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6В01702 – «Шетел тілі: екі шет тілі» білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 
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технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларына сәйкес «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 
Басқарма Төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы №133 бұйрығымен «Педагог» кәсіби стандарты бекітілген. 
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Білім беру бағдарламасының мақсаты Халықаралық қоғамдастық таныған және республика қоғамының қажеттіліктеріне сай 

келетін деңгейде білім беру процесі субъектілерін психологиялық-педагогикалық 
сүйемелдеудің кешенді міндеттерін шешу үшін қажетті құзыреттерді және шет тілдерін 
меңгерген білім беру саласындағы бәсекеге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау. 

Білім беру бағдарламасы бойынша кадрларды даярлау бағытының картасы 
Білім беру саласының коды және атауы 6B01 Педагогикалық ғылымдар 
Даярлау бағытының коды және атауы 6B017 Тіл және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау 
Білім беру бағдарламасының коды және атауы 6В01702 – «Шет тілі: екі шет тілі» 

Бітірушінің біліктілік сипаттамасы 
Берілетін дәреже 6В01702 –   «Шет тілі: екі шет тілі» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 
Маман лауазымдарының тізбесі –   шет тілі мұғалімі (бастауыш, негізгі және бейіндік мектептер); 

–   техникалық және кәсіптік оқу орындарында шет тілі оқытушысы ; 
–   мектепке дейінгі және орта оқу орындарындағы әдіскер. 

Кәсіби қызмет саласы мектепке дейінгі, орта және бейіндік білім беру ұйымдарында шет тілі мұғалімдерінің 
қызметтерін орындау. 

Кәсіби қызмет объектісі  – мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу ұйымдары;  
 – бастауыш, негізгі және бейіндік мектеп;  
 – жалпы білім беретін мектептер, роың ішінде мектеп-лицейлер, мектеп-гимназиялар, 

шағын жинақты мектептер, мамандандырылған мектеп;  
 – техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары. 

Еңбек қызметі Білім берудің жаңартылған мазмұнына, жұмыс берушілердің талаптарына және еңбек 
нарығының сұраныстарына сәйкес сапалы білім беру қызметін ұсыну, оқытудың 
инновациялық әдістемелерін енгізу, білім алушылардың ақпараттық–  коммуникациялық 
сауаттылығын арттыру, көптілді білім беру шеңберінде білім алушылардың тілдік 
құзыреттілігін дамыту. 
Кәсіби қызметінде білім бакалавры келесі қызметтерді атқарады: : 

 – оқыту; 
 – тәрбиелеуші 
 – әдістемелік; 
 – зерттеулік; 
 – әлеуметтік– коммуникативтік. 
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2 Құзыреттілік картасы 

Кәсіби қызмет түрлері –  оқыту (педагогикалық): білім алушылардың қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін зерттеу; 
білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес білім беру ұйымдарында оқыту мен 
тәрбиелеуді жүзеге асыру; қазіргі заманғы білім беру технологияларын пайдалану; 
– тәрбиелеушілік: балалар мен ересектердің мәдени–  ағартушылық қызметке 
қажеттіліктерін зерттеу және қалыптастыру; мәдени кеңістікті ұйымдастыру; әртүрлі 
әлеуметтік топтар үшін мәдени–  ағартушылық бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру; 
мектепке дейінгі білім беру саласындағы озық педагогикалық тәжірибені зерделеу, қорыту, 
тарату; 
– әдістемелік: қоғамдық және білім беру ұйымдарымен және ата–  аналармен өзара іс–  
қимылды ұйымдастыру, кәсіби қызмет міндеттерін шешу үшін білім беру ұйымының 
ұжымын басқаруға және өзін–  өзі басқаруға қатысу; білім беру сапасын қамтамасыз ету 
үшін, роың ішінде ақпараттық технологияларды қолдана отырып, білім беру ортасын 
қалыптастыру; кәсіби өз бетімен білім алу мен тұлғалық өсуді жүзеге асыру; мектепке 
дейінгі балалардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету; 
– зерттеушілік: білім беру саласында зерттеу міндеттерін қою және шешу, кәсіби қызметте 
ғылыми зерттеу әдістерін қолдану, қазіргі білім беру мақсаттарына сәйкес білім беру 
үдерісін жетілдіру мақсатында білім беру міндеттерін шешу үшін жаңа білімді іздеу. 
–  әлеуметтік–  коммуникативтік: оқушыларды тәрбиелеу, оқыту, дамыту және жеке тұлға 
қалыптастырудағы педагогикалық қызметтің нәтижелерін болжау және коммуникацияда 
болу. 
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Кодтар Жалпы құзыреттер Кодтар Оқыту нәтижелері 
ЖҚ1 Құзыретті болу: 

-философиялық-тарихи, әлеуметтік-гуманитарлық және 
экономикалық ғылымдардың негізгі ережелері мен 
әдістерін пайдалануда: 
- кәсіби міндеттерді шешу кезінде заманауи ақпараттық 
технологияларды қолдануда; 
- нормативтік құжаттар мен арнайы әдебиеттермен 
жұмыс, оларды талдау және жүйелеу; тілдік және сөйлеу 
құралдарын көптілді қарым-қатынас жағдайларына сәйкес 
қолдану; 
- денсаулықты сақтау және нығайту және 
психофизикалық қабілеттерін, жеке қасиеттері мен 
қасиеттерін жетілдіру жөніндегі қызметті 
ұйымдастыруда. 
-әлеуметтік-саяси модульді (саясаттану, психология, 
мәдениеттану, Әлеуметтану) қалыптастыратын 
ғылымның барлық салаларының пәндік білімдерін 
(түсініктерін, идеяларын, теорияларын), қоғамның 
әлеуметтік-этикалық құндылықтарын осы пәндерді 
базалық білім беру жүйелеріндегі интеграциялық 
процестердің өнімі ретінде түсіндіруде және түсіндіруде. 

ОН1 
 

Моральдық сананың құндылығын жүзеге асыру, күнделікті 
тәжірибеде адамгершілік нормаларды ұстану. Сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алудың рухани-адамгершілік 
тетіктерін іске қосу; мүдделер қақтығысы мен моральдық 
таңдау ахуалын талдау. 

ОН2 Тематикалық тақырып аясында мәтіннің мазмұнын тыңдап 
түсіну. Меңгерілген тақырыптар бойынша әртүрлі жазбаша 
хабарламаларды (мазмұндама, хат, эссе) жасау. Жазбаша 
және ауызша сөйлесімде өздігінен дайын емес күйде 
монологты және диалогтық мәлімдемелерді айту. Мәтіннің 
лексикалық және грамматикалық талдауын, оның ішінде 
құбылыстардың семантикалық жолдардын (синонимдер, 
антонимдер),  полисемия мен үнділік құбылыстар, 
сөзжасамды практикалық тұрғыда жүргізу. 

Кодтар Кәсіби құзыреттер Кодтар Оқыту нәтижелері 
КҚ2 Құзыретті болу: 

- оқу процесін психологиялық-педагогикалық қамтамасыз 
ету; 
- әдістемелік нұсқауларға, ұсыныстарға сәйкес оқыту мен 
тәрбиелеудің әдістері мен құралдарын таңдау; 
- жеке, метапәндік және пәндік оқыту нәтижелеріне қол 
жеткізу үшін білім беру ортасының мүмкіндігін 
пайдалануда және оқытылатын пән арқылы білім беру 
процесінің сапасын қамтамасыз ету. 

ОН3 Адам өмірінің барлық кезеңдерінде адам психикасының жас 
ерекшеліктерін анықтау және зерттеу. Әр түрлі жастағы 
балаларды олардың психикалық белсенділігінің 
ерекшеліктерін білу негізінде психологиялық зерттеу 
жүргізу. Орта білім беру ұйымында педагогикалық үдерісті 
жоспарлау; мектеп жасындағы балаларды оқыту мен 
тәрбиелеу міндеттеріне сәйкес заманауи білім беру 
технологияларын таңдау және қолдану. 

ОН4 Жалпы білім беретін мектептер мен колледж білім 
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алушылары шетел тілдерін меңгеру бойынша оқу үдерісін 
ұйымдастыру заңдылықтарын білу. Үздіксіз кәсіптік өсуге 
және біліктілікті арттыруға, сондай-ақ кәсіби қызметте өзін-
өзі жүзеге асыруға ұмтылу. Тәрбиелеу қызметін жобалау 
және жүзеге асыру, кәсіби қызметтегі заманауи тәрбие 
технологияларын қолдану. 

КҚ3 Құзыретті болу: 
- нақты тіл нормаларына сәйкес тұжырымдарды 
құрастыру; 
- логикалық дұрыс және дәлелді ауызша және жазбаша тіл 
құру; 
- тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл 
міндеттерін шешу үшін шет тіліндегі ауызша және 
жазбаша нысандағы коммуникацияда; 
- - нақты қарым-қатынас жағдайларына сәйкес келетін 
әртүрлі дискурсивті стратегияларды қолдану; 
- табысты мәдениетаралық қарым-қатынас жасау 
мақсатында шетелдік ортадағы сөйлеу және сөйлеу емес 
мінез-құлықтың этикалық және адамгершілік нормаларын 
талдау. 

ОН5 Оқытылатын тілдің орфографиялық, ортофизикалық, 
грамматикалық, лексикалық нормаларын білу. Дайын және 
дайын емес сөйлеу дағдыларын қолдану. Меңгерілген 
теориялық білімдерді іс жүзінде қолдану. Ауызша және 
жазбаша тілде жаңа тілдік құбылыстарды түсіну және 
белсендіру. Оқытылатын тілдің коммуникативтік 
құзыреттілігінің негіздерін меңгеру. Жалпы, оқу және 
кәсіптік тақырыптар бойынша әңгімелесуді еркін меңгеру. 

