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На заседании Академического совета по разработке и экспертизе ОП   

At the meeting of the Academic Council for the Development and Evaluation of EPs 

Күні / дата / date     _________ 2019    хаттама / протокол / Record № ___ 
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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы /  

Passport of Education Program 

Қолдану саласы 

Область применения   

Application area 

Білім беру бағдарламасы негізгі орта және жалпы орта білім беру 

ұйымдарының қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауға арналған. 

 

Образовательная программа предназначена для подготовки учителей 

казахского языка и литературы организаций основного среднего и 

общего среднего образования. 

 

The educational program is designed to train teachers of the Kazakh 

language and literature of organizations of basic secondary and general 

secondary education. 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы 

Код и наименование 

образовательной программы  

Code and name of education 

program 

6В01717 – Қазақ тілі мен әдебиеті 

6В01717 – Казахский язык и литература 

6B01717 – Kazakh lanquage and literature 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

Regulatory and legal support 

Қазақстан Республикасының «Білім» туралы заңы https://online.zakon.kz   

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы тіл 

туралы» заңы. 11.07.1997 ж. № 151 (2018.24.05. берілген өзгерістер мен 

толықтыруларымен). 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды 

дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (13.10.2018 ж. 

№569). 

Жоғары білім МЖББС (31.10.2018ж. №604). 

«Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасының 2017 жылғы 8 

маусымдағы № 133 бұйрығымен бекітілген «Педагог» кәсіби стандарты  

Жоғарғы және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім 

беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің 

үлгілік ережелері (30.10.2018 ж. №595). 

Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері 

(12.10.2018 ж. №563). 

Қазақстан Республикасы Ұлттық біліктілік жүйесі. 2012 жылғы 28 

қыркүйектегі №444. www.enbek.gov.kz/ru/node/345578. 

 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» https://online.zakon.kz  

Закон Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» от 

11.07.1997 г. № 151 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

24.05.2018 г.). 

Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и 

послевузовским образованием (13.10.2018 г. № 569). 

ГОСО высшего образования (31.10.2018, № 604).  

Профессиональный стандарт «Педагог» Национальной палаты 

предпринимателей РК «Атамекен» от 08.06.2017, № 133.  

Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего и (или) послевузовского 

образования (30.10.2018 г. № 595). 

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения (12.10.2018 г. № 563). 

Национальные квалификационные рамки Республики Казахстан от 

28.09.2012, № 444.  

Law «About Education» of the Republic of Kazakhstan 

https://online.zakon.kz   

Law «About Languages in the Republic of Kazakhstan» of the Republic of 

Kazakhstan of 11.07.1997, № 151. (the last edition from 24.05.2018) 

https://online.zakon.kz/
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Classifier of Areas of Training with Higher and Postgraduate Education 

(13.10.2018 №569). 

State General Education Standard on higher education (31.10.2018, №604) 

Professional standard «Teacher» of the National Chamber of Entrepreneurs 

of the Republic of Kazakhstan «Atameken» from 08.06.2017, No. 133 

Study Programs of Higher and (or) Postgraduate Education (30.10.2018 

№595). 

Rules for the Organization of the Educational Process on the Credit 

Technology of Education (12.10.2018, №563). 

The national qualification frameworks of the Republic of Kazakhstan dated 

September 28, 2012, No. 444. http://www.enbek.gov.kz/ru/node/345578.  

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в 

рамках образовательной программы / Profile Map of Education Program 

ББ мақсаты 

Цель ОП  

Objective of Education Program 

Қазақстан Республикасының Ұлттық біліктілік жүйесінің талаптарына 

сәйкес білім беру бағыты және қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың 

заманауи әдістемелері бойынша кәсіби құзыреттіліктерге ие, бәсекеге 

қабілетті және уақыттың өзекті тенденцияларына жауап беретін, қазіргі 

білім берудегі жағдайға икемделген, оқу үрдістерін ұйымдастырушы 

білікті мұғалімдерді даярлау. 
 

Подготовка учителей, владеющих профессиональными компетенциями 

по направлению образования и навыками владения современных 

технологий  обучения казахскому языку и литературе для приема в 

организации процесса.  

