 Сыни оϗу және 

жазу 

5 Студенттерді 

рационалды 

таным 

формаларымен 

және тәсілдерімен 

таныстыру, 

олардыϟ кәсіби 

Бϭл оϗу тϫрі мәтін 

мазмϭнын толыϗ тϫсіне 

отырып оϗуϏа 

негізделеді және әр 

тϫрлі оϗу тϫрлерін 

біріктіреді, оϗу 

біліктілігініϟ жоϏары 

Жазбаша және 

ауызша с;йлеуді білу, 

ойлау ϗызметініϟ 

нәтижелерін 

логикалыϗ дϭрыс, 

дϭрыс және сенімді 

ресімдеу, ;з 

Негізгі шет 

тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (В2), ϫй 

оϗуы (В2 

деϟгейі) 

Екінші шет тілі 

бойынша ϫйде 

оϗу (В1 

деϟгейі), негізгі 

шет тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (С1). 
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ϗызмет саласында 

ϗолданылатын 

логикалыϗ әдістер 

мен тәсілдер 

туралы жалпы 

тϫсінік 

ϗалыптастыру, 

ϭтымды және 

тиімді ойлаудыϟ 

практикалыϗ 

даϏдыларын 

ϗалыптастыру. 

деϟгейін, мазмϭнын, 

стилін, тілдік пішінін 

талдай білу ϗабілетін, 

оϗылϏанды сыни 

баϏалауϏа ϭшыратады. 

к;зϗарасын дәлелдеу. Академиялыϗ 

хат. 

 Мәтінді 

интерпретация

лаудыϟ 

теориялыϗ 

негіздері 

5 АϏылшын 

тіліндегі 

авторлардыϟ 

к;ркем 

шыϏармаларын 

интерпретациялау 

практикасы мен 

мәтінді 

интерпретациялау 

теориясыныϟ 

мәселелерін 

зерттеу. 

Курс оϗытудыϟ соϟϏы 

кезеϟінде 

лингвистикалыϗ 

бірліктердіϟ шолу және 

;зіндік синтезі болып 

табылады, бϭрын ;ткен 

материалϏа ϗайтып 

оралуын, оныϟ 

ϗайталануын және 

ϗосымша Ϗылыми 

әдебиеттерді зерделеуді 

ϗамтамасыз етеді. 

Теориялыϗ негіздерді 

білуді практикада 

ϗолдану ϗабілеті. 

Ауызша және 

жазбаша с;йлеуді 

ϗисынды, дәлелді 

және аныϗ ϗϭра білу 

Негізгі шет 

тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (В2), ϫй 

оϗуы (В2 

деϟгейі) 

Екінші шет тілі 

бойынша ϫйде 

оϗу (В1 

деϟгейі), негізгі 

шет тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (С1). 

Академиялыϗ 

хат. 

 Базалыϗ негізгі 

шетел тілініϟ 

практикумы 

5 Кәсіби білімді 

тереϟдету, 

тыϟдаудыϟ, 

оϗудыϟ, 

с;йлеудіϟ және 

жазудыϟ 

даϏдылары мен 

Бϭл кезеϟде шет тілін 

меϟгеруде 

функционалдыϗ 

сауаттылыϗϗа ϗол 

жеткізу, с;йлеу 

әрекетініϟ т;рт 

тϫрлерінде 

Ресімдеудіϟ 

нормативтік 

талаптарын саϗтай 

отырып (хат, эссе, 

маϗала, ϫлкен кϫрделі 

мәтінді тез ϗарау, бϭл 

ретте егжей-тегжейлі 

Ауызша және 

жазбаша 

с;йлеу 

практикумы 

(В2), негізгі 

шет тілініϟ 

практикалыϗ 

Негізгі шет 

тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (С1) 
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іскерліктерін 

жетілдіру, 

коммуникативтік 

ϗϭзыреттілік 

даϏдыларын 

ϗалыптастыру, 

оϗылатын тілді ;з 

бетінше меϟгеруін 

к;рсететін 

нәтижелі ауызша 

және жазбаша 

с;йлеу 

даϏдыларын 

ϗалыптастыру. 

коммуникативтік 

шеберлікті 

ϗалыптастыру ϗажет, 

бϭл С1 деϟгейі ϫшін 

БаϏдарламада 

айϗындалϏан салаларда 

тϭлϏааралыϗ және 

мәдениетаралыϗ 

ϗарым-ϗатынас ϗϭралы 

ретінде шет тілін еркін 

пайдалануды 

ϗамтамасыз етеді 

к;рсете отырып, 

талϗылауϏа ϗатысу, 

оларды 

ϗызыϗтыратын 

мәселелердіϟ кеϟ 

шеϟбері бойынша 

толыϗ сипаттама беру, 

әртϫрлі таϗырыптарϏа 

әϟгіме жϫргізу 

ϗабілеті. 

курсы (В2) 

8 Негізгі шетел 

тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (С1) 

5 Шетел тілін 

меϟгеру жϭмысын 

жетілдіру және 

тереϟдету. 

Лингвистикалыϗ, 

әлеуметтік-

лингвистикалыϗ, 

дискурсивтік, 

әлеуметтік-

мәдени, 

әлеуметтік және 

стратегиялыϗ 

компоненттер 

ϗϭрамында 

студенттерде шет 

тілді 

коммуникативтік 

Оϗытылатын тіл елініϟ 

мәдениетін тереϟ 

тϫсінуге, ϗарым-

ϗатынастыϟ 

әлеуметтік-тϭрмыстыϗ, 

әлеуметтік-мәдени 

және оϗу-кәсіптік 

салаларында шетел 

тілін меϟгерудіϟ 

жеткілікті жоϏары және 

сапалы деϟгейіне к;ϟіл 

б;лу. Радио және 

телебаϏдарламаларды 

тϫсіну, прагматикалыϗ 

баϏытталϏан 

әдебиеттерді оϗу. 

Нормативтік дϭрыс 

сипатталатын және еϟ 

к;п ϗолданылатын 

фонетикалыϗ, 

грамматикалыϗ және 

лексикалыϗ 

ϗϭбылыстарды, 

с;йлеу клишелерін 

ϗамтитын тілдік 

материалды меϟгеру. 

Негізгі шет 

тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (В2) 

EILTS ϫшін 

аϏылшын тілі 

(С1 деϟгейі), 

академиялыϗ 

маϗсаттар ϫшін 

Тіл (С2 деϟгейі) 
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 Жазбаша 

с;йлеу 

тәжірибесі  (C1 

деϟгейі) 

5 С1 негізгі тілін 

кәсіби меϟгеру 

деϟгейінде 

жазбаша с;йлеу 

Курс оϗытудыϟ 

заманауи әдістері, 

тәсілдері, ϗϭралдары 

мен формалары 

aз ойларын жазбаша 

тϫрде наϗты және 

ϗисынды тϫрде 

жеткізе білу, ;з 

Негізгі шет 

тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы( В2), 

EILTS (C1 

деϟгейі) ϫшін 

аϏылшын тілі, 

Академиялыϗ 

ϗϭзыреттілікті 

дамыту 

 Ауызша с;йлеу 

тәжірибесі (C1 

деϟгейі) 

5 Курстыϟ 

практикалыϗ 

маϗсаты-С1 

негізгі тілін 

кәсіби меϟгеру 

деϟгейінде 

ауызша с;йлеу 

даϏдысы мен 

даϏдыларын еркін, 

нормативтік 

дϭрыс және 

функционалдыϗ-

барабар меϟгеруін 

ϗамтамасыз ету, 

атап айтϗанда 

алдын ала 

дайындыϗсыз 

ауызекі с;йлеуді 

ϗамтамасыз ету. 

Студент дискурсивті 

ϗϭзыреттілікті 

меϟгеруге, яϏни 

монолог, диалог және 

полилог 

формаларындаϏы 

ϗарым-ϗатынастыϟ 

функционалдыϗ 

міндеттерін ескере 

отырып, логикалыϗ, 

байланысϗан және 

дәлелді пікірлердегі 

тілдік мінез-ϗϭлыϗты 

жоспарлауϏа және 

жϫзеге асыруϏа 

мϫмкіндік береді. 

ϖарым-ϗатынастыϟ әр 

тϫрлі жаϏдайларында 

тілдік мінез-ϗϭлыϗ 

даϏдыларын меϟгереді, 

яϏни әлеуметтік-

лингвистикалыϗ және 

әлеуметтік-мәдени 

ϗϭзыреттілікке ие 

болады. 

Тиісті стиль 

шеϟберінде жалпы, 

кәсіби, кϫнделікті 

таϗырыптарϏа кез 

келген ой-пікір 

білдіруге, ашыϗ 

ауызша хабарлама 

жасауϏа, ;з с;здерімен 

телевизиялыϗ 

баϏдарламалар мен 

фильмдердіϟ 

мазмϭнын баяндауϏа, 

әр тϫрлі тілдік 

ϗϭралдарды 

пайдалана отырып, 

кез келген әϟгімені 

белсенді ϗолдауϏа 

мϫмкіндік беретін 

жеткілікті ϗажетті 

с;здік ϗорын, тілдік 

ϗϭралдардыϟ кеϟ 

спектрін меϟгеру. 

Негізгі шет 

тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (В2), 

ϗарым-

ϗатынастыϟ 

коммуникативт

ік даϏдылары 

(В2 деϟгейі), 

практикалыϗ 

фонетика 

негіздері (В2) 

Арнайы 

маϗсаттар ϫшін 

тіл (С2 деϟгейі), 

EILTS ϫшін 

аϏылшын тілі 

(С1 деϟгейі) 
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даϏдылары мен 

даϏдыларын еркін, 

нормативтік 

дϭрыс және 

функционалдыϗ-

барабар меϟгеруді 

ϗамтамасыз ету, 

атап айтϗанда 

алдын ала 

дайындыϗсыз 

;здігінен с;йлеуді 

ϗамтамасыз ету. 