КҚ4 Құзыретті болу: 
- кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық 
және әлеуметтік жағдайларын бағалауда, жаңа нарықтық 
мүмкіндіктерді анықтауда және бизнес-модельдерді 
қалыптастыруда, кәсіпкерлік құрылымдарды құру үшін 
қажетті ұйымдастырушылық және әкімшілік құжаттарды 
дайындауда; 
-өлкетану ақпаратын жинау мен жинақтауда, оқыту және 
мәдени-ағарту қызметінде пайдаланылатын өлкетану 
жұмысын ұйымдастырудың әртүрлі түрлері мен 
нысандарын меңгеруде. 

ОН6 Кәсіптік қызмет саласында тауарлар мен қызмет көрсету 
нарығының жай-күйін талдау; жеке еңбек қызметінің 
нәтижесі негізінде пайда мен залалды есептеу. Жергілікті 
табиғатты зерттеуді жүргізу; жергілікті деңгейдегі тәрбиелеу 
іс шараларын жүргізу; жергілікті тарих бұрыштарын, 
көрмелерді, мұражайларды безендіру. 



 
«Bolashaq» Академиясы 

Сапа менеджменті жүйесі 
Білім беру бағдарламасы 

6В01702 – «Шет тілі: екі шет тілі» 

СМК МОП 107-2022 
Нұсқасы 03 
Беті. 8 - 31 

 

КҚ5 Құзыретті болу: 
- сыни тұрғыдан ойлаудың әдістері мен әдістерінде; - 
мәтіндерді айқын және жасырын, негізгі және қайталама 
ақпараттың болуы тұрғысынан талдауда; 
- тезистер, Конспектілер, аннотациялар, рефераттар, түрлі 
жанрдағы шығармалар түрінде мәтіндерді ұсына білу; 
- шет тілі мәдениеті өкілдерімен қарым - қатынаста және 
әртүрлі мәдениеттердегі вербалды және вербалды емес 
коммуникативтік мінез-құлықтың нақты көріністерін 
түсіндіруде; 
- басқа мәдениеттерге тән коммуникативті стратегиялар 
мен тактикаларға ие болу; 
- IELTS/TOEFL халықаралық емтиханын тапсыру үшін 
қажетті ағылшын тілінің біліктері мен дағдыларында, 
сондай-ақ IELTS/TOEFL-ге дайындық бойынша 
әдістемелер мен технологияларды қолдануда; 
- оқытылатын шет тілі елдері туралы елтану білімінде; 
- кәсіби қызметте елдің даму тарихына, географиясына, 
әлеуметтік салаларына, әдебиеті мен біліміне қатысты 
ұғымдарды пайдалануда. 

ОН7 Сыни ойлауды дамыту технологиясының практикалық 
негіздерімен, сыни ойлаудың даму деңгейін бағалаудың 
негізгі критерийлері білу. Ауызша және ауызша емес 
сөйлесудің ерекшеліктерін ескере отырып, шет тілдерін 
мәдениетаралық деңгейде байланыстыра білу. Мақсатты 
тілдің бейтарап және стилистикалық белгіленген сөздік 
қорын анықтау. Лингвистика саласындағы зерттеудің және 
практикалық жұмысының негізгі әдістері мен тәсілдерін 
меңгеру. 

ОН8 Лингвистикалық, әлеуметтiк-лингвистикалық, ақпараттық-
талдамалық және коммуникативтiк аспектiлерде кәсiби 
қызметтi жүзеге асыру. Сөйлеу қызметінің барлық түрлерінде 
дағдыларды жетілдіру үшін шет тілінің құрылымын білу 
және түсіну. Кәсіби және күнделікті қарым-қатынас 
жағдайында тілдік құралдарды қолдану. Тілдік ортаның түрлі 
жағдайларында қолданылатын сөйлесім үлгілерін, 
IELTS/TOEFL сынағының кезеңдері мен талаптарын, 
сөйлесуде тіл ерекшеліктерін білу және түсіну. Академиялық 
қарым-қатынас жағдайын және тіл нормаларын ескере 
отырып, шеттілдік (меңгерген) тілде жазбаша немесе ауызша 
мәтінді құрастыра білу. 

КҚ6 Құзыретті болу: 
шетелдік өкілдермен, іскери серіктестермен қарым-
қатынас кезінде, сондай-ақ одан әрі өзін-өзі тәрбиелеу 
кезінде іскерлік және кәсіби қызметтің әртүрлі 
салаларындағы әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерді 
шешуде. 

ОН9 Қатысымның жеке, қоғамдық және кәсіби салаларындағы 
тілдік шектеулерді сезінбей әңгіме жүргізу. Төзімділік пен 
мәдениеттер диалогының қағидаттарына негізделген мәдени 
құбылыстарды талдау. Жалпы, іскерлік, кәсіби лексиканы, 
сондай-ақ шет тілінің негізгі грамматикалық құрылымдарын 
кәсіпкерлік және кәсіби қарым-қатынас үшін қажетті 
мөлшерде білу. 
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КҚ7 Құзыретті болу: 
- Лингвистика және тіл теориясы, оқытылатын шет тілінің 
құрылысы мен қызметі саласындағы ғылыми 
зерттеулердің қазіргі заманғы бағыттарын талдау мен 
түсіндіруде; 
- тілдің нақты формалары мен конструкцияларын түсіну 
үшін лингвистиканың жалпы ұғымдарын пайдалануда; 
тілдегі интерференциялық процестерді сипаттау үшін 
лингвистикалық талдау тәсілдерін, терминологиялық 
аппаратты пайдалануда. 

ОН10 Лингвистикалық фактілерді қадағалап, оларды 
лингвистикалық талдаудың әр түрлі әдістерінің көмегімен 
талдау және қорытындылау.Лингвистикалық фактілерді 
бақылаңыз, талдаңыз және жалпылаңыз. Лингвистикалық 
талдау жүргізгенде тілдің лексикалық, грамматикалық және 
фонетикалық жүйелері туралы білімдерін қолдану. Оқыту 
практикасы, зерттеулер, теория және адамдар тіл үйрететін 
және үйренетін контексттер арасында байланыс орната білу. 

КҚ8 Құзыретті болу: 
ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістерін игеру, өзінің 
кәсіби қызметінің ғылыми бейінін өзгерте білу, өзінің 
зияткерлік, әдіснамалық, кәсіптік және жалпы мәдени 
деңгейін жетілдіру және арттыру. 

ОН11 "Мектеп аудиториясында жұмыс істей білу, сабақ барысында 
және сабақтан тыс уақытта педагогикалық мәселелерді шеше 
білу. Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасында ауыспалы 
шет тілін оқытудың негізгі бағыттары мен даму принциптерін 
білу. Қазақстан Республикасында ауыспалы шетел тілінде 
білім беруді дамытудың негізгі бағыттары мен принциптерін 
білу. Педагогикалық зерттеулерді жүзеге асыру, IT және 
кәсіби бағытталған міндеттерді шешу үшін жобалық және 
басқа технологияларды қолдана білу. 

КҚ9 Құзыретті болу: 
- анықтамалық және арнайы әдебиеттерден ақпарат 
іздеуді қоса алғанда, аударманы орындауға дайындық 
теориясы мен әдістемесінде; 
- табысты аударма қызметін жүзеге асыру үшін алған 
білімдерін қолдану; 
- - мәтін түріне сәйкес келетін аударма құралдарын 
қолдануда және аудармаларды редакциялау. 

ОН12 Аударма теориясы мен практикасының негізгі ұғымдары мен 
негізгі категорияларымен жұмыс жасаңыз. Аударма 
қызметінің стратегиясын анықтаңыз және осы стратегияға 
сәйкес аударма техникасын таңдаңыз. Аударманың негізгі 
түрлендіру дағдыларын көрсету. 
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3. Пәндер туралы мәліметтер 
 

№ Цикл 
 Пәндер атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-50 сөз) Кредитте

р саны 

Оқыту 
нәтижелер
і (кодтар) 

1 ЖБП/МК Қазақстанның қазіргі 
тарихы 

«Қазақстанның қазіргі заман тарихы» оқу пәнінің негізгі 
мақсаты - отандық тарихтың негізгі оқиғаларының мазмұны, 
тарихи– мәдени дамудың үздіксіздігі мен сабақтастығы, рухани 
мұраның терең тамырлары, гуманизм, патриотизм, өткен 
ұрпақтардың жасампаздық еңбегі, халықтың ұлы тұлғалары 
туралы қажетті білім жиынтығын беру, жас 
қазақстандықтардың тарихи тәжірибесі мен ұлттық 
дәстүрлеріне деген құрметін қалыптастыруға ықпал ету. 

5 ЖҚ1/ОН1 

2 ЖБП/МК Философия 

Курстың мақсаты - студенттердің дүниетанымының теориялық 
базасы болып табылатын философиялық мәдениеттің негізін 
қалыптастыру. Философиялық дайындықтың мазмұны 
студенттердің дүниетанымдық құзыреттілігін қалыптастыруға 
бағытталған; өмір сүру пРОцесінде туындайтын пРОблемалық 
жағдайларды жан-жақты және терең талдау қабілеті; оларға 
қоғамдық қарым-қатынастардың біртұтастығын, даму 
жүйелілігін ескере отырып баға беру; танымдық үрдістер; 
әртүрлі қызмет салаларында даму пРОцестерінің 
диалектикалық сипатын ескеру; алған білімдерін практикалық 
өмірде қолдана білу. 