Training of teachers possessing professional competences in the direction of 

education and knowledge of modern methods of Kazakh language and 

literature teaching in compliance with the requirements of the National 

framework of qualifications of the Republic of Kazakhstan. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы 

Концепция образовательной 

программы  

Concept of education program 

Білім беру бағдарламасының педагогикалық бағыттылығы мен кәсіптік 

бағдарлануы білім беру үдерісін жүзеге асырудың мақсаттарын, 

нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімдерін даярлаудың сапасын реттейді. Білім беру 

бағдарламасының теориялық және практикалық мазмұны Қазақстан 

Республикасының білім беру және тілдерді дамыту саласындағы 

мемлекеттік саясатының негізгі бағыттарына және жұмыс берушілердің 

талаптарына сәйкес құрылған. 

 

Педагогическая направленность и профессиональная 

ориентированность образовательной программы регламентируют цели, 

результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, качество подготовки учителей казахского 

языка и литературы. Теоретическое и практическое содержание 

образовательной программы выстроены в соответствии с основными 

направлениями государственной политики РК в области образования и 

развития языков и требованиями работодателей. 

 

Pedagogical orientation and professional focus of the educational program 

regulate the goals, results, content, conditions and technologies for the 

implementation of the educational process, the quality of training Kazakh 

language and literature teachers. The theoretical and practical content of the 

educational program are built in accordance with the main directions of the 

state policy of the Republic of Kazakhstan in the field of education and 

language development and the requirements of employers. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / 

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 6В01717 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша 

http://www.enbek.gov.kz/ru/node/345578
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Присуждаемая степень: 

Degree Awarded: 

білім бакалавры  

 

Бакалавр образования по образовательной программе 6В01717 – 

«Казахский язык и литература»  

 

Bachelor of Education in the education program 6В01717 – «Kazakh 

Language and Literature” 

Маманның лауазымдарының 

тізімі 

Перечень должностей 

специалиста  

List of Specialist’s Positions 

Білім беру қызметі: негізгі орта және жалпы орта білім беру 

ұйымдарында қазақ тілі  мен әдебиеті мұғалімі; білім беру және 

мәдениет ұйымдарында әдіскер.  

 

Образовательная деятельность: учитель казахского языка и литературы в 

организациях основного среднего и общего среднего образования; 

методист в организациях образования и культуры. 
 

Educational activities: teacher of Kazakh language and literature in 

organizations of basic secondary and general secondary education; Methodist 

in educational and cultural organizations. 

 

Кәсіби қызмет саласы 

Область профессиональной 

деятельности  

Area of Professional Activity 

Білім беру саласы, ұйымдастыру-басқару жұмыстары саласы, 

әлеуметтік-педагогикалық жұмыстары саласы, оқу-тәрбие, мәдениет 

саласы жұмыстары. 

 

Образовательная педагогическая деятельность; организационно-

управленческая деятельность; социально-педагогическая деятельность; 

учебно-воспитательная деятельность, сфера образования и культуры. 

 

Educational activities; organizational and management activities; social and 

pedagogical activities; educational activities. 

Кәсіби қызмет объектісі 

Объект профессиональной 

деятельности  

Object of Professional Activity 

Негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымдары; қосымша білім беру, 

басқару, мәдениет ұйымдары.  

 

Организации основного среднего и общего среднего образования; 

организации дополнительного образования, управления, культуры.  

 

The organization of basic secondary and general secondary education; 

organization of additional education, management, culture. 

Кәсіби қызмет функциялары 

Функции профессиональной 

деятельности  

Functions of Professional 

Activity 

Пед: оқытушылық 

зерттеу: білім мазмұнын 

меңгеру деңгейін зерделейді, 

білім ортасын зерттейді 

әдіс: білім үдерісін әдістемелік 

қамтамасыз етуді жүзеге 

асырады; 

Пед: преподавание 

иссл: изучение уровеня 

усвоения обучающимися 

содержания образования, 

исследует образовательную 

среду  

мет: методическое 

– Оқытушылық: оқу ақпаратын және оқутуды таратады, өз бетімен оқу 

дағдыларын арттыруды үйретеді; 

– Тәрбиелік: білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне 

тартады; 

– Әдістемелік: білім үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге 

асырады; 

– Зерттеушілік: білім мазмұнын меңгеру деңгейін зерделейді, білім 

ортасын зерттейді; 

– Әлеуметтік коммуникативтік: кәсіби қоғамдастықпен және білімнің 

барлық мүдделі тараптарымен  өзара әрекеттесуді жүзеге асырады. 