  

 
 
 

негізінде ϗϭрылады, 

когнитивті-

коммуникативтік және 

кәсіби 

баϏыттылыϏымен, 

аудиториялыϗ және 

аудиториядан тыс 

жϭмыстыϟ оϟтайлы 

ϫйлесімімен 

аныϗталады. 

  

 
 
 

к;зϗарастарын жан-

жаϗты баяндай білу, 

хаттарда, 

шыϏармаларда, 

эсседе, баяндамаларда 

баяндай білу, оларϏа 

еϟ маϟыздысы болып 

табылатыны, 

болжамды адресатϗа 

сәйкес келетін тілдік 

стильді пайдалану, 

жазбаша дискурсты 

жϫргізу 

ϗϭралдарыныϟ кеϟ 

арсеналынан лайыϗты 

с;йлемдерді 

пайдалану. 

Шет тілі (В2), 

  

 
 
 

хат. 

  

 
 
 

9 Кәсіби 

баϏдарланϏан 

екінші шетел 

тілі (В1) 

  

 
 
 

5 Студенттердіϟ 

коммуникативтік-

мәдениетаралыϗ 

және кәсіби шет 

тілдік 

ϗϭзыреттілігін 

ϗалыптастыру. 

Кәсіби 

баϏытталϏан шет 

тілін оϗыту 

базалыϗ негізгі 

шет тілініϟ 

ерекшеліктерімен 

талап етілетін 

Шет тілді ϗарым-

ϗатынастыϟ базалыϗ 

біліктерін одан әрі 

жетілдірумен ϗатар 

студенттер жалпы 

кәсіптік пәндер 

блогында, сондай-аϗ 

кәсіби ϗарым-ϗатынас 

маϗсатында тілді 

пайдалануда Кәсіби-

баϏытталϏан оϗу 

деϟгейіне ϗол жеткізеді. 

  

 

С;з таϟдауда 

ϗиындыϗтарϏа таппай, 

;з ойын жеткізе білу; 

әртϫрлі 

таϗырыптарϏа: жалпы, 

оϗу, кәсіби с;йлей 

білу.aзара 

байланысты наϗты 

белгілеу; аϗпаратты 

сϭрату, тϫсініктеме 

беру, ϗорытынды 

шыϏару және 

тϫйіндеме жасау. 

  

ϖарым-ϗатынас 

жаϏдайындаϏы 

Екінші шет тілі 

(А2+), ілгері 

  

 
 
 

Кәсіби 

баϏытталϏан 

екінші шетел 

тілі (В1+) озыϗ 
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оϗытылатын тілде 

оϗитындардыϟ 

ϗажеттіліктерін 

есепке алуды 

к;здейді. 

 
 

 
 
 

 Екінші шетел 

тілініϟ 

практикумы 

(В1 деϟгейі) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Студенттердіϟ 

коммуникативтік 

және кәсіби 

ϗϭзыреттілігін 

ϗалыптастыру. 

Практикум екінші 

шетел тілінде 

тыϟдау, оϗу, 

с;йлеу және жазу 

даϏдыларын 

тереϟдетуге 

ыϗпал етеді 

  

 
 
 

Бϭл кезеϟде екінші шет 

тілін меϟгеруде 

функционалдыϗ 

сауаттылыϗϗа ϗол 

жеткізу, баϏдарламада 

айϗындалϏан салаларда 

тϭлϏааралыϗ және 

мәдениетаралыϗ 

ϗарым-ϗатынас ϗϭралы 

ретінде тілдіϟ с;йлеу 

әрекетініϟ т;рт 

тϫрлерінде 

коммуникативтік 

Біліктіліктіϟ 

ϗалыптасуы ϗажет. 

 

Екінші шетел тілін 

ауызша және жазбаша 

тϫрдегі ϗарым-

ϗатынас ϗϭралы 

ретінде ϗолдана білу 

және дайын болу, 

байланыстырып 

с;йлеу, ;з халϗыныϟ 

мәдениетін басϗа 

елдердіϟ 

мәдениетімен 

салыстыра білу, 

жалпыадамзаттыϗ 

ϗϭндылыϗтар 

жϫйесінде баϏдарлай 

білу. 

ϖарым-ϗатынас 

жаϏдайындаϏы 

Екінші шет тілі 

(А2+), ілгері 

  

 
 
 

Екінші шет тілі 

бойынша 

Практикум (В1+ 

деϟгейі) озыϗ 

  

 
 
 

 Екінші шетел 

тілі бойынша 

ϫйдегі оϗу (В1 

деϟгейі) 

  

 
 
 

5 Студенттердіϟ 

оϗыϏан 

материалϏа, 

әлеуметтік-

мәдени білімге 

және ;зге тілді 

дискурсты 

ϭйымдастыру 

біліміне сϫйене 

отырып, екінші 

Бϭл курс к;мекші 

болып табылады, біраϗ 

сонымен ϗатар білім 

алушылардыϟ дәлме-

дәл к;ркем 

шыϏармалармен танысу 

және талдау 

іскерліктерін 

ϗалыптастыруды 

ϗарастыратын маϟызды 

В1 деϟгейіндегі 

екінші шет тілінде 

тϫпнϭсϗалыϗ мәтінніϟ 

маϏыналыϗ 

тϫсіндірілуін жϫзеге 

асыру, берілген 

оϗиϏаларϏа ;з 

к;зϗарасын білдіру, 

әрекет етуші 

тϭлϏаларϏа автордыϟ 

ϖарым-ϗатынас 

жаϏдайындаϏы 

Екінші шет тілі 

(А2+), ілгері 

  

 
 
 

Екінші шет тілі 

бойынша ϫйде 

оϗу (В1+ 

деϟгейі) ілгері 
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шет тілінде әр 

тϫрлі 

жанрлардаϏы 

тϫпнϭсϗалыϗ 

мәтіндерден 

аϗпаратты оϗу 

және алу 

біліктерін дамыту. 

компонент болып 

табылады. 

  

коммуникативтік 

ниетін, мәтін 

мазмϭныныϟ 

мәселелерін аныϗтай 

білу. 

10 Шетел тілін 

оϗытудыϟ 

ϗазіргі 

әдістемесініϟ 

;зекті 

мәселелері 

5 Болашаϗ кәсіби 

ϗызметінде 

шешілетін оϗу-

тәрбие 

міндеттерініϟ 

тиімділігін 

арттыру 

маϗсатында 

Ϗылыми-зерттеу 

ізденісі ϫшін 

әдіснамалыϗ 

негізмен 

ϗамтамасыз ету 

және практика 

нәтижелерін 

жинаϗтау. 

Бϭл курс студенттерде 

ϗазіргі кезеϟдегі ϖР 

шет тілді білім беру 

жϫйесініϟ ϗалыптасуы 

мен дамуын негіздейтін 

объективті факторлар 

туралы Ϗылыми тϫсінік 

ϗалыптастыру; 

студенттерді вариативті 

білім берудіϟ ϗазіргі 

заманϏы жϫйесініϟ 

жетекші ϭстанымдары 

мен негізгі даму 

ϫрдістерімен 

таныстыру. 

Шет тілдерін оϗытуда 

озыϗ инновациялыϗ 

технологияларды 

ϗолдана білу; бейіндік 

мектептер мен шет 

тілін ерте оϗытатын 

мектептерде оϗу-

тәрбие ϫдерісін 

ϭйымдастыру 

бойынша 

прогрессивті 

педагогикалыϗ 

тәжірибені талдай 

білу және жалпылау 

Педагогика. 

Адам 

психологиясы 

және дамуы, 

шет тілді білім 

беру 

әдістемесі. 

Теориялыϗ 

зерттеулердіϟ 

әдіснамасы, 

эксперименттік 

зерттеулердіϟ 

әдіснамасы, 

Жалпы кәсіптік 

педагогикалыϗ 

практика. 

Мамандандыры

лϏан кәсіби 

тәжірибе. 

Педагогикалыϗ 

шеберлік 

 Шетел тілдерін 

оϗытудыϟ 

арнайы 

баϏытталϏан 

әдістемесі 

5 Студенттерді 

шетел тілін ерте 

оϗытатын 

мектептерде, 

бейіндік 

мектептерде және 

шетел тілін 

Бϭл курс студенттерде 

ϗазіргі кезеϟдегі ϖР 

шет тілді білім беру 

жϫйесініϟ ϗалыптасуы 

мен дамуын негіздейтін 

объективті факторлар 

туралы Ϗылыми тϫсінік 

ϖР вариативтік шет 

тілді білім беруді 

дамытудыϟ негізгі 

баϏыттары мен 

принциптерін; 

бейіндік мектептерде 

(жаратылыстану-

Педагогика, 

Психология 

және адам 

дамуы, шет 

тілді білім беру 

әдістемесі. 

Теориялыϗ 

зерттеулердіϟ 

әдіснамасы, 

эксперименттік 

зерттеулердіϟ 

әдіснамасы, 

Жалпы кәсіптік 
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тереϟдетіп 

оϗытатын 

мамандандырылϏа

н мектептерде 

оϗыту процесініϟ 

маϗсаттарын, 

мазмϭны мен 

принциптерін 

тϫсінудіϟ аса 

маϟызды 

тәсілдерімен 

таныстыру. 

ϗалыптастыру; 

студенттерді вариативті 

білім берудіϟ ϗазіргі 

заманϏы жϫйесініϟ 

жетекші ϭстанымдары 

мен негізгі даму 

ϫрдістерімен 

таныстыру. 

Ϗылыми, техникалыϗ 

және әлеуметтік-

гуманитарлыϗ 

баϏыттар) және 

мамандандырылϏан 

мектептерде шт 

бойынша оϗу-тәрбие 

ϫрдісін 

ϭйымдастырудыϟ 

теориялыϗ негіздерін 

(шт тереϟдетіп 

оϗытумен және шт-да 

бірϗатар пәндерді 

оϗытумен) білу) 

педагогикалыϗ 

практика. 

Мамандандыры

лϏан кәсіби 

тәжірибе. 