5 ЖҚ1/ОН1 

3 ЖБП/МК Қазақ (орыс) тілі 

Пән шеңберінде студент кәсіби қазақ тілін роың оқытушылық 
қызметін сауатты қолдану, кәсіби мәтіндерді егжей-тегжейлі 
талдау үшін қолдану, балалар психологиясы, педагогика, оқыту 
және тәрбиелеу әдістемесі туралы материалдармен қазақ 
тілінде танысу мақсатында меңгереді. 

10 ЖҚ1/ОН2 

4 ЖБП/МК Шет тілі (екінші) 

Әлеуметтік және әлеуметтік - мәдени пәнді оқу студенттерді 
екі салада қарым-қатынас жасауға дайындауды қамтиды. 
Байланыстың әр саласы үшін типтік жағдайлар сияқты 
тақырыптар мен субтемалардың өзіндік жиынтығы ұсынылады. 

10 ЖҚ1/ОН2 
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Пәннің мазмұны: екінші шет тілін базалық деңгейде меңгерудің 
негізгі грамматикалық және лексикалық тақырыптары (А1 
деңгейі), сөйлеу әрекетінің төрт түрі бойынша ауызша және 
жазбаша сөйлеуді меңгеру негіздері, екінші шет тіліндегі 
негізгі сөйлеу дағдылары. 

5 ЖБП/МК 

Ақпараттық- 
коммуникациялық 

технологиялар  
(ағылшын тілінде) 

"Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар" пәнінің 
мақсаты студенттердің күнделікті өмірді жеңілдететін және 
заманауи ақпараттық технологияларды кәсіби қызметтің, 
ғылыми және практикалық қызметтің әртүрлі салаларында, 
сондай-ақ өзін-өзі тәрбиелеуде және басқа мақсаттарда 
пайдалануға мүмкіндік беретін ақпараттық және 
коммуникациялық құзіреттіліктерді игеру болып табылады. 

5 ЖҚ 1/ОН1 

6 ЖБП/МК 

Әлеуметтік-саяси білім 
модулі (саясаттану, 

психология, мәдениеттану, 
әлеуметтану) 

Пәндер дамудың негізгі кезеңдерін қарастырады: әлеуметтік-
саяси, мәдениеттанушылық ойлар; саясаттану ғылымының, 
әлеуметтану мен мәдениеттанудың қазіргі заманғы теориялық 
бағыттары, іргелі ұғымдары, санаттары; негізгі әлеуметтік-
саяси мәдени процестер; Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың 
"Қазақстанның рухани жаңғыруы" бағдарламасының 
мәнмәтініндегі уақыт сын-тегеуріндеріне сәйкес сананы 
қалыптастыру/жаңғырту үшін қажетті тұлғааралық қарым-
қатынастағы жеке тұлға мінез-құлқының әлеуметтік 
психологиялық заңдылықтары. 

8 ЖҚ1/ОН1 

7 ЖБП/МК Дене шынықтыру 

Студенттердің әлеуметтік-жеке құзыреттерін және кәсіби 
қызметке дайындық үшін денсаулықты сақтауды, нығайтуды 
қамтамасыз ететін дене шынықтыру құралдары мен әдістерін 
мақсатты түрде пайдалану қабілетін қалыптастыру, физикалық 
белсенділікті, нейропсихикалық стрессті және болашақ еңбек 
қызметіндегі қолайсыз факторларды тұрақты түрде береді. 

8 ЖҚ1/ОН1 

8 ЖБП/ 
ЖООК 

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениет негіздері 

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері" пәні 
бакалаврларды даярлаудың барлық бағыттары үшін тұтас 
пәнаралық білім жүйесі болып табылады. "Сыбайлас 
жемқорлық" ұғымының теориялық-әдіснамалық негіздерін, 

5 ЖҚ1/ОН1 
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сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шарты ретінде 
қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық 
қатынастарын жетілдіру проблемаларын, сыбайлас жемқорлық 
мінез-құлық табиғатының психологиялық ерекшеліктерін, 
жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін 
қалыптастыру ерекшеліктерін, түрлі салалардағы сыбайлас 
жемқорлық іс-әрекеттері үшін моральдық-этикалық 
жауапкершілік мәселелерін қарайды. 

9 БП/ 
ЖООК 

Психология және адам 
дамуы 

Курс аясында студент оқушының дамып келе жатқан тұлғасына 
педагогикалық тұрғыдан тиімді әсер ету техникасын игереді, 
адамды жан-жақты жетілдірудің ең күрделі психологиялық 
заңдылықтарын терең түсінуге үйренеді. Бұл пәннің осы 
курсына ықпал ететін Кәсіби бағытталған психологиялық білім 
мен дағдыларды игеру. 

3 КҚ2/ОН3 

10 БП/ 
ЖООК Базалық шет тілі 

Пәннің пәндік мазмұны компоненттік құрамына кіретін жаңа 
когнитивті-лингвомәдениеттік кешендерде (КБК) 
ұйымдастырылады: 
- оқытудың осы деңгейінің мазмұнын көрсететін 
коммуникативтік сала; 
- осы саланы жүзеге асыратын сөйлеу тақырыптары мен қарым-
қатынас субтемаларының жиынтығы; 
- байланыстың типтік жағдайлары. 

3 ЖҚ1/ОН2 

11 БП/ 
ЖООК Педагогика 

"Педагогика" курсының негізгі мақсаты - студенттердің қазіргі 
заманғы оқыту мен тәрбиенің мақсаттары, мазмұны, 
құрылымы, қозғаушы күштері, технологиялары мен 
ұйымдастырушылық нысандары туралы теориялық түсініктерін 
қалыптастыру. Курсты оқудың мақсаты-студенттердің назарын 
адам өмірінің педагогикалық аспектілеріне аудару, 
педагогикалық білім мен дағдылар жүйесімен қаруландыру, 
бұл педагогикалық процесті тұлға оңтайлы дамуы үшін 
ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

3 КҚ2/ОН3 

12 БП/ 
ЖООК 

Мәдениетаралық қарым- 
қатынас контекстіндегі 

"Мәдениетаралық коммуникация контекстіндегі Базалық шет 
тілі" пәні Базалық шет тілі пәнін оқытудың логикалық жалғасы 3 КҚ3/ОН5 
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базалық шет тілі болып табылады. Коммуникативті-мәдениаралық құзыреттілік 
коммуникативтік дағдыларды одан әрі қалыптастырумен, 
сондай-ақ басқа әлеуметтік мәдениет әлемінің бейнесін 
тереңірек түсінумен, мәдениеттер арасындағы ұқсастықтар мен 
айырмашылықтарды көре білумен және оларды 
мәдениетаралық қарым-қатынас контекстінде қолданумен 
байланысты. Тілдік материал студенттердің сөйлеу идиомасын 
жоғарылату, олардың фондық білімдерін тереңдету және 
жалпы білім беру мазмұны мен қалыптасқан коммуникативті 
дағдылардың жалпы мәдени компоненті аясында олардың 
мәдени, елтану көкжиегін кеңейту арқылы байытылады. 

13 БП/ 
ЖООК 

Қатысым жағдайындағы 
екінші шетел тілі (А2+) 

алдыңғы 

Пән екінші шет тілін (А2 деңгей) оқытудың базалық деңгейінде 
негізгі грамматикалық және лексикалық тақырыптарды 
меңгеруге бағытталған. Курс сөйлеу әрекетінің төрт түрі (оқу, 
тыңдау, жазу және сөйлеу) бойынша ауызша және жазбаша 
сөйлеуді меңгерудің негіздерін. Екінші шет тіліндегі негізгі 
сөйлеу дағдыларын қамтиды. 

5 КҚ3/ОН5 

14 БП/ 
ЖООК Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

"Кәсіби қазақ (орыс) тілі" пәнін оқыту ақпараттандыру және 
дамыту функцияларын жүзеге асырады, шетел тілдерін оқыту 
педагогикасы мен әдістемесі саласындағы болашақ маманның 
сөйлеу ойлауының дамуына, кәсіби қызметте қазақ (орыс) 
тілінің байлығын саналы пайдалану дағдыларын 
қалыптастыруға ықпал етеді. 

3 КҚ3/ОН5 

15 БП/ 
ЖООК 

Шеттілдік білім берудің 
әдістемесі 

Мәдениетаралық өзара іс-қимыл құралы ретінде шет тілін 
білетін мамандарды даярлау сапасына әлеуметтік сұраныстың 
өзгеруі шет тілдерін оқытудың әдістемелік ғылымы мен 
технологиясының тұжырымдамалық ережелерін түбегейлі 
қайта бағдарлау қажеттілігін анықтады. Бұл мәселені шешу, ең 
алдымен, "шет тілінде білім беру әдістемесі"курсында көрініс 
тапқан шет тілінде білім берудің біртұтас біртұтас теориялық 
және әдіснамалық платформасын құруды талап етті. 

5 КҚ2/ОН4 

16 БП/ 
ЖООК 

Кәсіби бағдарланған шет 
тілі 

Бұл курс шет тілін кәсіби бағдарланған оқытуды қамтиды, бұл 
болашақ мамандықтың ерекшеліктеріне байланысты 3 КҚ3/ОН5 
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студенттердің шет тілін үйренудегі қажеттіліктерін ескеруге 
негізделген оқытуды білдіреді. Ол кәсіптік-бағдарланған шет 
тілін меңгеруді білім алушылардың жеке қасиеттерін 
дамытумен, Оқытылатын тіл елінің мәдениетін білумен және 
кәсіптік және лингвистикалық білімге негізделген арнайы 
дағдыларды меңгерумен ұштастыруды көздейді. 