 

– Обучающая: трансляция учебной информации и обучение, учит 

самостоятельности повышение навыков знании;  

– Воспитывающая: приобщает обучающихся к системе социальных 

ценностей;  

– Методическая: методическое обеспечение образовательного процесса;  

– Исследовательская: изучение уровеня усвоения обучающимися 

содержания образования, исследует образовательную среду; 

– Социально-коммуникативная: осуществление взаимодействия с 
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обеспечение 

образовательного процесса 

профессиональным сообществом и со всеми заинтересованными 

сторонами образования. 

 

– Educational: transmits educational information, teaches independently to 

acquire knowledge; 

-Educating: introduces students to the system of social values; 

- Methodical: provides methodological support for the educational process; 

- Research: studies the level of learning of the content of education by 

students, explores the educational environment; 

- Socio-communicative: interacts with the professional community and with 

all interested parties in education. 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Map / Profile of Competences 

Әмбебап құзыреттілік(ӘҚ)/ 

Универсальные компетенции (УК) / 

Universalcompetences (UC) 

Оқыту нәтижелері (УК мөлшері)/ 

Результаты обучения (единицы УК) / 

Result of training (GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы /Наименование 

дисциплин, формирующтх результаты обучения (единицы 

компетенций) /Names of Courses that Form Results of Training 

(units of competences) 

ӘҚА –  Коммуникациялық құралдар мен 

технологиялардың заманауи қолдану 

мүмкіндігі 

УКА – Способность использовать 

современные  коммуникационные средства 

и технологии  

UCА – To use modern communication tools 

and technologies 

ОН1 – жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-

қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша 

және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде 

байланыс жасау. 

ОН2 – ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және 

таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық 

және коммуникациялық технологияларды қолдану және 

тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді 

қолдана білу. 

 

РО1 – вступать в коммуникацию  в устной и письменной 

формах на казахском, русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального общения; 

РО2 - использовать цифровую технологию, различные 

виды информационно-коммуникационных технологий по 

поиску, хранению, обработке, защите и распространению 

информации и применять  предпринимательские знания 

в различных сферах жизнедеятельности. 

 

RT1– to get into communication in oral and written forms in 

Kazakh, Russian and foreign languages in order to solve 

problems of interpersonal, intercultural, and professional 

interactions; 

RT2 – to use digital technologies, various types of 

information and communication technologies for search, 

storage, processing, protection, and dissemination of 

information, as well as to apply economic knowledge in 

various spheres of activity 

1. Шетел тілі / Иностранный язык / Foreign language 

2. Қазақ (орыс) тілі / Казахский (русский) язык / Kazakh (Russian) 

language 

3. Өнеркәсіп бойынша цифрлық технология / Цифровые 

технологии по отраслям применения / Digital technologies by 

branches of application 

4. Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар / 

Информационно-коммуникационные технологии / Information 

and communication technology  

5. Кәсіпкерлік және бизнес / Предпринимательство и бизнес / 

Entrepreneurship and business  

 

ӘҚВ  – Біртұтас ғылыми жүйелік 

көзқарасқа негізделген әртүрлі 

жағдайларды бағалау қабілеті 

УКВ  – способность оценивать различные 

ситуации на основе целостного системного 

научного мировоззрения 

ОН3 – әлемдік көзқарасты қалыптастыруда 

философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге 

азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың 

негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу 

мүмкіндігі. 

1. Қазақстанның қазіргі заман тарихы / Современная история 

Казахстана / Мodern history of Kazakhstan  

2. Рухани жаңғыру / Рухани жангыру / Rukhani Zhangyru 

3. Философия / Философия  / Philosophy  

4. Әлеуметтік және саяси білім модулі / Модуль социально-

политических знаний / Social and Political Knowledge Module 
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UCВ  – ability to assess various situations 

based on a holistic systemic scientific 

worldview 

РО3 –применять философские знания для формирования 

мировоззренческой позиции, анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции.  