Педагогикалыϗ 

шеберлік 

 ϖазіргі заманϏы 

лингводидакти

ка 

5 Шет тілдерін 

оϗыту әдістемесі 

және оϏан 

базалыϗ 

Ϗылымдар: 

лингвистика, 

психология, 

психолингвистика 

және педагогика 

бойынша Ϗылыми 

білімді осы 

негізде кәсіби-

әдістемелік 

міндеттерді шешу 

ϫшін 

интеграциялау. 

Болашаϗ мамандарды 

жалпы білім беретін 

орта мектеп 

оϗушыларыныϟ шет 

тілдерін меϟгеру 

бойынша оϗу ϫдерісін 

ϭйымдастыру 

заϟдылыϗтары туралы 

біліммен ϗамтамасыз 

ету. 

Кәсіби баϏытталϏан 

міндеттерді шешу 

ϫшін жобалыϗ және 

ойын 

технологияларын 

ϗолдана білу. 

Педагогика, 

психология 

және адам 

дамуы, шет 

тілді білім беру 

әдістемесі. 

Шет тілі 

теориясыныϟ 

негіздері 

11 IELTS арналϏан 5 Студенттерді IELTS Тест аϏылшын Rртϫрлі таϗырыптарϏа Негізгі шет Арнайы 
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аϏылшын тілі 

(C1 деϟгейі) 

IELTS емтиханын 

тапсыруϏа 

дайындау. 

тілі ана тілі болып 

табылатын елде жϭмыс 

істей отырып, ;з 

мансабын 

жалϏастырϏысы келетін 

адамдардыϟ аϏылшын 

тілініϟ даϏдыларын 

тексеру ϫшін 

пайдаланылады. 

кϫрделі және ϭзын 

мәтіндерді тϫсіну, 

айтылϏанныϟ 

жасырын маϏынасын 

тану. С;здер мен с;з 

тіркестерін таϟдауда 

айϗын ϗиындыϗсыз 

еркін және ;здігінен 

тϫсініп білу. Тілді 

әлеуметтік, Ϗылыми 

және кәсіби ϗызметте 

икемді және тиімді 

пайдалану ϗабілеті. 

Кϫрделі таϗырыптарϏа 

аныϗ жаϗсы 

ϗϭрылымдалϏан 

толыϗ мәтіндерді 

жаза білу 

тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (С1) 

маϗсаттарϏа 

арналϏан Тіл 

(С2 деϟгейі), 

IELTS ϫшін 

аϏылшын тілі 

(С2 деϟгейі)) 

 Академиялыϗ 

аϏылшын тілі 

(С1 деϟгейі) 

5 Академиялыϗ 

аϏылшын-

университеттерде 

зерттеу, оϗыту 

және оϗыту 

әлемінде 

ϗолданылатын 

аϏылшын тілініϟ 

жанры. 

Академиялыϗ аϏылшын 

тілі жиі формалды 

кϫрделі аϏылшын тілі 

болып саналады, ол 

идеяларды дәл және 

объективті тϫрде 

береді. Ол әдеби талдау 

даϏдыларын, 

референттік жϫйелерді 

саϗтауды және сыни 

баϏалау ϗабілетін 

ϗамтиды. 

Ресми академиялыϗ 

тілді ϗолдану және 

ауызекі с;йлеуден 

аулаϗ болу; ;з 

пікірлерінде 

объективті және 

бейтарап болу 

ϗабілеті; мәтіндерді 

жаϗсы ϗϭрылымдай 

білу. 

Негізгі шет 

тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (С 1) 

Арнайы 

маϗсаттарϏа 

арналϏан Тіл 

(С2 деϟгейі), 

академиялыϗ 

аϏылшын тілі 

(С2 деϟгейі) 

 Арнайы 5 Шет тілін Лексикалыϗ бірліктерге Таϗырыпты жаϟарту Негізгі шет Арнайы 
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аϏылшын тілі 

(С1 деϟгейі) 

меϟгерудіϟ 

бастапϗы деϟгейін 

арттыру және 

тϭрмыстыϗ, 

мәдени, кәсіби 

және Ϗылыми іс-

әрекет 

салаларында 

әлеуметтік-

коммуникативтік 

міндеттерді шешу 

ϫшін 

коммуникативтік 

ϗϭзыреттіліктіϟ 

ϗажетті және 

жеткілікті 

деϟгейін меϟгеру. 

кіріспе 

(фразеологиялыϗ 

бірліктер, тϭраϗты 

тіркесімдер, жекелеген 

с;здер мен таϗырыптыϗ 

с;здер) және с;здердіϟ 

жабыϗ класына 

жататын 

грамматикалыϗ 

элементтер және 

оларды с;йлеуде 

ϗолдану. 

және ресми және 

бейресми ϗарым-

ϗатынас жаϏдайларын 

кеϟейту негізінде әр 

тϫрлі с;йлеу 

шыϏармаларын 

(сипаттама, жария 

хабарламалар, 

баяндамалар, 

сϭхбаттар, 

дискуссиялар, 

әϟгімелесулер және т. 

б.) жасай білу 

тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (С 1) 

маϗсаттарϏа 

арналϏан Тіл 

(С2 деϟгейі), 

арнайы 

аϏылшын тілі 

(С2 деϟгейі) 

12 Шетел тілін 

aкадемиялыϗ 

маϗсатта оϗыту 

(С2 деϟгейі) 

5 Жалпы мәдени 

және жалпы 

кәсіби блоктыϟ 

таϗырыптары 

бойынша 

сϭхбаттарда, 

пікірталастарда, 

пікірталастарда, 

Ϗылыми 

конференциялард

а ;з пікірін 

;здігінен білдіру 

біліктерін дамыту. 

Пән таϟдау компоненті 

болып табылады және 

болашаϗ педагог - 

шетел тілі мϭϏалімініϟ 

дайындыϗ 

баϏдарламасыныϟ 

талаптарына толыϗ 

жауап береді. Оϗыту 

коммуникативтік 

грамматиканы оϗыту 

барысында 

коммуникативтік 

даϏдыларды 

пайдалануды білдіреді. 

ϖоϏамдыϗ-саяси, 

әлеуметтік-мәдени, 

интермәдени Блок 

және жалпы кәсіби 

ϗарым-ϗатынас 

саласы мен с;йлеу 

таϗырыбы аясында 

ауызша және жазбаша 

жинаϗталϏан наϗты 

аϗпаратпен алмаса 

білу. 

Негізгі шет 

тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (С 1) 

Арнайы 

маϗсаттар ϫшін 

тіл (С2 деϟгейі), 

IELTS ϫшін 

аϏылшын тілі 

(C2 деϟгейі) 
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 Академиялыϗ 

хат 

5 Академиялыϗ 

сипаттаϏы 

жазбаша мәтіндер 

саласындаϏы 

базалыϗ 

ϗаϏидаттарды 

білу. 

ώылыми мәтіндермен 

жϭмыс: конспектілеу. 

ώылыми мәтіндермен 

жϭмыс: Аннотация, 

рефераттау. ώылыми 

басылымϏа Рецензия. 

Академиялыϗ 

коммуникация: Ϗылыми 

баяндама, пікірталас, 

презентациялар 

әдістері. 

Баспа басылымдарын 

және электрондыϗ 

ресурстарды 

библиографиялыϗ 

сипаттау әдістерін 

білу; Стилистика 

және композиция, 

автордыϟ зерттеу 

стратегиясы, Ϗылыми 

мектепке 

ϗатыстылыϏы, 

Ϗылыми дәстϫрге 

ϗатыстылыϏы 

тϭрϏысынан эссе мен 

Ϗылыми маϗалаларды 

талдай білу, Ϗылыми 

маϗалалар мен 

монографиялардыϟ 

конспектілерін, 

аннотациялары мен 

рефераттарын, 

сондай-аϗ 

рецензиялар мен 

эсселерді ;з бетінше 

жасау, Ϗылыми 

жϭмыстарды к;пшілік 

алдында ϭсыну және 

талϗылау. 

Сыни оϗу және 

жазу, негізгі 

шет тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (С 1) 

Академиялыϗ 

аϏылшын тілі 

(С2 деϟгейі), 

IELTS ϫшін 

аϏылшын тілі 

(C2 деϟгейі) 

 Іскерлік 

келісс;здер 

жϫргізу 

5 БакалаврларϏа 

ϗарама-

ϗайшылыϗтарды 

Студенттерді іскерлік 

келісс;здердіϟ 

ерекшеліктерімен 

Оϗытылатын Шетел 

тілі жϫйесіндегі 

бизнес-лексиканыϟ 

Rлеуметтік-

саяси білім 

модулі, 

IELTS ϫшін 

аϏылшын тілі 

(C2 деϟгейі), 
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технологиясы жеϟуге, іскерлік 

саладаϏы 

серіктестермен 

іскерлік ϗарым-

ϗатынасты 

орнатуϏа және 

ϗолдауϏа 

мϫмкіндік беретін 

келісс;з 

даϏдыларын 

меϟгеруге 

к;мектесу 

таныстыру; іскерлік 

келісс;здердіϟ 

ϗϭрылымы мен 

мазмϭнын зерттеу;  

іскерлік келісс;здерді 

ϭйымдастыру және 

;ткізу іскерліктерін 

дамыту; проблемалыϗ 

жаϏдайларды шешу 

кезінде келісс;з 

процесінде ережелер 

мен техникаларды 

пайдалану даϏдыларын 

ϗалыптастыру. 

орны мен р;лін білу 

және тϫсіну; 

экономикалыϗ 

коммерциялыϗ - 

оϗытылатын шетел 

тілінде хат-хабар 

жасау ϫшін; ауызша 

және жазбаша тϫрдегі 

ϗарым-ϗатынас 

жаϏдайында 

экономикалыϗ, 

ϗаржылыϗ, 

коммерциялыϗ 

лексиканы ϗолдану; 

оϗытылатын шетел 

тілдерініϟ тілдік 

ϗϭбылыстарын 

салыстыру (бизнес-

лексика мысалында). 