17 БП/ 
ЖООК Өзін-өзі тану 

"Өзін-өзі тану" курсы адамның шынайы бақытқа, өмірге 
қанағаттану мен тыныштыққа, мінезді жетілдіруге және тұтас 
үйлесімді тұлғаны дамытуға ықпал етеді. Жастардың 
адамгершілік-рухани білімі қоғамда жоғары мұраттарды 
орнықтыруға, асыл мінезді және адамгершілік қасиеттері бар 
лайықты азаматтарды тәрбиелеуге негіз болуға тиіс. 

3 КҚ2/ОН4 

18 БП/ 
ЖООК 

Кәсіпкерлік қызметтің 
негіздері 

Бұл пән шақырылған педагогтарды даярлауды қамтамасыз ету, 
білімі бар Қазақстан экономикасының, атап айтқанда, 
кәсіпкерліктің стратегиялық ресурстар мен ішкі көздердің бірі 
ретіндегі дамуының қазіргі заманғы үрдістері туралы дамыту. 
Кәсіпкерлік қазіргі заманғы қызмет жағдайларда ең түрлі 
салаларда, оның ішінде білім беру және болып табылады 
зияткерлік қызмет. Болашақ педагог өз бизнесін ашу кезінде 
қадамдық қызмет туралы білім алады. 

3 КҚ4/ОН6 

19 БП/ 
ЖООК Өлкетану 

Пәнді оқу болашақ мамандарды кәсіби даярлаудың ажырамас 
бөлігі ретінде өлкетану жұмысының негіздерін меңгеруге 
бағытталған. Өлкетану туған жерге деген сүйіспеншіліктің 
объективті негізін қалайды, ол интернационализммен және 
әлемге кең көзқараспен тығыз байланысты, оның ішінде туған 
өлкенің жетістіктері үшін мақтаныш сезімі және оның 
проблемаларына жанашырлық. 

3 КҚ4/ОН6 

20 БП/ТК 
Негізгі шетел тілінің 
практикалық курсы 

(В1деңгейі) 

Бұл курс шет тілін меңгерудің әлеуметтік-жеткілікті деңгейін 
қалыптастыруға бағытталған. Оқытылатын шет тілінің барлық 
негізгі фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, 
сөзжасамдық құбылыстары мен қызмет ету заңдылықтарын, 
оның функционалдық түрлерін білуді қамтитын 
лингвистикалық білім жүйесін меңгеру. 

3 КҚ1/ОН2 



 
«Bolashaq» Академиясы 

Сапа менеджменті жүйесі 
Білім беру бағдарламасы 

6В01702 – «Шет тілі: екі шет тілі» 

СМК МОП 107-2022 
Нұсқасы 03 
Беті. 15 - 31 

 

 

 

 

БП/ТК 

Қарым-қатынас 
жағдайындағы негізгі 
шетел тілі бойынша 

практикум  (В1 деңгейі) 

Курс шет тілін меңгерудің әлеуметтік-жеткілікті жалпы білім 
деңгейін қалыптастыруға арналған. Бұл кезеңде шет тілін 
меңгеруде функционалдық сауаттылыққа қол жеткізу, 
бағдарламада айқындалған салаларда тұлғааралық және 
мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде тілдің сөйлеу 
әрекетінің төрт түрінде коммуникативтік дағдыларды 
қалыптастыру қажет. 

 КҚ1/ОН2 

21 

БП/ТК Негізгі шетел тілінің 
практикалық курсы (В1+) 

Бұл курс шет тілін меңгерудің әлеуметтік-жеткілікті деңгейін 
дамытуға, яғни зерттелетін шет тілінің барлық негізгі 
фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, сөзжасамдық 
құбылыстары мен қызмет ету заңдылықтарын, оның 
функционалдық сорттарын білуді қамтитын лингвистикалық 
білім жүйесін меңгеруді дамытуға бағытталған. 

4 КҚ1/ОН2 

 

 

БП/ТК Қарым-қатынас 
жағдайындағы негізгі 
шетел тілі бойынша 

практикум (В1+ деңгейі) 

Курс шет тілін меңгерудің әлеуметтік-жеткілікті жалпы білім 
деңгейін дамытуға арналған. Бұл кезеңде шет тілін меңгеруде 
функционалдық сауаттылықты, бағдарламада айқындалған 
салаларда тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас 
құралы ретінде тілдің сөйлеу әрекетінің төрт түріндегі 
коммуникативтік іскерлікті дамыту қажет. Тіл білімін 
тереңдету, нормативтік айтылым, тыңдалым біліктері мен 
дағдыларын жетілдіру, қарапайым коммуникативтік 
құзыреттілік және өнімді ауызша сөйлеу дағдыларын 
қалыптастыру. 

4 КҚ1/ОН2 

22 

БП/ТК Тіл ғылымының негіздері 

Тілдік құбылыстардың мәнін ашуға және лингвистикалық 
терминологияны игеруге ерекше көңіл бөлінеді. Курс тілдердің 
эволюциясы және олардың қалыптасу кезеңдері туралы түсінік 
береді, лингвистикалық әдебиетті одан әрі тәуелсіз зерттеу 
үшін қажетті нақты білім қоры, сонымен қатар тілдік 
фактілерді талдау әдіснамасы мен әдіснамасымен танысуға 
мүмкіндік береді. 

4 
 КҚ7/ОН10 

БП/ТК Аударма теориясы мен 
практикасының негіздері 

Студенттердің курсты оқу кезінде алатын негізгі білімдері: 
ауызша және жазбаша сөйлеу ерекшеліктері туралы негізгі 
түсініктер; аударма түрлері және оларға қойылатын талаптар 

4 КҚ9/ОН12 
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туралы негізгі мәліметтер; аударма теориясының негіздерін, 
аударма проблемаларының сипатын және оларды шешу 
әдістерін білу. Курс аясында студенттер академиялық және 
әдеби сипаттағы мәтіндерді жазбаша аударудың негізгі 
дағдыларын, сондай-ақ сөйлеу мен әңгімелесуді ауызша аудару 
дағдыларын меңгереді. 

23 

БП/ТК Негізгі шетел тілінің 
практикалық курсы (В2) 

Курстың мақсаты-студенттердің лингвистикалық, 
коммуникативті және лингвистикалық және аймақтық 
құзіреттіліктің озық деңгейін қалыптастыру. Оқытудың осы 
кезеңінде алдыңғы деңгейде алған тыңдау, оқу, сөйлеу, жазу 
дағдылары бекітіледі. 

4 ЖҚ1/ОН2 

БП/ТК 

Қарым-қатынас 
жағдайындағы негізгі 
шетел тілі бойынша 

практикум (В2 деңгейі) 

Пәнді меңгерудің мақсаты-әлеуметтік-коммуникативтік 
контексте шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас 
жасау біліктері мен дағдыларын дамыту, шет тілін меңгерудің 
жалпыеуропалық құзыреттілік жүйесіне сәйкес В2 деңгейі 
шеңберінде тілдік және коммуникативтік құзыреттіліктерді 
кезең-кезеңмен қалыптастыру болып табылады. 

4 ЖҚ1/ОН2 

24 

БП/ТК 
Негізгі шетел тілінің 

практикалық курсы (В2+ 
деңгейі) 

Курстың мақсаты-студенттердің лингвистикалық, 
коммуникативтік және лингвистикалық-аймақтық 
құзыреттілігінің озық деңгейін жетілдіру. Оқытудың осы 
кезеңінде бұрын үйренген тыңдау, оқу, сөйлеу, жазу дағдылары 
жетілдіріледі. 

4 ЖҚ1/ОН2 

БП/ТК 

Қарым-қатынас 
жағдайындағы негізгі 
шетел тілі бойынша 

практикум (В2+ деңгейі) 

Пәнді меңгерудің мақсаты әлеуметтік-коммуникативтік 
контексте шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас 
жасау біліктері мен дағдыларын дамыту, В2+деңгейі 
шеңберінде тілдік және коммуникативтік құзыреттіліктерді 
кезең-кезеңмен қалыптастыру болып табылады. Курс білім 
берудің алдыңғы сатысында қол жеткізілген шет тілін 
меңгерудің бастапқы деңгейін арттыруға және студенттердің 
әртүрлі қызмет салаларында әлеуметтік-коммуникативтік 
міндеттерді шешу үшін қажетті және жеткілікті 
коммуникативтік құзыреттілік деңгейін меңгеруге бағытталған. 

4 ЖҚ1/ОН2 

25 БП/ТК Үйдегі оқу Бұл курс көмекші болып табылады, бірақ сонымен бірге 4 КҚ3/ОН5 
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студенттердің түпнұсқа көркем шығармалармен танысу және 
талдау дағдыларын қалыптастыруды көздейтін маңызды 
компонент болып табылады. 

БП/ТК 
Газет ақпараттары мен 

көркем әдебиет мәтіндерін 
оқу және аудару 

Курс студенттердің газет-ақпараттық және көркем мәтіндерді 
жазбаша жанр ретінде оқуға және аударуға мүмкіндік беретін 
құзыреттерін қалыптастыруға бағытталған. Курс шеңберінде 
студенттерде осы тектес мәтіндерді аударудың ерекшеліктері, 
олардың стилінің ерекшеліктері туралы Білім; қажетті аударма 
тәсілдерін пайдалана отырып, мәтіндерді жазбаша және ауызша 
аударуды жүзеге асыру білігі; аударма құралдарының барлық 
арсеналын пайдалану, заманауи ақпараттық технологияларды 
пайдалана отырып, ақпаратты ғылыми іздеу дағдылары 
қалыптасады. 