 

RT3 – to apply philosophical knowledge for the formation of 

world view, to analyze the main stages and patterns of the 

historical development of society in order to increase civic 

engagement. 

ӘҚС – әлеуметтік ортада адамды 

қалыптастыру және анықтау қабілеті, 

салауатты өмір салтын ұстану 

УКС – способность формировать и 

определять личность в социальной среде  и 

ориентироваться на здоровый образ жизни 

UCС  – ability to form and define a person in a 

social environment and focus on a healthy 

lifestyle 

ОН4 – дене шынықтырудың әдістерімен және 

құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби 

қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін 

меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу.  

ОН5-  құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық 

мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, 

кәсіби міндеттерін орындау.  

 

РО4 - обеспечить полноценную социальную и 

профессиональную деятельность методами и 

средствами физической культуры, владеть культурой 

безопасности, обладать экологическим сознанием; 

 

РО5- - обладать достаточным уровнем правосознания, 

исполнять профессиональные обязанности и принципы 

культуры поведения и этические нормы общения.    

 

RT4– to provide a full-fledged social and professional 

activities by tools of physical culture, to master a safety 

culture, to promote an environmental awareness 

RT5 –to have a sufficient level of legal awareness, to execute 

faithfully professional duties, and to follow principles of 

positive behavior and ethical norms of communication 

 

1. Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical Training 

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет / Антикоррупционная 

культура / Anti-corruption culture 

3. Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі / Основы 

экологии и безопасности жизнедеятельности / Fundamentals of 

ecology and life safety 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) / General Professional Competences 
  

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения 

(единицы ПК) / The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) 

пәндер атауы/ Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций) /The name of 

courses that form the results of training (units of competences)  

ЖКҚ4 - қазақ лингвистикасы саласында 

дидактикалық, тәрбиелік, әлеуметтік-

ОН6
 

– тілдің әлеуметтік сипаты мен функцияларын, 

оның ішкі құрылымын, оның жұмыс істеу заңдарын 

1. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы / /Фонетика  современного 

казахского языка / Phonetics of modern Kazakh language 
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коммуникативтік міндеттерді анықтау және 

шешу үшін жүйеленген теориялық және 

тәжірибелік арнайы білімдерді пайдалануға  

қабілеттілік 

ОПК4 - способность использовать 

систематизированные теоретические и 

практические специальные знания для 

определения и решения дидактических, 

воспитательных, социально-

коммуникативных задач в области 

казахской лингвистики 

GРС4 - readiness to use systematized 

theoretical and practical special knowledge for 

the definition and solution of didactic, 

educational, social and communicative tasks in 

the field of Kazakh linguistics  

 

және тарихи дамуын меңгеру 

РО6 – владеть знаниями об общественной природе и 

функциях языка, его внутренней структуре, о 

закономерностях его функционирования и 

исторического развития, 

RT6
 
– has a knowledge of the social nature and functions of 

language, its internal structure, the laws of its functioning 

and historical development 

 

ОН7
 
–  қазақ тіл білімі, қазақ тілі мен әдебиетін оқыту 

әдістемесі саласы бойынша ғылыми біліктілікке, қазақ 

тілі мен әдебиет негізінде оқу жұмысын жүргізу, 

ұйымдастырудағы педагогикалық дағдыларға ие болу, 

РО7 – демонстрировать научные знания в области 

казахского языка, методики преподавания казахского 

языка и литературы, овладеть педагогическими 

методами исследования, навыками организации и 

проведения учебной работы по казахскому языку и 

литературе 

 RT7 – have scientific knowledge in the field of the Kazakh 

language, methods of teaching the Kazakh language and 

literature, master the pedagogical methods of research, skills 

of organizing and conducting educational work in the Kazakh 

language and literature 

 

 

 

 

 

2. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы /Лексикология 

современного казахского языка / Lexicology of modern 

Kazakh language 

3. Қазақ тілінің семантикасы / Семантика казахского языка/ 

Semantics of the Kazakh language 

4. Қазақ тілінің морфологиясы және сөзжасамы/Морфология и 

словообразование казахского языка/ Morphology and 

vocabulary Kazakh language 

5. Сөз таптарын оқыту әдістемесі/ Методика преподавания 

частей речи / Methods of teaching parts of speech 

6. Қазақ әдеби тілінің тарихы / История казахского 

литературного языка / History of Kazakh literary language 

7. Ахметтану ілімі / Ахметоведение / Ahmetology 

8. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы / Историческая 

грамматика казахского языка / Historical grammar of the 

Kazakh Language 

9. Қазақ жазуының тарихи негіздері / Исторические основы 

казахской письменности / Historical foundations of Kazakh 

language 

10. Қазақ тілін жаңаша оқыту технологиясы / Новые 

технологии преподавания казахского языка / New 

technologies of teaching of the Kazakh language 

11. Қазақ тілі оқулықтарының лингводидактикалық негіздері / 

Лингводидактические основы учебников казахского языка / 

Linguodidactic basics of textbooks of the Kazakh language 

12. Жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес қазақ тілін 

оқыту әдістемесі / Методика преподавания казахского 

языка в соответствии с обновленным содержанием 

образования / Methods of teaching the Kazakh language in 

accordance with the updated content of education 

ЖКҚ5 - әдебиеттану саласындағы 

дидактикалық, тәрбиелік, әлеуметтік және 

коммуникативтік міндеттерді анықтау және 

шешу үшін жүйеленген теориялық және 

тәжірибелік арнайы білімдерді пайдалануға 

қабілеттілік 

ОПК5 - способность использовать 

систематизированные теоретические и 

практические специальные знания для 

определения и решения дидактических, 

воспитательных, социально-

ОН8
 
– көне дәуірден бастап қазіргі заманға дейінгі қазақ 

және әлем әдебиеті шығармаларының мәтіндерін 

интерпретациялауды біледі 

РО8 – владеть навыками интерпретации 

художественных текстов произведений казахской и 

мировой литературы разных эпох 

RT8 – knows skills of interpretation of various types of texts 

of works of the Kazakh and world literature of different eras; 

 

ОН9
 
– қазақ, әлем әдебиеттерінің негізгі даму кезеңдерін 

біледі, олардың типологиялық ерекшеліктерін ажырата 

1. Әдебиеттануға кіріспе / Введение в литературоведение / 

Introduction to Literary Studies 

2. Әдебиет теориясы / Теория литературы / Theory of Literature 

3. Ұлы дала фольклоры және ежелгі дәуір әдебиеті/ Фольклор 

великой степи и литература древнего периода / Folklore of 

the Great steppe and Literature of the ancient period 

4. Халық шығармашылығы мен көне әдеби жәдігерлер / 

Народное творчество и древние литературные памятники / 

Folk art and ancient literary relics 

5. XV-ХVIIІ ғғ. қазақ әдебиеті / Казахская литература XV-

ХVIIІ вв. / Kazakh literature XV-XVIIІ centuries 
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коммуникативных задач в области 

литературоведения 

GРС5 - willingness to use systematized 

theoretical and practical special knowledge for 

the definition and solution of didactic, 

educational, social and communicative tasks in 

the field of literary studies 

алады 

РО9 –  анализирует основные этапы развития казахской, 

мировой литературы, выделять их типологические 

черты 

RT9 – knows the main stages of the development of Kazakh, 

world literature, knows how to distinguish their typological 

features 

 

 