кәсіпкерлік 

ϗызмет 

негіздері 

Негізгі шет 

тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (С1), 

Іскерлік шет 

тілі 

13 Кәсіби 

баϏдарланϏан 

екінші шетел 

тілі (В1+ 

деϟгейі) 

алдыϟϏы 

5 Кәсіби ϗарым-

ϗатынас жасау 

маϗсатында тілді 

ϗолдануда кәсіби-

баϏдарлы оϗу 

деϟгейіне ϗол 

жеткізу (В1+). 

Оϗытудыϟ жалпы 

кәсіби және 

мәдениетаралыϗ 

баϏытын одан әрі 

тереϟдету, болашаϗ 

мамандыϗϗа 

ϗызыϏушылыϗты 

дамыту; оϗытылатын 

тілдер елдерініϟ 

тарихы, мемлекеттілігі, 

;зге де ментальдік пен 

мәдениеттіϟ 

С;з таϟдауда 

ϗиындыϗтарϏа таппай, 

;з ойын жеткізе білу. 

Rр тϫрлі 

таϗырыптарϏа жϫгіру: 

жалпы, оϗу, кәсіби, 

сондай-аϗ ;зара 

байланысты айϗын 

к;рсете отырып, 

таϗырыптарϏа. 

Аϗпаратты сϭрата 

білу, тϫсініктеме бере 

Кәсіби-

баϏытталϏан 

екінші шет тілі 

(В1) 

Кәсіби 

баϏытталϏан 

екінші шет тілі 

(В2) 



 
«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жϫйесі 

Элективті п�ндер каталогы (ЭПК) 

СМЖ БББ-01 

01 нϭсϗа 

Кϫні 29.05.19 ж. 

45 беттіϟ 27 беті 

 

феномендері; оны туϏан 

мәдениетініϟ 

семантикалыϗ және 

ϗϭндылыϗ ϗоймасымен 

салыстыру. 

білу, тϫйіндеме жасау 

ϗорытындысын 

шыϏару. 

 Екінші шетел 

тілініϟ 

практикумы 

(В1+ деϟгейі) 

алдыϟϏы 

5 Студенттердіϟ 

коммуникативтік 

және кәсіби 

ϗϭзыреттілігін 

ϗалыптастыру. 

Практикум тілдік 

мамандыϗтар 

студенттерініϟ 

екінші шет тілінде 

тыϟдау, оϗу, 

с;йлеу және жазу 

даϏдыларын 

тереϟдетуге 

ыϗпал етеді. 

Курс болашаϗ шет тілі 

оϗытушыларыныϟ 

коммуникативтік 

ϗабілетін кеϟейтуге 

баϏытталϏан. Бϭл 

кезеϟде екінші шет 

тілін меϟгеруде 

функционалдыϗ 

сауаттылыϗϗа ϗол 

жеткізу, баϏдарламада 

айϗындалϏан салаларда 

тϭлϏааралыϗ және 

мәдениетаралыϗ 

ϗарым-ϗатынас ϗϭралы 

ретінде тілдіϟ с;йлеу 

әрекетініϟ т;рт 

тϫрлерінде 

коммуникативтік 

шеберлікті 

ϗалыптастыру ϗажет. 

Жалпы және кәсіби 

ϗϭзыреттілікті дамыту 

фонетикалыϗ, 

лексикалыϗ, 

грамматикалыϗ 

ϗϭбылыстар мен 

екінші шет тілініϟ 

жϫйе ретінде 

заϟдылыϗтарын білу, 

Екінші шет тілін 

ауызша және жазбаша 

тϫрде ϗарым-ϗатынас 

ϗϭралы ретінде 

ϗолдана білу және 

дайын болу, 

байланыстыра 

с;йлеуді Туындай 

білу, ;з халϗыныϟ 

мәдениетін басϗа 

елдердіϟ 

мәдениетімен 

салыстыра білу. 

Екінші шетел 

тілі 

практикумы 

(В1 деϟгейі)  

Екінші шетел 

тілі практикумы 

(В2 деϟгейі) 

 Екінші шет тілі 

бойынша 

ϫйдегі оϗу (В1+ 

деϟгейі) 

5 Студенттердіϟ 

оϗыϏан 

материалϏа, 

әлеуметтік-

Бϭл курс к;мекші 

болып табылады, ол 

білім алушыларда 

наϗты к;ркем 

В1+ деϟгейіндегі 

екінші шет тілінде 

тϫпнϭсϗа мәтінніϟ 

маϏыналыϗ 

Екінші шет тілі 

бойынша ϫй 

оϗуы (В1 

деϟгейі) 

Екінші шет тілі 

бойынша ϫй 

оϗуы (В2 

деϟгейі) 



 
«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жϫйесі 

Элективті п�ндер каталогы (ЭПК) 

СМЖ БББ-01 

01 нϭсϗа 

Кϫні 29.05.19 ж. 

45 беттіϟ 28 беті 

 

алдыϟϏы мәдени білімге 

және ;зге тілді 

дискурсты 

ϭйымдастыру 

біліміне сϫйене 

отырып, екінші 

шет тілінде әр 

тϫрлі 

жанрлардаϏы 

тϫпнϭсϗалыϗ 

мәтіндерден 

аϗпаратты оϗу 

және алу 

біліктерін дамыту. 

шыϏармаларды таныту 

және талдау 

даϏдыларын 

ϗалыптастыруды 

ϗарастырады. 

тϫсіндірілуін жϫзеге 

асыру, айтылϏан 

оϗиϏаларϏа ;з 

к;зϗарасын білдіру 

14 Оϗытылатын 

тіл 

теориясыныϟ 

негіздері 

(негізгі тіл) 

7 Шетел тілін 

дамыту 

кезеϟдерін оϗыту, 

к;пϏасырлыϗ 

даму нәтижесінде 

ϗалыптасϗан 

оϗытылатын 

тілдіϟ ϗазіргі 

жϫйесініϟ ϗызмет 

етуі негізінде 

лингвистикалыϗ, 

лингвомәдени 

және теориялыϗ 

ϗϭзыреттілікті 

ϗалыптастыру. 

Тілді жϫйелі-

функционалдыϗ білім, 

коммуникацияныϟ 

әмбебап ϗϭралы ретінде 

тϫсіну. тілдіϟ ;мір сϫруі 

мен ϗызмет етуініϟ 

нысандарын талдауϏа 

жϫйелік, 

функционалдыϗ, 

елтанушылыϗ-мәдени 

және тарихи 

тәсілдердіϟ бірлігі 

ϗаϏидатын негізге ала 

отырып. 

Rр тϫрлі Ϗылыми 

к;зϗарастар 

аспектісінде наϗты 

тілдік материалды 

талдай білу, тілдік 

ϗϭбылыстарды ;з 

бетінше тϫсіндіруді 

жϫзеге асыру; 

оϗытылатын тілдіϟ 

бейтарап және 

стилистикалыϗ 

таϟбаланϏан 

лексикасын аныϗтау, 

олардыϟ 

функцияларын 

аныϗтау. 

Базалыϗ негізгі 

шетел тілі, 

тілтану 

негіздері 

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 

 ϖазіргі 7 Шет тілініϟ Тілдіϟ формальды- Оϗытылатын тілдіϟ Базалыϗ негізгі Осы пәнді одан 



 
«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жϫйесі 

Элективті п�ндер каталогы (ЭПК) 

СМЖ БББ-01 

01 нϭсϗа 

Кϫні 29.05.19 ж. 

45 беттіϟ 29 беті 

 

аϏылшын 

тілініϟ 

фонетикалыϗ 

және 

грамматикалыϗ 

ϗϭрамы 

фонетикалыϗ, 

грамматикалыϗ 

жϫйелерін 

дамытудыϟ негізгі 

кезеϟдері мен 

ϫрдістері туралы 

жϫйелі тϫсінік 

ϗϭру 

маϏыналыϗ ϗϭрылымы 

және с;йлеудегі 

фонетикалыϗ және 

грамматикалыϗ 

бірліктердіϟ ϗызметі 

туралы Ϗылыми тϫсінік 

ϗалыптастыру 

тілдік жϫйесініϟ 

функционалдыϗ 

ϗасиеттері мен 

белгілерін, 

Оϗытылатын тіл 

теориясыныϟ ϗазіргі 

даму тенденцияларын 

және фонетика, 

грамматика 

саласындаϏы 

;згерістердіϟ негізгі 

ϫрдістерін білу 

шет тілі, 

тілтану 

негіздері. 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 

 ϖазіргі 

аϏылшын 

тілініϟ 

лексикалыϗ 

ϗϭрамы 

7 Лингвистикалыϗ, 

филологиялыϗ 

және жалпы 

Ϗылыми ой-;рісін 

тереϟдету, білім 

алушыныϟ шет 

тілді 

коммуникативтік 

және 

мәдениетаралыϗ 

ϗϭзыреттілігін 

одан әрі кеϟейту. 

Пән студенттерді Тіл 

туралы Ϗылымныϟ 

негізгі мәселелерімен 

таныстырады. Тілдік 

ϗϭбылыстардыϟ мәнін 

ашуϏа және 

лингвистикалыϗ 

терминологияны 

игеруге ерекше к;ϟіл 

б;лінеді. 

Лингвистикалыϗ 

теориялардыϟ әр 

тϫрлі баϏыттарын 

сыни және 

шыϏармашылыϗ 

тϭрϏыдан тϫсіну; 

наϗты тілдік 

материалды талдау 

және тілдік фактілерді 

жинаϗтау 

Базалыϗ негізгі 

шетел тілі, 

тілтану 

негіздері 

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 

15 Тіл білімініϟ 

Ϗылыми 

парадигмалары 

3 Тілдік 

ϗϭбылыстарды 

талдау 

даϏдыларын 

ϗалыптастыру, 

ϗазіргі тіл 

білімініϟ ;зекті 

Бϭл курс студенттерде 

лингвистикадаϏы 

Ϗылыми зерттеулердіϟ 

ϗазіргі маϟызды 

баϏыттары туралы 

Ϗылыми тϫсінік 

ϗалыптастыруϏа 

Лингвистика 

саласындаϏы зерттеу 

және тәжірибелік 

жϭмыстыϟ негізгі 

әдістері мен 

тәсілдерін меϟгеру; 

кәсіби және 

ϖазаϗ / орыс 

тілдері, 

Базалыϗ шет 

тілі, тілтану 

негіздері) 

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 



 
«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жϫйесі 

Элективті п�ндер каталогы (ЭПК) 

СМЖ БББ-01 

01 нϭсϗа 

Кϫні 29.05.19 ж. 