4 КҚ3/ОН5 

26 

БП/ТК Шетелдік оқыту әдістемесі 
бойынша практикалық курс 

Шетелдік оқыту әдістемесінің практикалық негіздері. Әр түрлі 
оқу орындарында шет тілін оқытудың мақсаттарын, мазмұнын, 
принциптерін, әдістері мен құралдарын жүзеге асыру. Шет тілі 
оқулығының тұжырымдамалық негіздері, шет тілі 
сабақтарының түрлері және оларды өткізу технологиясы. Шет 
тіліндегі сөйлеу әрекетінің негізгі түрлері және шет тілін 
меңгеру дағдыларын қалыптастыру технологиясы. Шет 
тіліндегі сөйлеу үлгісін бере отырып, сабақтың мақсаттарын 
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін деңгейде шет тіліндегі 
қарым-қатынас дағдылары. 

4 КҚ8/ОН11 

БП/ТК Дәйекті және жазбаша 
аударма практикумы 

Лексикалық эквиваленттілік нормаларын сақтай отырып, тілдің 
грамматикалық, синтаксистік және стилистикалық нормаларын 
сақтай отырып, жазбаша аударма жасау дағдылары. 
Лексикалық эквиваленттілік нормаларын сақтай отырып, 
аударма мәтінінің грамматикалық, синтаксистік және 
стилистикалық нормаларын және бастапқы мәтіннің 
темпоралдық сипаттамаларын сақтай отырып, бірізді ауызша 
аударма және парақтан ауызша аударма. Бірізді ауызша 
аударманы орындау кезіндегі қысқартылған аударма жазбасы 
жүйесінің негіздері, халықаралық этикет және ауызша 

4 КҚ9/ОН12 
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аударманың әртүрлі жағдайларындағы аудармашының мінез-
құлық ережелері. 

27 
 

БП/ТК Сыни оқу және жазу 
Оқудың бұл түрі мәтіннің мазмұнын толық түсінетін оқуға 
негізделген және оқудың әртүрлі түрлерін біріктіреді, оқу 
дағдыларының жоғары деңгейін, мазмұнын, стилін, тілдік формасын 
талдай білуді, оқығанын сыни бағалауды қамтиды. 

4 КҚ5/ОН7 

БП/ТК Аналитикалық оқу және 
жазу 

Оқудың негізгі түрлері; берілген мәтіннен ақпарат алу 
мақсатының өзгеруіне байланысты оқудың бір түрінен 
екіншісіне өту әдістері. Әр түрлі презентация әдістерін қолдана 
отырып, ақпарат алмасу үшін жазбаша мәтіндерді қабылдау 
және құру. Мәтінді талдаудың негізгі әдістері, эсселерді 
бағалау критерийлері. Әр түрлі типтегі эсселерді құрылымдау 
және редакциялау дағдылары. Мәтіннің мазмұнын оқырманның 
жеке көзқарасымен, оның білімімен, өзінің өмірлік 
тәжірибесімен сәйкестендіру арқылы оқылғанды 

4 КҚ5/ОН7 

28 
 

БП/ТК Негізгі шетел тілінің 
практикалық курсы (С1) 

Пән курсы оқытылатын тіл елінің мәдениетін терең түсінуге, 
қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени 
және оқу-кәсіби салаларында шет тілін меңгерудің жеткілікті 
жоғары және сапалы деңгейіне бағытталған. Радио және 
теледидар бағдарламаларын түсіну, прагматикалық 
бағытталған әдебиеттерді оқу. 

5 КҚ3/ОН5 

БП/ТК 

Қарым-қатынас 
жағдайындағы негізгі шет 
тілі бойынша практикум 

(C1) 

Курс аясында студент дискурсивті құзыреттілікті, яғни 
монолог, диалог және полилог формаларындағы қарым-
қатынастың функционалдық міндетін ескере отырып, 
логикалық, дәйекті және дәлелді мәлімдемелерде сөйлеу 
әрекетін жоспарлау және жүзеге асыру мүмкіндігін игереді. 
Әлеуметтік-лингвистикалық және әлеуметтік-мәдени 
құзыреттілікті жетілдіре отырып, қарым-қатынастың әртүрлі 
жағдайларында сөйлеу мінез-құлық дағдыларын меңгереді. 

5 КҚ3/ОН5 

29 БП/ТК Кәсіби бағдарланған екінші 
шетел тілі (В1 деңгейі) 

Екінші шет тілінде шет тіліндегі қарым-қатынастың негізгі 
дағдыларын одан әрі жетілдірумен қатар, студенттер жалпы 
кәсіптік пәндер блогы саласында да, тілді кәсіби қарым-

5 КҚ3/ОН5 
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қатынас мақсатында қолдануда да Кәсіби бағытталған білім 
деңгейіне жетеді. 

БП/ТК Екінші шетел тілі бойынша 
практикум (В1 деңгейі) 

Бұл курс Екінші шет тілін меңгерудегі функционалдық 
сауаттылыққа қол жеткізуге, бағдарламада айқындалған 
салаларда тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас 
құралы ретінде тілдің сөйлеу әрекетінің төрт түріндегі 
коммуникативтік дағдыларды қалыптастыруға ықпал етеді. 

5 ЖҚ1/ОН1 

30 

БП/ТК 
Шетел тілін оқытудың 

қазіргі әдістемесінің өзекті 
мәселелері 

Аталған курс студенттерде қазіргі кезеңде ҚР шет тілінде білім 
беру жүйесінің қалыптасуы мен дамуына себепші болатын 
объективті факторлар туралы ғылыми түсінік қалыптастыруға; 
студенттерді вариативті білім берудің қазіргі заманғы 
жүйесінің дамуының жетекші қағидаттары мен негізгі 
үрдістерімен таныстыруға бағытталған. 

4 КҚ8/ОН11 

БП/ТК 
Шетел тілдерін оқытудың 

арнайы бағытталған 
әдістемесі 

Аталған курс студенттерде қазіргі кезеңде ҚР шет тілінде білім 
беру жүйесінің қалыптасуы мен дамуына себепші болатын 
объективті факторлар туралы ғылыми түсінік қалыптастыруға; 
студенттерді вариативті білім берудің қазіргі заманғы 
жүйесінің дамуының жетекші қағидаттары мен негізгі 
үрдістерімен таныстыруға бағытталған. Курстың мақсаты жаңа 
үлгідегі мектептер үшін шет тілі мұғалімдерін Құзыреттілік, 
кәсіби-әдістемелік, вариативті-мамандандырылған даярлау 
болып табылады. 

4 КҚ8/ОН11 

31 

БП/ТК 
Оқытылатын тіл 

теориясының  негіздері 
(негізгі тіл) 

Тілді жүйелік-функционалдық білім, әмбебап байланыс құралы 
ретінде түсіну, тілдің өмір сүру және қызмет ету формаларын 
талдаудағы жүйелік, функционалдық, елтану - мәдени және 
тарихи тәсілдердің бірлігі принципіне негізделген. 

5 КҚ5/ОН7 

БП/ТК Қолданбалы лингвистика 

Тілдік білім жүйесі, оның ішінде теориялық және қолданбалы 
аспектілер. Негізгі фактілерді, фонетикалық, лексикалық, 
грамматикалық, сөзжасамдық құбылыстар мен зерттелетін шет 
тілінің жұмыс істеу заңдылықтарын талдау. Лингвистикалық 
зерттеудің құралдары мен әдістері. Тілдік құбылыстарды және 
оларға әсер ететін факторларды зерттеу дағдылары. Қазіргі тіл 
білімінің өзекті мәселелері. Лингвистикалық зерттеу саласына 

5 КҚ7/ОН10 
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қатысты тұжырымның коммуникативті мақсаттарын 
дискурсивті түрде орындау дағдылары. 

32 

БП/ТК Шетел тілін aкадемиялық 
мақсатта оқыту 

Академиялық шет тілі көбінесе идеяларды дәл және объективті 
түрде жеткізетін салыстырмалы түрдегі күрделі тіл болып 
саналады. Оған әдеби талдау дағдылары, анықтамалық 
жүйелерді сақтау және сыни бағалау қабілеті кіреді. 

4 КҚ5/ОН8 

БП/ТК Академиялық хат 
Курсқа ғылыми мәтіндермен жұмыс кіреді: конспект, 
Аннотация, реферат, рецензия және т.б. академиялық 
Байланыс: ғылыми баяндама, пікірталас, презентация әдістері. 

4 КҚ5/ОН8 

33 

БП/ТК Кәсіби бағдарланған екінші 
шетел тілі (В1+ деңгейі) 

Екінші шет тілін оқытудың кәсіби және мәдениетаралық 
бағытын одан әрі тереңдету және болашақ мамандыққа деген 
қызығушылықты дамыту. Зерттелетін тіл елдерінің тарихын, 
мемлекеттілігін, басқа менталитет пен мәдениеттің 
құбылыстарын зерттеу және оны ана мәдениетінің 
семантикалық және құндылық қоймасымен салыстыру. 

5 КҚ3/ОН5 

БП/ТК Екінші шетел тілі бойынша 
практикум (В1+ деңгейі) 

Пән екінші шет тілі жүйесі туралы білімді кеңейтуге, осы тілдің 
нормаларына сәйкес грамматикалық құрылымдар мен тілдік 
құралдарды пайдалану білігін жетілдіруге, алынған сөздік 
қорды еркін пайдалануға; сөйлеу әрекетінің негізгі түрлерінде 
(тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым), сондай-ақ тілдік 
білдірудің лингвистикалық нысаны мен тәсілін, қарым-қатынас 
жағдайларының барабарлығын, қарым-қатынас бойынша 
серіктестердің мақсаттары, ниеттері мен рөлдерін таңдауда 
біліктерді жетілдіруге бағытталған. 