6. Жыраулар поэзиясын танытудың заманауи қағидаттары 

Современные принципы постижения поэзии жырау / 

Modern principles of comprehending poetry zhyrau 

7. XIX ғасырдағы қазақ әдебиеті / Казахская литература XIX 

в./ Kazakh literature of the XIX century 

8. Жаңа жазба әдебиетін сыни пайымдау / Критическое 

осмысление новой письменной литературы/ Critical 

interpretation of the new written literature  

9. ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті және сындарлы оқыту 

теориясы / Казахская литература ХХ века и теория 

конструктивного обучения / The twentieth century Kazakh 

literature and the theory of constructive learning 

10. Әдебиеттегі ағымдар мен бағыттар концепциясы / 

Концепция течений и направлений в литературе / The 

Concept of flows and directions in Literature 

11. Классикалық әлем әдебиетін салыстырмалы талдау/ 

Сравнительный анализ классической мировой литературы / 

Comparative analysis of classical world literature 

12. Эмиграциялық әдебиет / Эмиграционная литература /   

Emigration Literature  

ЖКҚ6 -  білім беру ерекшелігіне сәйкес 

балалар мен жасөспірімдердің 

психологиясы туралы білімді пайдалану 

арқылы кәсіби қызметте, соның ішінде 

инклюзивтік білім беру жүйесінде 

оқушыларды тәрбиелеу және рухани-

адамгершілік дамыту мәселелерін шеше 

білу 

ОПК6 - cпособность решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся в 

профессиональной деятельности, в том 

числе в системе инклюзивного образования 

с использованием знаний о психологии 

детей и подростков с особыми 

образовательными потребностями 

GРС6 - the ability to solve the problems of 

education and spiritual and moral development 

of the personality of students in professional 

activities, including in the system of inclusive 

education using knowledge of the psychology 

ОН10
 

– оқу-тәрбие үдерісін әдістемелік қамтамасыз 

етуді біледі: заманауи әдістемелер мен 

технологияларды, оқушылардың жас ерекшелік 

дамуындағы психофизиологиялық ерекшеліктерді 

есепке ала отырып, білім алушылардың жетістіктерін 

диагностикалау әдістерін қолдана біледі 

РО10 – осуществлять методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса; применять современные 

методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся с учетом 

психофизиологических особенностей возрастного 

развития учащихся 

RT10 – able to carry out methodological support of the 

educational process; ready to apply modern methods and 

technologies, methods of diagnosing students' achievements, 

taking into account the psycho-physiological features of the 

age development of students 

 

ОН11 – ғылыми-зерттеушілік әдебиеттерді талдау, өз 

бетімен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізе білу, 

ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдістерін меңгеру 

1. Педагогика / Педагогика / Pedagogica 

2. Педагогикалық психология / Педагогическая психология / 

Pedagogical psychology 

3. Бағдарламалық мазмұнды АБҚ балаларға арнап бейімдеу  

Адаптация программного содержания для детей с ООП / 

Adaptation of software content for children with ESN 

4. Инклюзивті білім беру жағдайында АБҚ балаларды оқыту 

әдістемесі / Методика обучения детей с ООП в условиях 

инклюзивного образовании / Methods of teaching children 

with  ESN in an inclusive education 

5. Инклюзивті білім берудегі АКТ / ИКТ в инклюзивном 

образовании / ICT in inclusive education 

6. Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі / Теория и 

методика воспитательной работы / Theory and methods of 

educational work  

7. Психологиялық-педагогикалық практика / Психолого-

педагогическая практика / Psychological and pedagogical 

practice 

8. Педагогикалық практика / Педагогическая практика / 

Teaching practice 

9. Оқу практикасы / Учебная практика / Educational practice 
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of children and adolescents with special 

education 

РО11 – анализировать научно-исследовательскую 

литературу, уметь самостоятельно проводить научно-

исследовательскую работу, владеть методами научно-

педагогических исследований 

RT11 - analyze the research literature, be able to 

independently conduct research work, own methods of 

scientific and pedagogical research 

Кәсіби құзыреттілік/ Профессиональные 

компетенции (ПК) / Professional 

Competences  

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения 

(единицы ПК) / The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) 

пәндер атауы/ Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций) /The name of 

courses that form the results of training (units of competences)  

КҚ7 – филология саласындағы заманауи 

білім беру дағдыларын қазіргі білім беру 

жүйесінде көрсете білу 

ОП7– cпособность демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в области 

филологии и дальнейшее развития системы 

образования 

РС7 – ability to demonstrate knowledge of the 

modern scientific paradigm in the field of 

philology and the further development of the 

education system 

 