45 беттіϟ 30 беті 

 

мәселелері 

бойынша 

параллельдер 

жϫргізу, отандыϗ 

және шетелдік 

лингвистикалыϗ 

мектептердегі 

ϫрдістер мен 

аϏымдарды 

аныϗтау. 

баϏытталϏан, типология 

туралы әртϫрлі және 

ішкі кϫрделі 

объектілерді зерттеу 

әдісі ретінде тϫсінік 

береді. 

әлеуметтік ϗызметтіϟ 

әр тϫрлі тϫрлерінде 

лингвистика әдістерін 

ϗолдану. 

 Теориялыϗ 

зерттеулер 

әдіснамасы 

3 Лингвистикалыϗ 

зерттеулердіϟ 

негізгі ;зекті 

баϏыттарымен, 

лингвистикалыϗ 

талдау 

әдістерімен, 

ϗазіргі 

аϗпараттыϗ және 

библиографиялыϗ 

мәдениеттіϟ 

негіздерімен 

танысу 

Бϭл курс студенттерде 

жалпы Ϗылыми 

(эмпирикалыϗ және 

дедуктивтік) әдістер; 

материалды жинау 

әдістері (баϗылау және 

эксперимент), негізгі 

лингвистикалыϗ әдістер 

(сипаттама, 

салыстырмалы және 

нормативтік-

стилистикалыϗ), 

сондай-аϗ жеке әдістер 

(дистрибутивтік талдау, 

дифференциалды 

талдау, 

трансформациялыϗ 

әдіс) туралы тϫсінік 

ϗалыптастыруϏа 

арналϏан). 

ϖазіргі лингвистика 

Ϗылымы мен оныϟ 

терминдерініϟ 

базасын ϗϭрайтын 

негізгі ϭϏымдарды 

білу, тϫсіну және 

ϗолдану; гипотезалар 

ϭсына білу және 

дәйектілікпен 

аргументацияны 

дамыту 

Шет тілді білім 

беру 

әдістемесі, 

Тәрбие 

жϭмысыныϟ 

теориясы мен 

әдістемесі, 

тілтану 

негіздері 

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 

 Тәжірибелік 3 ώылыми Курс болашаϗ Іс жϫзінде тілдік және Шет тілді білім Осы пәнді одан 



 
«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жϫйесі 

Элективті п�ндер каталогы (ЭПК) 

СМЖ БББ-01 

01 нϭсϗа 

Кϫні 29.05.19 ж. 

45 беттіϟ 31 беті 

 

зерттеулер 

әдіснамасы 

зерттеулердіϟ 

негізгі 

әдістерімен және 

тәсілдерімен, 

Ϗылыми мәтінніϟ 

семантикалыϗ 

және 

ϗϭрылымдыϗ 

сипаттамаларыны

ϟ 

ерекшеліктерімен, 

Ϗылыми мәтінді 

жасаудыϟ негізгі 

кезеϟдерімен 

танысу 

мамандарды 

таϗырыпты, зерттеу 

нысаны мен әдістерін 

таϟдау, Ϗылыми 

әдебиеттермен жϭмыс 

істеу даϏдыларын 

меϟгеру, Ϗылыми 

экспериментті 

ϭйымдастыру мен 

орындауды ϫйрену, 

Ϗылыми зерттеу 

нәтижелерін дϭрыс 

рәсімдеу және талдау 

іскерлігін ϗамтамасыз 

етуге арналϏан. 

әдеби фактілерді 

жинау мен талдаудыϟ 

базалыϗ даϏдыларын 

ϗолдану, 

филологиялыϗ 

дерекк;здерді сауатты 

пайдалану және 

библиографиялыϗ 

сілтемелерді дϭрыс 

рәсімдеу; интернетте 

филологиялыϗ 

сипаттаϏы 

материалдарды іздеу 

даϏдыларын меϟгеру 

беру 

әдістемесі, 

Тәрбие 

жϭмысыныϟ 

теориясы мен 

әдістемесі, 

тілтану 

негіздері. 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 

16 Мәдениетарал

ыϗ 

коммуникация 

теориясы мен 

практикасы 

3 Мәдениетаралыϗ 

тиімді ϗарым-

ϗатынас 

стратегияларын 

меϟгерген, ана 

және б;тен 

мәдениет 

саласындаϏы 

білімдерге, әр 

тϫрлі жаϏдайларда 

барабар мінез-

ϗϭлыϗты 

ϗамтамасыз етуге 

ϗϭрылϏан 

мамандарды 

даярлау 

ТуϏан және б;тен 

мәдениет саласындаϏы 

білімге, әр тϫрлі 

жаϏдайларда барабар 

мінез-ϗϭлыϗты 

ϗамтамасыз етуге 

ϗϭрылϏан тиімді 

мәдениетаралыϗ 

ϗарым-ϗатынас 

стратегиясын меϟгеру. 

ϖалыптасϗан 

коммуникативтік-

мәдениетаралыϗ 

ϗϭзыреттілік, тіл 

тасымалдаушылардыϟ 

вербалды және 

вербалды емес 

коммуникациясыныϟ 

ерекшеліктерін білуін 

ескере отырып, 

мәдениетаралыϗ 

деϟгейде ;зге тілде 

ϗарым-ϗатынас жасай 

білу ϗабілеті 

Мәдениетарал

ыϗ 

коммуникация 

контекстіндегі 

Базалыϗ шет 

тілі, негізгі шет 

тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (С1) 

Лингвоелтану 

(негізгі тіл), 

Лингвострантан

у (екінші шетел 

тілі) 



 
«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жϫйесі 

Элективті п�ндер каталогы (ЭПК) 

СМЖ БББ-01 

01 нϭсϗа 

Кϫні 29.05.19 ж. 

45 беттіϟ 32 беті 

 

 Тілдік 

интеграциясын

ыϟ жаϷандану 

ϫрдісіндегі р;лі 

3 Интеграциялыϗ 

тілдік ϫдерістерді 

есепке ала 

отырып, ϖР-даϏы 

шет тілді білім 

беру саласындаϏы 

негізгі 

ϫрдістермен 

танысу 

ϖР тіл саясаты 

саласындаϏы ϗазіргі 

тенденциялармен, білім 

беру кеϟістігіндегі, 

сонымен ϗатар шетел 

тілін меϟгеру 

саласындаϏы 

жалпыеуропалыϗ 

стандартты жϫзеге 

асырудаϏы танысу 

ϖР тіл саясатыныϟ 

негізгі баϏыттарын 

білу және тϫсіну, оны 

білім беру процесінде 

к;рсету 

Мәдениетарал

ыϗ 

коммуникация 

контекстіндегі 

Базалыϗ шет 

тілі, негізгі шет 

тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (С1). 

Лингвоелтану 

( негізгі тіл), 

Лингвоелтану 

(Екінші шет 

тілі) 

 Полимәдениетт

ік кеϟістіктегі 

шетел тілдері 

3 Студенттерді 

полимәдени 

кеϟістіктегі негізгі 

әлем тілдерініϟ 

орны мен р;лімен 

таныстыру. 

Бϭл курс ϗазіргі 

әлемдік ϗауымдастыϗта 

шет тілдерін оϗытудыϟ 

р;лі мәселесін 

ϗозϏайды 

Интеграциялыϗ тілдік 

ϫдерістерді, әлемдік 

ϗарым-ϗатынас 

тілдерініϟ дамуы мен 

таралуыныϟ 

динамикасын білу 

және тϫсіну 

Мәдениетарал

ыϗ 

коммуникация 

контекстіндегі 

Базалыϗ шет 

тілі, негізгі шет 

тілініϟ 

практикалыϗ 

курсы (С1). 

Лингвоелтану 

(негізгі тіл), 

Лингвострантан

у (екінші шетел 

тілі) 

4 курс 

17 Шетел тілін 

арнайы 

маϗсатта оϗыту 

(С2 деϟгейі) 

5 Болашаϗ 

мамандыϗтыϟ 

ерекшеліктерімен 

талап етілетін 

оϗытылатын тілде 

оϗитындардыϟ 

ϗажеттіліктерін 

есепке алуды 

к;здейді. Бϭл 

оныϟ негізгі 

негізгі негізгі шет 

Эмоционалды боялϏан 

лексиканы, мәтіндерді 

тыϟдау мен оϗуды 

енгізу, әр тϫрлі 

таϗырыптарϏа с;йлеу 

мен жазу даϏдыларын 

дамыту 

Оϗылатын таϗырып 

шегінде ауызша және 

жазбаша ϗарым-

ϗатынас негіздерін іс 

жϫзінде меϟгеруді 

ϗамтамасыз етуге 

арналϏан 

грамматикалыϗ 

ϗϭбылыстарды білу; 

тіл 

тасымалдаушыларды 

 Арнайы 

маϗсаттарϏа 

арналϏан тіл 

(С1 деϟгейі) 

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 



 
«Bolashaq» академиясы 
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тілін оϗытудан 

айырмашылыϏы 

к;рінеді. 

орындаудаϏы 

монологиялыϗ және 

диалогтыϗ сипаттаϏы 

с;з және дәлме-дәл 

мәтіндерді тыϟдау 

және тϫсіну, мәтін 

мазмϭнын барынша 

дәл және барабар 

тϫсіну, мәдени 

маϟызы бар 

аϗпаратты іріктеу 

 Кәсіби 

аϏылшын тілі 

(гуманитарлыϗ 

баϏыт) 

5 Гуманитарлыϗ 

саладаϏы арнайы 

кәсіби 

ерекшеліктерді 

ескере отырып, 

ауызша және 

жазбаша тϫрде 

шет тілінде 

ϗарым-ϗатынас 

даϏдыларын 

меϟгеру. 