5 КҚ3/ОН5 

 
 
 
 
 

34 

БП/ТК Мәдениетаралық 
коммуникацияға кіріспе 

Курстың мақсаты-туған және басқа адамдардың мәдениеті 
саласындағы білімге негізделген, әртүрлі жағдайларда барабар 
мінез-құлықты қамтамасыз ететін тиімді мәдениаралық қарым-
қатынас стратегияларын игеру. 

3 КҚ5/ОН7 

БП/ТК 
Шет тіліндегі білім 

берудегі мәдениетаралық 
қақтығыстар 

Қарым-қатынас процесін және шет тілін үйрену кезінде әртүрлі 
мәдениеттегі адамдар арасындағы өзара әрекеттесу кезінде 
туындауы мүмкін асқынулардың барлық түрлерін зерттеу. 
Стереотиптерді, жалпылауды, қарым-қатынас стильдерін, 
коммуникациялық стратегияларды және коммуникативті 

3 КҚ5/ОН7 
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бағыттарды зерттеу. 

35 

БП/ТК Елтану (негізгі тіл) 

Шет тілін оқыту және оқытылатын тіл елі туралы белгілі бір 
мәліметтерді беру. Әңгімелесушінің сөзін тең қабылдау, 
түпнұсқа мәтіндерді түсіну арқылы мәдениетаралық қарым-
қатынас актілерінде коммуникативті құзыреттілікті қамтамасыз 
ету. 

3 КҚ5/ОН7 

БП/ТК Оқытылатын тіл елінің 
әдебиеті (негізгі тіл) 

Көрнекті жазушылар шығармашылығының идеялық мазмұны 
мен жеке көркемдік ерекшеліктері туралы қажетті ақпарат. 
Әдеби бағыттардың уақыты, осы кезеңдердің көрнекті 
жазушылары. Кезеңге байланысты көркем әдебиеттің негізгі 
стилистикалық ерекшеліктері. Әдебиет пен адамзат тарихының 
байланысы. 

3 КҚ5/ОН7 

36 

БП/ТК 
Педагог пен білім 

алушының зерттеу және 
жобалау қызметі 

Білім берудегі жобалық және зерттеу қызметін 
ұйымдастырудың заманауи талаптары мен шарттары. Білім 
беру процесінің сапасын диагностикалау әдістері, зерттеу 
қызметінің негізделген перспективалық жоспарын әзірлеу және 
ұсыну. Білім беру ортасында білім алушылардың жобалық 
қызметін басқару және педагогикалық қолдау әдістері. Зерттеу 
мақсатына жету үшін мұғалім мен оқушының өзара әрекетін 
ұйымдастыру. Ғылыми қоғамдастыққа қабылданған 
стандарттар мен кәсіби қоғамдастық форматтарына сәйкес 
ғылыми мақалалар, баяндамалар, Мультимедиялық 
презентациялар түрінде зерттеу жетістіктерін ұсыну 
дағдылары. 

3 КҚ8/ОН11 

БП/ТК 
Теориялық және 

эксперименттік зерттеулер 
әдіснамасы 

Танымның философиялық принциптері. Ғылыми және ғылыми-
педагогикалық зерттеудің жалпы әдістемелік принциптері. 
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру әдіснамасының теориялық 
негіздері. Теориялық және эксперименттік зерттеулер 
тақырыбын негіздеу жолдары. Ғылыми қызметті жүзеге 
асырудың принциптері, мазмұны, әдістері, нысандары мен 
құралдары. Эксперименттік деректерді өлшеу құралдары мен 
әдістері, зияткерлік меншік және оны қорғау туралы түсінік, 
зерттеу нәтижелерін талдау және жобалау ерекшеліктері. 

3 КҚ8/ОН10 
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37 

БП/ТК 
Қазақстан 

Республикасындағы орта 
білім берудің мазмұны мен 

бағалау жүйесі 

Оқу орындарын ұйымдастыру, Қазақстан Республикасында 12 
жылдық жалпы орта білім беру тұжырымдамасы. Елдің жалпы 
орта білім беру жүйесінің мақсатын, міндеттерін, ұйымдастыру 
қағидаттары мен бағыттарын көрсететін негізгі құжаттар. 
Қазақстан Республикасында қолданылатын тәрбие мен 
оқытудың жаңа педагогикалық технологияларының мәні. Білім 
берудегі құзыреттілік тәсіл принципі. Оқыту нәтижелерін 
рейтингтік бағалаудың ғылыми негізделген әдісін әзірлеу және 
қолдану, оқушыларды бағалаудың қолданыстағы жүйесі. 

3 КҚ8/ОН11 

БП/ТК Педагогикалық акмеология 

Педагогикалық акмеология психологиялық білімнің саласы 
ретінде, оның теориялық және әдіснамалық негіздері, заңдары, 
принциптері мен заңдылықтары. Қазіргі педагогикалық 
акмеологияның негізгі теориялық және қолданбалы мәселелері 
мен дамуы. Акмеологиялық технологиялар, өзіндік жұмыстың 
психологиялық негізі ретінде өзін-өзі басқару және өзін-өзі 
реттеу дағдыларын дамыту. Кәсіби қызметті жүзеге асыру 
процесінде мақсат қою және негіздеу және оған қол жеткізу 
жолдарын таңдау дағдылары. Өзін-өзі жетілдіру және 
мұғалімнің кәсіби және жеке дамуын ынталандыру әдістері. 
Шығармашылық әлеуетті өзін-өзі жүзеге асырудың нәтижесі 
ретінде тәжірибені қабылдау мүмкіндігі. 

3 КҚ8/ОН11 

38 БеП/ 
ЖООК 

Тәрбие жұмысының 
теориясы мен әдістемесі 

"Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі" курсы білім 
берудің заманауи процесіне қойылатын талаптарды ғылыми 
негіздеуге, сондай-ақ оның ерекшеліктерін, заңдылықтарын, 
принциптерін анықтауға мүмкіндік береді. Пән білім беру 
жүйелерімен, білім беру технологияларымен, білім беру 
процесінің әртүрлі формаларының кең спектрімен танысуға 
арналған. 

3 КҚ2/ОН4 

39 БеП/ТК Мамандандырылған кәсіби 
шетел тілі 

Кәсіби сипаттағы ақпарат алу үшін мамандандырылған 
әдебиеттерді оқу және аудару дағдыларын меңгеру және әңгіме 
жүргізе білу. Кәсіби қызмет саласында ақпарат алуға мүмкіндік 
беретін деңгейде шет тілін білу. 

3 КҚ5/ОН8 

40 БеП /ТК Негізгі шетел тілінің Негізгі шет тілінің жетілдірілген деңгейінің лексикалық 5 КҚ3/ОН5 
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практикалық курсы (C2 
деңгейі) 

тақырыптары. Қазіргі және өткен шақтың белсенді және 
пассивті кепілінің уақытша формалары және олардың 
мағыналық мағынасына байланысты оларды қолдану 
нюанстары. Белгілі, белгісіз және нөлдік мақаланы қолданудың 
стилистикалық әдістері. Сөйлемде субстратты қолдану. 

БеП/ТК 
Қарым-қатынас 

жағдайындағы негізгі 
шетел тілі бойынша 

практикум (C2 деңгейі) 

Әртүрлі жағдайларда ағылшын тілін еркін және тосыннан 
пайдалануға жаттығу. Кең көлемдегі антонимдер, синонимдер 
және тұрақты тіркестерді үйреніп, оларды қолдану. Тілді 
әлеуметтік, академиялық және кәсіби мақсаттарға пайдалану. 
Мәтіндегі негізгі ақпаратты бөлу үшін үлгілерді қолдану 
шеберлігі. 

5 КҚ3/ОН5 

41 

БеП/ТК Кәсіби бағдарланған екінші 
шетел тілі (В2 деңгейі) 

Пәннің осы курсын оқытудың мақсаты студенттердің кәсіби 
мәселелерді шешуге, мәдениетаралық қарым-қатынас 
жағдайында шетелдік серіктестермен қарым-қатынас жасауға 
және одан әрі өзін-өзі тәрбиелеуге қажетті коммуникативтік 
шет тілдік құзыреттілікті меңгеруі болып табылады. 

5 КҚ5/ОН8 

БеП/ТК Екінші шетел тілінің 
практикумы (В2 деңгейі) 

Екінші шет тілінде студенттердің коммуникативтік қабілетін 
кеңейту. Мәдениетаралық деңгейде шет тілдесуге қабілеттілік 
пен дайындықта көрінетін әлеуметтік-жеткілікті 
коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру. 

5 К5Қ/ОН8 

42 

БП/ТК IELTS арналған ағылшын 
тілі 

IELTS тестінің ерекшеліктері. Тыңдау, оқу, сөйлеу және жазу 
дағдыларын дамыту. Ағылшын тілін тыңдап қабылдау, негізгі 
ойды, ең маңызды тұстарды бөліп көрсету.  Жазбаша сөзді 
дамыту, грамматиканың деңгейлері. Берілген тақырыпқа 
шығармалар жазу. Алыс шетелдердегі колледждерде және 
жоғары оқу орындарындағы академиялық мәтіндерге тақырып 
пен стилі жағынан ұқсас қысқа үзіндіні түсіну қабілеті. 