ОН12
 
– қазіргі заманғы әдеби жағдайды ескере отырып, 

әдеби шығармаларды ауқымды тарихи-әдеби контексте 

талдау дағдыларына ие болу; білім беру саласындағы 

нормативтік құжаттарды біледі; оқу-нұсқамалық 

құжаттаманы қолдану 

РО12 – владеть навыками анализа художественного 

произведения в широком историко-литературном 

контексте, ориентации в современной литературной 

ситуации; применять нормативные документы в области 

образования, умеет разрабатывать учебно-

инструктивную документацию 

RT12 - owns the skills of analyzing a work of art in a wide 

historical and literary context, orientation in a modern 

literary situation; knows the normative documents in the 

field of education, is able to develop educational and 

instructive documentation 

1. Қазақ балалар әдебиетін оқытудың инновациялық әдістері / 

Инновационные методы преподавания казахской детской 

литературы / Innovative methods of teaching Kazakh children's 

literature 

2. Қазақ драмасын оқытудағы креативті дағдылар / 

Креативные навыки в преподавании казахской драмы / 

Creative skills in teaching Kazakh drama 

3. Қазақ әдебиетін мектепте оқыту үдерісін ұйымдастырудың 

инновациялық технологиялары мен әдістемесі / 

Инновационные технологии и методика организации 

процесса преподавания казахской литературы в школе / 

Innovative technologies and methods of organizing the process 

of teaching Kazakh literature at school 

4. Абай және гуманизм концепциясы / Абай и концепция 

гуманизма / Abay and concept of humanism 

5. Алаш мұрасы және оқу-ағарту мәселелері/ Наследие Алаш 
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и проблемы образования/ Alash heritage and educational 

issues 

6. Проблемалық оқыту моделіндегі қазіргі әдеби үдеріс / 

Современный литературный процесс в моделе проблемного 

обучения/ Contemporary literary process in problem education 

model 

7. Жаңа кезең әдебиетін игерудің педагогикалық тәсілдері / 

Педагогические методы освоения литературы нового 

периода/ Pedagogical methods of mastering a new era literature 

8. Мектеп құжаттамасын жүргізу / Ведение школьной 

документации / Keeping school records 

КҚ8 – кәсіби саладағы заманауи талаптарға 

сәйкес қазақ тілін оқытудағы білім, іскерлік 

пен дағдыларды қолдану қабілеттілігі  

ОП8 – cпособность использовать знания, 

умения и навыки обучения казахскому 

языку в соответствии с современными 

требованиями в профессиональной сфере  

РС8 – the ability to use the knowledge and 

skills of teaching the Kazakh language in 

accordance with modern requirements in the 

professional field 

ОН13 – синхрондық және диахрондық аспектілердегі тіл 

жүйесінің қызмет ету заңдылықтары 

РО13 – демонстрировать знания о закономерностях 

функционирования языковой системы в 

синхроническом и диахроническом аспектах 

RT13 – knows the patterns of the functioning of the 

linguistic system in the synchronic and diachronic aspects 

 

1. Қазақ тілінің синтаксисі / Синтаксис казахского языка / 

Syntax of Kazakh language 

2. Қазақ тілінің терминологиясы / Терминология казахского 

языка / Kazakh language Terminology 

3. Қазақ ономастикасы / Казахская ономастика / Kazakh 

onomastics 

4. Қазақ тілінің стилистикасы / Стилистика казахского языка / 

The style of the Kazakh language 

5. Бұқаралық ақпарат құралдарының  тілі / Язык средств 

массовой информации / Language of mass media      

6. Көркем мәтінді лингвистикалық талдау / Лингвистический 

анализ художественного текста / Linguistic analysis of 

literary text 

7. Тіл мәдениеті / Культура речи / Culture of speech  

8. Өндірістік-педагогикалық практика / Производственно-

педагогическая практика / Production and teaching practice 

9. Дипломалды практика / Преддипломная практика / Pre- 

Degree practice 
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3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education program 

 
Модуль атауы және 

коды 

Название и код 

модуля 

Module Name and Code 

Пәннің 

коды 

Код 

дисциплин

ы  Course 

Code 

Пән атауы 

Наименование дисциплины 

Course Name 

Цикл, 

компонент           

Цикл, 

компонент 

Cycle, 

Component 

О
қ

ы
т
у

 т
іл

і 

Я
зы

к
 о

б
у

ч
ен

и
я

 