Лексиканы, мәтіндерді 

тыϟдау мен оϗуды 

енгізу, гуманитарлыϗ 

баϏыттаϏы таϗырыптар 

бойынша с;йлеу мен 

жазу даϏдыларын 

дамыту 

Мәдени маϟызы бар 

аϗпаратты таϟдау, 

мәліметтерді беру, 

әϟгімелесушіні 

хабардар ету, белгілі 

таϗырып бойынша ;з 

к;зϗарасын айту, 

әϟгімелесуді немесе 

талϗылауды ϗолдау, 

ресімдеудіϟ 

нормативтік 

талаптарын саϗтай 

отырып, 

коммуникативтік 

ниеттерді беру 

 Арнайы 

маϗсаттарϏа 

арналϏан тіл 

(С1 деϟгейі) 

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 

 Кәсіби 

аϏылшын тілі 

(экономикалыϗ 

баϏыт) 

5 Экономикалыϗ 

саладаϏы арнайы 

кәсіби 

ерекшеліктерді 

ескере отырып, 

Лексиканы енгізу, 

мәтіндерді тыϟдау және 

оϗу, экономикалыϗ 

баϏыттаϏы таϗырыптар 

бойынша с;йлеу және 

Шынайы кәсіби-

баϏытталϏан 

аудиотекстерді тϫсіну, 

;з гипотезасын ϭсыну, 

;з ойларын әдейі 

 «Арнайы 

маϗсаттарϏа 

арналϏан тіл 

(С1 деϟгейі)» 

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 



 
«Bolashaq» академиясы 

Сапа менеджмент жϫйесі 
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45 беттіϟ 34 беті 

 

ауызша және 

жазбаша тϫрде 

шет тілінде 

ϗарым-ϗатынас 

даϏдыларын 

меϟгеру. 

жазу даϏдыларын 

дамыту 

білдіру, 

экономикалыϗ 

таϗырыптарϏа 

жϫгірту, 

политематикалыϗ 

сипаттаϏы пікір ϗϭру, 

;з ойларын жазбаша 

тϫрде наϗты және 

ϗисынды білдіру 

18 Кәсіби 

баϏдарланϏан 

екінші шетел 

тілі (В2 

деϟгейі) 

5 Кәсіби ϗарым-

ϗатынас жасау 

маϗсатында шет 

тілді ϗарым-

ϗатынастыϟ 

базалыϗ біліктерін 

одан әрі 

жетілдіру. 

Оϗытудыϟ жалпы 

кәсіби және 

мәдениетаралыϗ 

баϏытын одан әрі 

тереϟдету, болашаϗ 

мамандыϗϗа 

ϗызыϏушылыϗты 

дамыту; оϗытылатын 

тілдер елдерініϟ 

тарихы, мемлекеттілігі, 

;зге де ментальдік пен 

мәдениеттіϟ 

феномендері; оны туϏан 

мәдениетініϟ 

семантикалыϗ және 

ϗϭндылыϗ ϗоймасымен 

салыстыру. 

aз ойын еркін жеткізе 

білу; тϫрлі 

таϗырыптарϏа: жалпы, 

оϗу, кәсіби, сондай-аϗ 

;зара байланысты 

наϗты белгілей 

отырып, 

таϗырыптарϏа с;йлей 

білу; аϗпаратты 

сϭрату, тϫсініктеме 

беру, ϗорытынды 

шыϏару және 

тϫйіндемелер жасау. 

Кәсіби 

баϏытталϏан 

екінші шетел 

тілі (В1+ 

деϟгейі) 

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 

 Екінші шетел 

тілініϟ 

практикумы 

(В2 деϟгейі) 

5 Студенттердіϟ 

коммуникативтік 

және кәсіби 

ϗϭзыреттілігін 

ϗалыптастыру.  

Болашаϗ шет тілі 

оϗытушыларыныϟ 

коммуникативтік 

ϗабілетін кеϟейту. 

Мәдениетаралыϗ 

Жалпы және кәсіби 

ϗϭзыреттілікті 

дамыту, екінші шетел 

тілін ауызша және 

жазбаша тϫрдегі 

Екінші шет тілі 

бойынша 

практикум 

(В1+ деϟгейі) 

озыϗ 

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 
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Тіл 

мамандыϗтары 

студенттерініϟ 

екінші шет тілінде 

тыϟдау, оϗу, 

с;йлеу және жазу 

даϏдыларын 

тереϟдету 

деϟгейде ;зге тілді 

ϗарым-ϗатынас жасауϏа 

ϗабілеті мен 

дайындыϗтарын 

білдіретін әлеуметтік-

жеткілікті 

коммуникативтік 

ϗϭзыреттілікті 

ϗалыптастыру. 

ϗарым - ϗатынас 

ϗϭралы ретінде 

пайдалана білу және 

дайын болу, - 

байланыстыра с;йлей 

білу, - ;з халϗыныϟ 

мәдениетін басϗа 

елдердіϟ 

мәдениетімен 

салыстыра білу 

 Екінші шетел 

тілі бойынша 

ϫйдегі оϗу (В2 

деϟгейі) 

5 Студенттердіϟ 

оϗыϏан 

материалϏа, 

әлеуметтік-

мәдени білімге 

және ;зге тілді 

дискурсты 

ϭйымдастыру 

біліміне сϫйене 

отырып, екінші 

шет тілінде әр 

тϫрлі 

жанрлардаϏы 

тϫпнϭсϗалыϗ 

мәтіндерден 

аϗпаратты оϗу 

және алу 

біліктерін дамыту. 

Бϭл курс к;мекші 

болып табылады, ол 

білім алушыларда 

наϗты к;ркем 

шыϏармаларды таныту 

және талдау 

даϏдыларын 

ϗалыптастыруды 

ϗарастырады. 

2 деϟгейдегі екінші 

шет тілінде 

тϫпнϭсϗалыϗ мәтінді 

маϏыналыϗ 

тϫсіндіруді жϫзеге 

асыру, берілген 

оϗиϏаларϏа ;з 

к;зϗарасын білдіру, 

әрекет етуші 

тϭлϏаларϏа автордыϟ 

коммуникативтік 

ниетін, мәтін 

мазмϭныныϟ 

мәселелерін аныϗтай 

білу 

Екінші шет тілі 

бойынша ϫйде 

оϗу (В1+ 

деϟгейі) ілгері 

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 

19 IELTS арналϏан 

аϏылшын тілі 

(С2 деϟгейі) 

5 Студенттерді 

IELTS емтиханын 

тапсыруϏа 

IELTS Тест аϏылшын 

тілі ана тілі болып 

табылатын елде жϭмыс 

Rр тϫрлі таϗырыптаϏы 

кϫрделі және ϭзын 

мәтіндерді тϫсіну, с;з 

IELTS ϫшін 

аϏылшын тілі 

(C1 деϟгейі) 

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 
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дайындау. істей отырып, ;з 

мансабын 

жалϏастырϏысы келетін 

адамдардыϟ аϏылшын 

тілініϟ даϏдыларын 

тексеру ϫшін 

пайдаланылады. 

бен с;з тіркестерін 

таϟдауда айϗын 

ϗиындыϗсыз еркін 

және ;здігінен 

тϫсініледі. 

Rлеуметтік, Ϗылыми 

және кәсіби ϗызметте 

тілді икемді және 

тиімді ϗолдана білу. 

ϭсынылады 

 Академиялыϗ 

аϏылшын тілі 

(С2 деϟгейі) 

5 Академиялыϗ 

аϏылшын-зерттеу, 

оϗыту, оϗыту 

әлемінде 

ϗолданылатын 

аϏылшын тілініϟ 

жанры  

Идеяларды наϗты және 

объективті тϫрде 

беретін ресми кϫрделі 

аϏылшын тілімен 

таныстыру. 

Формальды 

академиялыϗ тілді 

ϗолдана білу; ;з 

пікірлерінде 

объективті және 

бейтарап болу; 

мәтіндерді жаϗсы 

ϗϭрылымдау. 

Академиялыϗ 

аϏылшын тілі 

(С1 деϟгейі) 

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 

 Арнайы 

аϏылшын тілі 

(С2 деϟгейі) 

5 Шет тілін 

меϟгерудіϟ 

бастапϗы деϟгейін 

арттыру,  

ϫшін 

шетелдік 

серіктестермен 

ϗарым-ϗатынас 

кезінде, Ϗылыми 

жϭмыстарды 

дайындау кезінде, 

сондай-аϗ одан 

әрі ;з бетімен 

білім алу ϫшін 

С;здердіϟ жабыϗ 

сыныптарына жататын 

лексикалыϗ 

бірліктермен және 

грамматикалыϗ 

элементтермен танысу 

және оларды с;йлеуде 

ϗолдану 

Таϗырыпты жаϟарту 

және ресми және 

бейресми ϗарым-

ϗатынас жаϏдайларын 

кеϟейту негізінде әр 

тϫрлі с;йлеу 

шыϏармаларын 

(сипаттама, к;пшілік 

хабарламалар, 

баяндамалар, сϭхбат, 

пікірталастар, әϟгіме 

және т.б.) жасай білу. 

Арнайы 

аϏылшын тілі 

(С1 деϟгейі) 

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 
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тϭрмыстыϗ, 

мәдени, кәсіби 

және Ϗылыми 

ϗызметтіϟ тϫрлі 

салаларындаϏы 

әлеуметтік-

коммуникативтік 

міндеттерді 

шешу. 