5 КҚ5/ОН8 

БП/ТК TOEFL арналған ағылшын 
тілі 

TOEFL тестінің ерекшеліктері. Тыңдау, оқу, сөйлеу және жазу 
дағдыларын дамыту. Шет тіліндегі ауызекі сөзді қабылдау, 
негізгі ойды, ең маңызды тұстарды бөліп көрсету, қорытынды 
жасау, сұрақтарға жауап беру қабілеті. Жазбаша сөзді түсіну 
қабілеті. Тұрақты құрылым бойынша және талап етілетін 
қорытындымен берілген тақырыпқа шығармалар 

5 КҚ5/ОН8 
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жазу.Академиялық сипаттағы ерекше мәтіндермен жұмыс 
істеу. 

43 

БеП/ТК Шет тілдерін оқытудағы IT-
технологиялар 

ШТ оқытуға арналған компьютерлік материалдардың түрлері, 
олардың типологиясы, компьютерлік оқу материалдарының 
сапасын бағалау параметрлері. Компьютерлік оқу 
материалдары мен білім беру ресурстарына сыни шолу. 
Стандартты бағдарламалық қосымшалар ортасында, сондай-ақ 
аспаптық және қолданбалы бағдарламаларды қолдана отырып 
мультимедиялық оқыту материалдары мен бағдарламаларын 
құру. Білім беру процесінде ақпараттық технологияларды, 
соның ішінде интернет-технологияларды пайдалану. 

5 КҚ8/ОН11 

БеП/ТК Аудармадағы IT-
технологиялар 

Аударма құзыретінің техникалық құрамдас бөлігі. 
Электрондық сөздіктер, энциклопедиялар және 
анықтамалықтар. Мәтіндердің электрондық корпустары және 
аударма. Ауызша аудармадағы электрондық ресурстар. 
Автоматтандырылған аударма жүйелері. Коммуникациялық 
жүйелер. Автоматты редакциялау жүйелері. Аудармада 
электрондық ресурстарды кешенді қолдану. 

5 КҚ8/ОН12 

44 

БеП/ТК Педагогикалық шеберлік 

Болашақ мұғалімдерді қазіргі заманғы педагогикалық 
ғылымның, психологияның жетістіктері, шебер-педагогтардың 
тәжірибесі негізінде орта оқу орнында оқу процесін 
ұйымдастыру туралы біліммен қамтамасыз ету. 

5 КҚ8/ОН11 

БеП/ТК Педагогикалық қызмет 
негіздері 

Курс кәсіби саладағы педагогикалық қызмет түрін дамытуға 
бағытталған. Курсты оқу студенттерге педагогиканың тарихи 
мәдени, идеялық шығу тегі, оның теориялық негіздері мен 
қазіргі жағдайы туралы түсінік қалыптастыруға, сонымен қатар 
тәрбие, оқыту, дамудың практикалық іс-әрекетінің негіздерімен 
танысуға көмектеседі. 

5 КҚ8/ОН11 

45 БеП/ТК Келіссөздер мен дебаттар 
жүргізу (шет тілінде) 

Шет тілдерін оқытуда және аудармашылықта ауызша сөйлеу 
дағдыларын қалыптастыру. Шет тіліндегі сөйлеу этикеті мен 
мәдениеті, сөйлеудің монологиялық және диалогтық 
түрлерінде мәтіндерді құру формалары мен ережелері туралы 
білім. Сөйлеу үлгілері мен сөйлеу мінез-құлқының үлгілерін, 

5 КҚ6/ОН9 
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соның ішінде жанжалды жағдайларды шешу үшін игеру. 
Академиялық және кәсіби салаларда шет тілдік қарым-
қатынасқа дайындық, бұл ғылыми баяндамалар мен 
тұсаукесерлерге, пікірталастар мен келіссөздерге қатысуды, 
сондай-ақ шет тілін меңгеру деңгейін арттыру бойынша одан 
әрі өз бетінше жұмысты білдіреді. 

БеП/ТК Педагогикалық риторика 
(шет тілінде) 

Студенттердің бойында кәсіби коммуникативтік 
құзыреттіліктің қажетті деңгейін қалыптастыру; студенттерді 
шешендік өнер, Іскерлік сөйлеу негіздерін, тиімді қарым-
қатынас тәсілдерін табысты меңгеруге дайындау. Іскерлік 
әңгіме жүргізудің негізгі коммуникативті дағдыларын 
қалыптастыру, қарым-қатынастың типтік кемшіліктерін 
анықтау және ауызша сөйлеуде оларды жеңудің жолдарын 
ұсыну. Біреудің және оның сөйлеуін талдау қабілетін дамыту, 
қарым-қатынас серіктестерімен тиімді қарым-қатынас жасауға 
психологиялық дайындығын қалыптастыру, қарым-қатынас 
стилі мен әдістерін табуға деген ұмтылыс. 

5 КҚ8/ОН11 

46 

БеП/ТК Іскерлік шетел тілі 

Пәндер іскери тілді меңгеруге, яғни экономикалық 
мақалаларды оқып, аударуға, келіссөздерде не туралы 
сөйлесетінін түсінуге, зерттелетін шет тілінде іскери 
тақырыптар туралы сөйлесуге мүмкіндік береді. 

3 КҚ6/ОН9 

БеП/ТК Іскерлік хат аудармасы 

Ауызша және жазбаша түрдегі іскерлік қарым-қатынас құралы 
ретінде шет тілін білу. Іскерлік хат-хабарларды аударудың 
прагматикалық аспектілері және аударманы прагматикалық 
бейімдеудің негізгі тәсілдері. Іскерлік хат-хабарларды 
аударудың грамматикалық және лексикалық қиындықтары 

3 КҚ6/ОН9 

47 
БеП/ 

ЖООК 
Оқу (танымдық) 

практикасы 

Оқу-танымдық практикасының мақсаты - студенттерді кәсіптік 
бағдарлау, олардың таңдаған кәсібі туралы толық түсініктерін 
қалыптастыру, кәсіптік қызметтің негізгі түрлерімен және 
бағыттарымен танысу, білім беру мекемесінің жұмыс жүйесі 
және оның ұйымдастырушылық-басқарушылық құрылымы 
туралы түсініктерін қалыптастыру. Бұл тәжірибе болашақ 
мамандықтың егжей-тегжейімен танысуға, қазіргі 

2 КҚ8/ОН11 
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қызметкерлердің жұмысын бақылауға және негізгі кәсіби 
практикаға дайындалуға мүмкіндік береді. 

48 
БеП/ 

ЖООК Оқу-тәрбие практикасы 

Оқу-тәрбие практикасы-студенттердің нақты білім беру 
ортасына енгізуге және педагогикалық қызметтің практикалық 
дағдыларын қалыптастыруға бағытталған практикалық 
оқытудан өтуі. Практиканың бұл түрі педагогикалық қызмет 
саласында кәсіби-қолданбалы құзыреттерді, атап айтқанда 
диагностикалық, ақпараттық-аналитикалық және 
ұйымдастырушылық-басқарушылық біліктерді алуға 
бағытталған, практиканың негізгі мазмұны білім беру 
ұйымдарында Кәсіби-бағытталған практикалық оқу 
тапсырмаларын орындау болып табылады. 

2 КҚ8/ОН11 

49 БеП/ 
ЖООК Педагогикалық практика 

Педагогикалық практика оқу сабақтарынан бірнеше аптаға қол 
үзіп ұйымдастырылады. Студенттер практикадан жалпы білім 
беретін мектептерде, мектеп-интернаттарда, колледждерде, 
лицейлерде, гимназияларда өтеді. 

6 КҚ8/ОН11 

50 
БеП/ 

ЖООК 
Өндірістік-педагогикалық 

практика 

Өндірістік (педагогикалық) практика студенттердің кәсіби 
шеберлігі мен дағдыларын, кәсіби ойлауын қалыптастыруға 
бағытталған практикалық оқу-тәрбие іс-әрекетін білдіреді. 

10 КҚ8/ОН11 

51 
БеП/ 

ЖООК Дипломалды практика 

Дипломалды практика-студенттің өзінің ғылыми зерттеулерін 
жазуға және қорғауға сапалы дайындалуға мүмкіндік беретін 
оқу үдерісінің маңызды бөлігі. Оқу іс-әрекетінің осы кезеңінен 
сәтті өту үшін студент түрлі факультеттер мен мамандықтарға 
ортақ ерекшеліктері туралы білуі тиіс. 

5 КҚ8/ОН11 
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FTAGTG 01 
Философиялық-

тарихи, әлеуметтік-
гуманитарлық және 

экономикалық 
ғылымдар 

МК KKZT 1101 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 5 150 1 МЕ МК1/ОН1 

ЖООК SZhKMN 1108 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 
негіздері 

5 150 1 Е МК1/ОН1 

ЖООК DSh 1107 Дене шынықтыру 8 240 1,2 Д/С МК1/ОН1 
МК Fil 2102 Философия 5 150 3 Е МК1/ОН1 

ЖООК KKN 2210 Кәсіпкерлік қызметтің негіздері 3 90 3 Е МК1/ОН1 
ЖООК Olk 2211 Өлкетану 3 90 6 Е МК1/ОН1 

 1 Модуль бойынша барлығы 29 870  6  
 АК 02 

Ақпарат және 
коммуникация 

МК AKT 1105 Ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар (ағылшын тілінде) 

5 150 2 Е МК1/ОН1 

МК K (O) T 1103 Қазақ (орыс) тілі 10 300 1,2 Е,Е МК1/ОН1 
МК ShT 1104 Шетел тілі (екінші) 10 300 2,3 Е,Е КҚ3/ОН3 

ЖООК KK (O) Кәсіби қазақ (орыс) тілі 3 90 4 Е МК1/ОН1 
ЖООК KBSh 3208 Кәсіби бағдарланған шетел тілі 3 90 5 Е КҚ4/ОН5 

 2 Модуль бойынша барлығы 31 930  5  
 ASB 03  

Әлеуметтік - саяси 
білімдер 

МК 

Saya  1106 
Psi 1106 
Mad  1106 
Ale 1106  

Саясаттану 
Психология  
Мәдениеттану  
Әлеуметтану 

8 240 1,1 
2,2 Е,Е МК2/ОН2 

 3 Модуль бойынша барлығы 8 240  2  
 BT 04 ЖООК BShT 1202 Базалық шетел тілі 3 90 1 Е КҚ3/ОН3 

ЖООК MKKMBShT Мәдениетаралық қарым - қатынас 3 90 3 Е КҚ3/ОН3 
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Базалық тіл 2204 мәнмәтіндегі базалық шетел тілі 

ЖООК KZhEShT(А2
+)A 2205 

Қатысым жағдаятындағы екінші шетел 
тілі (А2+) алдыңғы 5 150 4 Е КҚ3/ОН3 

ТК 
 

NShTPK (В1) 
1214 

Негізгі шетел тілінің практикалық курсы 
(В1 деңгейі) 

3 90 1 
 

Е 
 

КҚ3/ОН3 KkZhNShTP 
(В1) 1214 

Қарым-қатынас жағдайындағы негізгі 
шетел тілі бойынша практикум (В1 
деңгейі) 

ТК 

NShTPK 
(В1+) 1215 

Негізгі шетел тілінің практикалық курсы 
(В1+ деңгейі) 

4 120 2 Е КҚ3/ОН3 KkZhNShTP 
(В1+)  1215 

Қарым-қатынас жағдайындағы негізгі 
шетел тілі бойынша практикум (В1+ 
деңгейі) 

ТК 

NShTPK (В2) 
2217 

Негізгі шетел тілінің практикалық курсы 
(В2 деңгейі) 

4 120 3 Е КҚ3/ОН3 KkZhNShTP 
(В2) 2217 

Қарым-қатынас жағдайындағы негізгі 
шетел тілі бойынша практикум (В2 
деңгейі) 

ТК 
 

NShTPK 
(В2+) 2218 

Негізгі шетел тілінің практикалық курсы 
(В2+ деңгейі) 

4 120 4 Е КҚ3/ОН3 KkZhNShTP 
(В2+) 2218 

Қарым-қатынас жағдайындағы негізгі 
шетел тілі бойынша практикум (В2+ 
деңгейі) 

 4 Модуль бойынша барлығы 26 780  7  
 

OT 05 
Озық тіл 

ТК 
UO  3219 Үйдегі оқу 

4 120 5 Е КҚ3/ОН3 GAKMOA 
3219 

Газет-ақпараттық және көркем мәтіндерді 
оқу және аудару 

ТК SOZh 3221 Сыни оқу және жазу 4 120 5 Е КҚ3/ОН3 АOZh 3221 Аналитикалық оқу және жазу 

ТК 

NShTPK (C1) 
3222 

Негізгі шет тілінің практикалық курсы 
(C1 деңгейі)  

5 
  

150 5 Е КҚ3/ОН3 KkZhЕShTP 
(C1) 3222 

Қарым-қатынас жағдайындағы негізгі 
шет тілі бойынша практикум (C1) 
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ТК 

KBEShT (В1) 
3223 

Кәсіби бағдарланған екінші шетел тілі 
(В1 деңгейі)  

5 
  

150 5 Е КҚ3/ОН3 ЕShTР (В1) 
3223 

Екінші шетел тілі бойынша практикум 
(В1 деңгейі) 

ТК 

KBEShT 
(В1+) 3227 

Кәсіби бағдарланған екінші шетел тілі 
(В1+ деңгейі)   

5 
  

150 6 Е КҚ3/ОН3 ЕShTP (В1+) 
3227 

Екінші шетел тілі бойынша практикум 
(В1+ деңгейі)  

ТК 

NShTPK(C2) 
4306 

Негізгі шетел тілінің практикалық курсы 
(C2 деңгейі)  

5 
  

150 7 Е КҚ3/ОН3 KkZhNShTP 
(C2) 4306 

Қарым-қатынас жағдайындағы негізгі 
шетел тілі бойынша практикум (C2 
деңгейі) 

ТК 

KBEShT (B2) 
4307 

Кәсіби бағдарланған екінші шетел тілі 
(В2 деңгейі)  

5 
  

150 7 Е КҚ3/ОН3 EShTP(B2) 
4307 

Екінші шетел тілінің практикумы (В2 
деңгейі) 

ТК 
IAAT  4308 IELTS арналған ағылшын тілі  

5 
  

150 6 Е КҚ3/ОН3 TAAT 4308 TOEFL арналған ағылшын тілі 

 5 Модуль бойынша барлығы 38 1140  8  

 

KT 06  
Кәсіптік тіл 

ЖООК MKShT 3302 Мамандандырылған кәсіби шетел тілі 3 90 6 Е КҚ4/ОН5 

ТК 
ShTAMO (С1) 
3226 Шетел тілін aкадемиялық мақсатта оқыту  

4 120 6 Е КҚ4/ОН5 

AH 3226 Академиялық хат 

ТК 
IShT 4312 Іскерлік шетел тілі   

3 90 7 Е КҚ4/ОН5 
IHA 4312 Іскерлік хат аудармасы 

ТК 
KDZh(ShT) 
4311 

Келіссөздер мен дебаттар жүргізу (шет 
тілінде)  

5 150 8 Е КҚ4/ОН5 

PR 4311 Педагогикалық риторика (шет тілінде) 
 6 Модуль бойынша барлығы 15 450  4  
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LT 07  
Лингво - теориялық 

ТК 
TGN 2216 Тіл ғылымының негіздері 

4 120 4 Е КҚ5/ОН6 ATPN 2216 Аударма теориясы мен практикасының 
негіздері 

ТК OTTN 3225 Оқытылатын тіл теориясының  негіздері 
(негізгі тіл)  

5 150 5 Е КҚ5/ОН6 

KL 3225 Қолданбалы лингвистика 

ТК 
MKK 3228 Мәдениетаралық коммуникацияға кіріспе 

3 90 6 Е КҚ5/ОН6 ShTBBMK 
3228 

Шет тіліндегі білім берудегі 
мәдениетаралық қақтығыстар 

ТК 
Ет (NТ) 3229 Елтану (негізгі тіл) 

3 90 6 Е КҚ5/ОН6 OShTEA(NТ) 
3229 

Оқытылатын тіл елінің әдебиеті (негізгі 
тіл) 

 7 Модуль бойынша барлығы 15 450  4  

 TP 08 
Теориялық және 

практикалық 

ЖООК PAD 1201 Психология және адам дамуы 3 90 1 Е КҚ6/ОН7 
ЖООК Ped 1203 Педагогика 3 90 2 Е КҚ6/ОН7 
ЖООК ShBBA 2207 Шеттілдік білім берудің әдістемесі 5 150 3 Е КҚ6/ОН7 

ЖООК TZhTA 2301 Тәрбие жұмысының теориясы мен 
әдістемесі 3 90 3 Е КҚ6/ОН7 

ЖООК OOT 2209 Өзін-өзі тану 3 90 4 Е КҚ6/ОН7 

ТК 
ShOAPK 2220 Шеттілдік оқыту әдістемесі бойынша 

практикалық курс 4 120 4 Е КҚ6/ОН7 
DZhAP 2220 Дәйекті және жазбаша аударма 

практикумы 
 

ТК 

ShTOKAOM 
3224 

Шетел тілін оқытудың қазіргі 
әдістемесінің өзекті мәселелері  4 120 5 Е КҚ6/ОН7 ShTOABA 

3324 
Шетел тілдерін оқытудың арнайы 
бағытталған әдістемесі 

ТК 
KROBBMBZh 
3231 

Қазақстан Республикасындағы орта білім 
берудің мазмұны мен бағалау жүйесі 3 90 6 Е 

Е КҚ6/ОН7 
PA3231 Педагогикалық акмеология 

ТК ShTOITT 
4309 

Шет тілдерін оқытудағы IT-
технологиялар 5 150 7 Е КҚ6/ОН7 
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AIT 4309 Аудармадағы IT-технологиялар 

ТК 
PSh 4310 Педагогикалық шеберлік  

5 150 8 Е КҚ6/ОН7 PKN 4310 Педагогикалық қызмет негіздері 
ЖООК О(T)P 1212 Оқу (танымдық) практикасы 2 60 2 есеп КҚ6/ОН7 

ЖООК OTP 2213 Оқу-тәрбие практикасы 2 60 4 есеп КҚ6/ОН7 

 8 Модуль бойынша барлығы 42 1260  10  

  
 
 
 

Z09 
Зерттеу 

ТК 

PBAZZhA 
3230 

Педагог пен білім алушының зерттеу 
және жобалау қызметі 3 90 6 Е КҚ7/ОН8 

TEZA 3230 Теориялық және эксперименттік 
зерттеулер әдіснамасы 

ЖООК PP 3303 Педагогикалық практика 6 180 6 есеп КҚ7/ОН8 

ЖООК OPP 4304 Өндірістік-педагогикалық практика 10 300 7 есеп КҚ7/ОН8 
ЖООК DP 4305 Дипломалды практика 5 150 8 есеп КҚ7/ОН8 

 9 Модуль бойынша барлығы 26 780  1  

 Аtt 10    
Аттестациялық ЖООК 

 Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу 
және қорғау немесе кешенді емтихан 
тапсыру 

12 360 8   

8 Модуль бойынша барлығы 12 360    

Жұмыс жоспары бойынша барлығы: 240 7200  49  

 
 
 

 