20 Педагогикалыϗ 

шеберлік 

5 Педагогикалыϗ 

шеберлік 

негіздерін, яϏни 

оϗу ϫрдісінде 

мектеп 

аудиториясын 

басϗару бойынша 

техниканы 

меϟгеру 

Болашаϗ мϭϏалімдерді 

Заманауи 

педагогикалыϗ Ϗылым, 

психология, шебер-

педагог тәжірибесі 

негізінде орта оϗу 

орнында оϗу ϫдерісін 

ϭйымдастыру туралы 

біліммен ϗамтамасыз 

ету 

Мектеп 

аудиториясымен 

жϭмыс істей білу, 

сабаϗтан тыс және 

сабаϗтан тыс уаϗытта 

педагогикалыϗ 

мәселелерді шешуді 

іздеу, әр тϫрлі 

жастаϏы және 

ϖабілетті 

оϗушылармен жϭмыс 

жасай білу 

Шетел тілдерін 

оϗытудыϟ 

ϗазіргі 

әдістемесініϟ 

;зекті 

мәселелері, 

тәрбие 

жϭмысыныϟ 

теориясы мен 

әдістемесі 

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 

 Педагогикалыϗ 

ϗатысым 

5 Студенттердіϟ 

кәсіби-

педагогикалыϗ 

ϗызметініϟ 

бастапϗы 

даϏдыларын 

ϗалыптастыру, 

педагогикалыϗ 

ϫдерісті білікті 

гуманистік және 

Педагогтер мен 

оϗушылар арасындаϏы 

ϗарым-ϗатынас, ;зара 

тϫсіністік пен ;зара 

әрекеттестікті 

ϭйымдастыру, орнату 

және дамыту 

к;пжоспарлы процесі. 

Театр педагогикасы 

принциптерін білу 

және тϫсіну және 

оларды 

педагогикалыϗ 

процесте, ϗазіргі 

педагогикалыϗ 

технологияларды 

ϗолдану; адамныϟ 

жаϏдайын, к;ϟіл-

Шетел тілдерін 

оϗытудыϟ 

заманауи 

әдістемесініϟ 

;зекті 

мәселелері, 

тәрбие 

жϭмысыныϟ 

теориясы мен 

әдістемесі 

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 
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тϭлϏалыϗ-

баϏдарлы 

ϭйымдастыруды 

ϗалыптастыру. 

кϫйін, мінез-ϗϭлϗын 

барабар баϏалай білу; 

;з эмоцияларын 

білдіру; жалпы білім 

беру жϫйесінде 

басϗару міндеттерін 

шешу 

 Педагогикалыϗ 
техника 

5 Студенттердіϟ 
кәсіби-
педагогикалыϗ 
ϗызметініϟ 
бастапϗы 
даϏдыларын 
ϗалыптастыру, 
педагогикалыϗ 
техниканыϟ 
негізгі тәсілдерін 
ϗолдана отырып, 
педагогикалыϗ 
ϫдерісті білікті 
гуманистік және 
жеке тϭлϏаϏа 
баϏытталϏан 
ϭйымдастыруды 
ϗалыптастыру 

Педагогикалыϗ 
техникамен, оныϟ 
компоненттерімен және 
мазмϭнымен танысу; 
мϭϏалімніϟ ;зін 
басϗарудаϏы шеберлігі, 
;зін-;зі реттеу 
техникасыныϟ 
негіздері; мϭϏалімніϟ 
сыртϗы тϫрініϟ 
мәдениеті, мϭϏалім 
жϭмысындаϏы 
бейвербалды ϗарым-
ϗатынас; мимикалыϗ 
және пантомимикалыϗ 
мәнерлілік негіздері; 
с;йлеу техникасы; 
тыныс алу, дауыс; 
дикция; мϭϏалімніϟ 
с;йлеу мәнерлілігі; 
лекторлыϗ шеберлік 

Педагогикалыϗ 
техниканыϟ 
категориялыϗ және 
терминологиялыϗ 
аппаратын және 
тәсілдерін, оϗу-тәрбие 
жϭмысыныϟ 
принциптері мен 
заϟдылыϗтарын білу; 
педагогикалыϗ 
техниканыϟ 
ϗϭрылымдыϗ 
компоненттерін білу; 
Оϗу процесінде 
педагогикалыϗ 
техниканыϟ тәсілдері 
мен ϗϭралдарын 
шебер пайдалану; 
педагогикалыϗ 
техниканыϟ 
тәсілдерін кәсіби 
ϗолдану. 

Шетел тілдерін 
оϗытудыϟ 
заманауи 
әдістемесініϟ 
;зекті 
мәселелері, 
тәрбие 
жϭмысыныϟ 
теориясы мен 
әдістемесі 

Осы пәнді одан 
әрі меϟгеруді 
жалϏастыру 
ϭсынылады 

21 Лингвоелтану 
(негізгі тіл) 

5 Оϗитын негізгі 
шет тілі 
елдеріндегі 

Лингвострантану 
адамныϟ 
мәдениетаралыϗ 

Саяси мәдениет 
негіздерін, 
демократияныϟ 

"Арнайы 
маϗсаттарϏа 
арналϏан Тіл 

Осы пәнді одан 
әрі меϟгеруді 
жалϏастыру 
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маϟызды тарихи-
әдеби ϫрдістер 
туралы 
студенттердіϟ 
білімін жϫйелеу, 
студенттердіϟ 
мәдени-тарихи 
ой-;рісін кеϟейту. 
Табысты 
мәдениетаралыϗ 
ϗарым-ϗатынас 
ϫшін ϗажетті 
Оϗытылатын тіл 
елініϟ тарихы мен 
мәдениетін 
ϫйрену. 

деϟгейде шет тілді 
ϗарым-ϗатынасϗа 
тиімді ϗатысу 
ϗабілетіне ыϗпал етеді. 
ϖоϏамдыϗ және мәдени 
;мірмен, сондай-аϗ 
Оϗитын тіл халыϗтары 
мен ел 
жазушыларыныϟ 
шыϏармашылыϏымен 
танысу 

негізгі даму 
ϫрдістерін, 
мемлекеттіϟ 
конституциялыϗ 
негіздерін, 
Оϗытылатын тіл 
елдерініϟ мәдени 
шекараларын білу 
және тϫсіну; оныϟ 
әлеуметтік және 
экономикалыϗ дамуы 

(С1 деϟгейі)", 
"Оϗытылатын 
тіл 
теориясыныϟ 
негіздері",  
Мәдениетарал
ыϗ 
коммуникация
ныϟ теориясы 
мен 
практикасы" 

ϭсынылады 

 Оϗытылатын 

шетел тілі 

елініϟ әдебиеті 

(негізгі тіл) 

5 Оϗитын тіл 

елдеріндегі 

маϟызды тарихи-

әдеби ϫрдістер 

туралы 

студенттердіϟ 

білімін жϫйелеу, 

студенттердіϟ 

мәдени-тарихи 

ой-;рісін кеϟейту. 

Елдіϟ тарихы мен 

мәдениетін 

зерттеу 

лингвистика 

саласындаϏы 

болашаϗ 

ϖоϏамдыϗ және мәдени 

;мірмен, Оϗытылатын 

тіл елдерініϟ 

жазушылары мен 

халыϗтарыныϟ 

шыϏармашылыϏымен 

танысу, оϗытылатын 

тілдіϟ елі туралы 

тарихи, географиялыϗ, 

ϗоϏамдыϗ-саяси, 

мәдени және 

әлеуметтік сипаттаϏы 

к;зϗараспен 

таныстыру. 

Энциклопедиялыϗ 

сипаттаϏы 

с;здіктермен, 

Оϗытылатын тіл 

елдерініϟ Мерзімді 

басылымдарымен 

жϭмыс істей білу, 

жалпыадамзаттыϗ 

ϗϭндылыϗтарды 

тϫсіндіру және 

аныϗтау; әр тϫрлі 

дәуірдегі әдеби 

шыϏармалардыϟ 

эстетикалыϗ, 

адамгершілік және 

тәрбиелік әлеуетін 

 "Арнайы 

маϗсаттарϏа 

арналϏан Тіл 

(С1 деϟгейі)", " 

Мәдениетарал

ыϗ 

коммуникация

ныϟ теориясы 

мен 

практикасы» 

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 
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мамандарды 

мәдениетаралыϗ 

ϗарым-ϗатынас 

жасау ϫшін 

ϗажетті 

Оϗытылатын тіл 

елдерініϟ 

шынайылыϏын 

білуімен 

ϗаруландырады. 

аныϗтау; 

шыϏармалардыϟ 

к;ркемдік 

ерекшеліктері мен 

ϭлттыϗ ;зіндік 

ерекшелігін аныϗтау 

 Елтану (негізгі 

тіл) 

5 Оϗитын тіл 

елдеріндегі 

маϟызды саяси 

және 

экономикалыϗ 

ϫрдістер туралы 

студенттердіϟ 

білімін жϫйелеу, 

студенттердіϟ 

мәдени-тарихи 

ой-;рісін кеϟейту. 

АϏылшын тілінде 

с;йлейтін елдердіϟ 

ϗоϏамдыϗ және мәдени 

;мірімен танысу, 

оларϏа Оϗытылатын тіл 

елі туралы тϭтас тϫсінік 

береді, тарихи, 

географиялыϗ, 

ϗоϏамдыϗ-саяси, 

мәдени және 

әлеуметтік сипаттаϏы 

мәліметтерді ϗамтитын 

білім кешенімен 

ϗаруландырады. 

АϏылшын тілінде 

с;йлейтін елдердіϟ 

әлеуметтік-

экономикалыϗ 

дамуын білу және 

тϫсіну, елтану 

аϗпаратын алу 

маϗсатында 

энциклопедиялыϗ 

сипаттаϏы 

с;здіктермен, 

Оϗытылатын тіл 

елдерініϟ БАϖ 

материалдарымен 

жϭмыс істей білу, бϭл 

Ϗылыми-зерттеу 

жϭмысыныϟ базалыϗ 

даϏдыларын 

ϗалыптастырады; 

 "Арнайы 

маϗсаттарϏа 

арналϏан Тіл 

(С1 деϟгейі)", 

«Мәдениетарал

ыϗ 

коммуникация

ныϟ теориясы 

мен 

практикасы» 

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 

22 Лингвоелтану 

(екінші шет 

5 Оϗытылатын 

Екінші шет тілі 

Мәдениетаралыϗ 

ϗϭзыреттілікті 

Саяси мәдениет 

негіздерін, 

Кәсіби 

баϏытталϏан 

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 
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тілі) елі туралы тϭтас 

тϫсінік, 

студенттердіϟ 

коммуникативтік-

мәдениетаралыϗ 

ϗϭзыретін 

ϗалыптастырудаϏ

ы тарихи, 

географиялыϗ, 

ϗоϏамдыϗ-саяси, 

мәдени және 

әлеуметтік 

сипаттаϏы 

мәліметтерді 

ϗамтитын білім 

кешені. 

ϗалыптастыру адамныϟ 

мәдениетаралыϗ 

деϟгейде (екінші шет 

тілінде) шет тілді 

ϗарым-ϗатынасϗа 

тиімді ϗатысу 

ϗабілетініϟ 

ϗалыптасуыныϟ 

к;рсеткіші ретінде. 

демократияныϟ негізгі 

даму тенденцияларын, 

мемлекеттіϟ 

конституциялыϗ 

негіздерін, мәдени 

шекараларды білу 

және тϫсіну; ϖР 

болып жатϗан 

процестермен 

ϭϗсастыϗты жϫргізе 

білу; оϗытылатын 

Екінші шет тілініϟ 

елдіϟ мәдениеті мен 

ϭлттыϗ дәстϫрлерін 

білу арϗылы тіл 

тасымалдаушылардыϟ 

мінез-ϗϭлϗыныϟ 

ережелері мен 

нормаларын меϟгеру, 

оϗытылатын Екінші 

шет тілініϟ елдіϟ 

ϭлттыϗ-мәдени 

ерекшеліктерін ескере 

отырып, 

мәдениетаралыϗ 

коммуникацияны 

жϫзеге асыру 

екінші шетел 

тілі (В1+ 

деϟгейі) озыϗ, 

Арнайы 

маϗсаттарϏа 

арналϏан Тіл( 

С2 деϟгейі), 

Мәдениетарал

ыϗ 

коммуникация

ныϟ теориясы 

мен 

практикасы 

жалϏастыру 

ϭсынылады 

 Екінші шетел 

тілініϟ бизнес-

курсы 

5 Іскерлік ϗарым-

ϗатынас 

негіздерін ауызша 

және жазбаша 

Курс оϗытылатын 

Екінші шет тілін тереϟ 

меϟгеруге арналϏан. 

Екінші шет тілініϟ 

Оϗытылатын Екінші 

шет тілі жϫйесіндегі 

бизнес-лексиканыϟ 

орны мен р;лін; 

Іскерлік 

келісс;здерді 

енгізу 

технологиясы, 

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 
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формаларда 

оϗыту; неміс тілді 

елге іскерлік 

сапар ϫшін 

ϗажетті елтану 

білімін меϟгеруге 

ыϗпал ету. 

экономикалыϗ, 

ϗаржылыϗ, 

коммерциялыϗ 

лексикасын иелену 

тϫлектердіϟ 

бәсекелестік 

позицияларын 

айтарлыϗтай 

жаϗсартуϏа мϫмкіндік 

береді, жаϟа 

перспективалар ашады. 

экономикалыϗ, 

ϗаржылыϗ, 

коммерциялыϗ 

лексиканы; іскерлік 

хат-хабар жасау 

ережелерін білу және 

тϫсіну; тілдік 

фактілерді ϗадаϏалай 

білу, лингвистикалыϗ 

талдаудыϟ әртϫрлі 

тәсілдерініϟ 

к;мегімен оларды 

талдай білу және 

жалпылау; 

Кәсіби 

баϏытталϏан 

екінші шет тілі 

(деϟгей, В1+) 

озыϗ 

 Екінші шетел 

тілініϟ тарихы 

5 Оϗытылатын 

тілдердіϟ 

ϗалыптасуы мен 

дамуыныϟ 

интралингвистика

лыϗ мәселелері 

бойынша 

мәліметтер 

шеϟберін кеϟейту. 

ϖоϏамныϟ даму 

тарихымен 

байланысты тілде 

болып жатϗан 

тарихи 

ϫрдістермен 

танысу, ϖазіргі 

тіл нормаларын 

Курс фонетикалыϗ 

жϫйені, грамматикалыϗ 

ϗϭрылымды және 

ϗазіргі Екінші шет 

тілініϟ с;здік ϗϭрамын 

ϗалыптастыруϏа 

мϫмкіндік береді. 

Оϗытылатын тілді 

дамытудыϟ негізгі 

кезеϟдерін, халыϗ 

тарихымен 

байланысты оныϟ 

тарихи даму 

процестерін, басϗа 

теориялыϗ тілдік 

пәндер жϫйесіндегі 

тарих орнын, 

фонетика, грамматика 

және лексика 

саласындаϏы 

;згерістердіϟ негізгі 

процестерін білу 

ϖазаϗстанныϟ 

ϗазіргі тарихы, 

ϗазаϗ / орыс 

тілдері, Кәсіби 

баϏытталϏан 

екінші шетел 

тілі (В1+ 

деϟгейі)  

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 
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және оныϟ тарихи 

даму заϟдары 

тϭрϏысынан 

ерекшеліктерін 

тϫсіндіру. 

23 Іскерлік шетел 

тілі 

3 Кәсіби ϗызметте 

коммуникативтік 

ниеттерді іске 

асыру ϫшін 

ϗажетті арнайы 

даϏдылар мен 

іскерлікті 

ϗалыптастыру, 

оϗытылатын 

шетел тілініϟ 

ресми-іскерлік 

стилініϟ 

ерекшеліктері, 

іскерлік этикет 

және 

халыϗаралыϗ 

коммуникация 

ережелерімен 

байланысты 

жаϏдайларды, 

Оϗытылатын тіл 

елдері туралы 

елтанушылыϗ 

аϗпаратты 

зерделеу. 

Пән іскерлік тілді 

меϟгеруге, яϏни 

экономикалыϗ 

маϗалаларды оϗуϏа 

және аударуϏа, 

келісс;здерде не 

туралы айтып, 

оϗытылатын негізгі шет 

тілінде кез келген 

заманауи таϗырыпϗа 

;зі с;йлеуге мϫмкіндік 

береді. 

Оϗытылатын Шетел 

тілі жϫйесіндегі 

бизнес-лексиканыϟ 

орны мен р;лін білу 

және тϫсіну. Хат-

хабар жасау ϫшін 

экономикалыϗ және 

коммерциялыϗ 

лексиканы білу; тілдік 

фактілерді баϗылау, 

лингвистикалыϗ 

талдаудыϟ әртϫрлі 

тәсілдерініϟ 

к;мегімен іскерлік 

таϗырыптаϏы 

мәтіндерді талдау 

және жалпылау; 

ауызша және жазбаша 

тϫрде ϗарым-ϗатынас 

жаϏдайында 

экономикалыϗ, 

ϗаржылыϗ, 

коммерциялыϗ 

лексиканы ϗолдана 

білу 

Іскерлік 

келісс;здерді 

енгізу 

технологиясы, 

«арнайы 

маϗсаттар ϫшін 

Тіл (С2 

деϟгейі)» 

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 

 Аϗпараттыϗ - 3 Монологтыϗ АϏылшын тіліндегі С;здік ϗорын Аналитикалыϗ Осы пәнді одан 
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аналитикалыϗ  

аϏылшын тілі 

ауызша және 

жазбаша с;йлеуге 

шыϏатын әр тϫрлі 

оϗу даϏдыларын 

дамыту, 

пікірталас 

жϫргізу, ϗазіргі 

ϗоϏамдыϗ-саяси 

және 

экономикалыϗ 

мәтіндерді 

зерделеу 

аϗпараттыϗ-

аналитикалыϗ 

медиадискурстыϟ 

ерекшеліктерімен  

танысу. Бϭϗаралыϗ 

аϗпарат к;здерімен 

танысу: баспас;з, 

теледидар, Интернет, 

олар адамдардыϟ 

әлеуметтік-саяси 

аϗпаратϗа деген 

ϗажеттіліктерін жедел 

ϗанаϏаттандыруϏа, 

адамдардыϟ санасы мен 

мінез-ϗϭлϗына әсер 

етуге, олардыϟ 

ϗϭндылыϗтар жϫйесін 

ϗалыптастыруϏа 

мϫмкіндік береді. 

толыϗтыру, аϏылшын 

тілді БАϖ-та 

кϫрделілік деϟгейі 

жоϏары (С2) 

мәтіндерді оϗу, БАϖ 

материалдарында 

тілді эстетикалыϗ 

пайдалану, сленг және 

идиоматикалыϗ 

с;здер, мәтіндерде 

жасалϏан негізгі 

ϗорытындылар, 

оларды сыни баϏалау 

оϗу, «Арнайы 

маϗсаттарϏа 

арналϏан Тіл 

(С2 деϟгейі)» 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 

 Іскерлік хат 

алмасу 

негіздері 

3 Студенттердіϟ 

іскерлік хат 

алмасу 

негіздерімен 

танысу және 

меϟгеру 

Іскерлік аϏылшын тілі 

және іскерлік хат 

алмасу даϏдыларын, 

келісім-шарттар, 

тϫйіндеме және 

ϭсыным хаттарды 

ϗϭрастыру 

Стандартты іскерлік 

хаттар ϫшін барынша 

ϗолданылатын 

іскерлік 

формулаларды білу. 

Іскерлік 

келісс;здер 

жϫргізу 

технологиясы, 

Арнайы 

маϗсаттарϏа 

арналϏан Тіл 

(С2 деϟгейі) 

Осы пәнді одан 

әрі меϟгеруді 

жалϏастыру 

ϭсынылады 

 
 

Кафедра меPгерушісі ШТ ж�не МК кафедрасы     Ибраева Б.М. 
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