L
a

n
g
u

a
g

e 
o

f 
in
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ru
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io

n
 

К
р

ед
и

т
 к

ө
л

ем
і 

/ 
О

б
ъ

ем
 р

ед
и

т
о

в
/T

o
ta

l 
o

f 

cr
ed

it
s 

Сабақ түрі бойынша сағат 

көлемі 

Объем часов по видам занятий 

The volume of hours by types of 

occupations 

Б
а

қ
ы

л
а

у
 ф

о
р

м
а

сы
 

Ф
о

р
м

а
 к

о
н

т
р

о
л
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T
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p
e 

o
f 
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n
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o

l 

Қ
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л
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п
т
а
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т
ы

н
 қ

ұ
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р
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т
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т
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Ф
о

р
м

и
р

у
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ы
е 

к
о

м
п
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ен

ц
и

и
 D

ev
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o
p

ed
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m

p
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s О
қ

и
т
ы

н
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а
ф

ед
р

а
 

Ч
и

т
а
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а

я
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а
ф
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р

а
 

D
ep

a
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m
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t 
in

 c
h

a
rg

e 

Л
ек

ц
и

я
л

а
р

/л
ек

ц
и

и
 /

 

L
ec

tu
re

s 

С
ем

и
н

а
р

/с
ем

и
н

а
р

 /
 

S
em

in
a

rs
 

З
ер

т
х
а

н
а

л
ы

қ
 

са
б

а
қ

т
а

р
/Л

а
б
о

р
а
т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 /

 L
a

b
o

ra
to

ry
 

C
la

ss
es

 

С
Ө

Ж
/С

Р
О

/ 
S

IW
 

1 семестр /1 семестр / Semester 1 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

 

AKT 1105 

ІKT 1105 

ІСT 1105 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Information and сommunication 

technologies 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Ағылшын 

Английский  

English 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Информатика   

Информатики   

Computer science 

department 

ShT 1103 

(1) 

IYa 1103 (1) 

FL 1103 (1) 

Шетел тілі  

Иностранный язык 

Foreign language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Ағылшын 

Английский  

English 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Шетел тілдері 

кафедрасы Кафедра 

иностранных языков 

Foreign Languages 

Department 

K(O)T 1104 

(1) 

K(R)Ya 

1104 (1) 

K(R)L 1104 

(1) 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Орыс филологиясы 

кафедрасы  

Кафедра русской 

филологии  

Department of Russian 

ASBM 1107 

MSPZ 1107 

SPKM 1107 

Әлеуметтік және саяси білім 

модулі  

Модуль социально-политических 

знаний  

Social and Political Knowledge 

Module 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

8 30 60  150 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚВ 

УКВ 

UCВ 

Саясаттану   

Политологии   

Political Science  

Әлеуметтану   

Социология   

Sociology 

Философия   

Философии   

Philosophy 
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ӘПӨТ/СПС/SRS 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности Module 

of general education 

 

DSh 1111 

(1)  

FK 1111 

(1) 

PhT 1111 

(1)  

Дене шынықтыру  

Физическая культура 

Physical Training 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

2  60   Диф. 

сынақ   

Диф. 

зачет   

Differen-

tiated 

attestation 

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Дене шынықтыру және 

спорт   

Физическая культура и 

спорта   

Physical training and 

sports 

LING 21003 

Қазақ тілтану модулі 

Модуль казахского 

языкознания 

Module of  the Kazakh 

linguistics 

KKTF 1201 

/ FSKY 

1201 / 

PhMKL120

1  

 

 

Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы  

Фонетика  современного 

казахского языка 

Phonetics of modern Kazakh 

language 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚА Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics  

 

2 семестр /2 семестр / Semester 2  

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education  

KKZT 1101 

SIK 1101 

MHK 1101 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана  

Мodern history of Kazakhstan 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 30 15  105 МЕ 

ГЭ  

SE  

ӘҚВ 

УКВ 

UCВ 

Қазақстан тарихы   

Истории Казахстана   

History of Kazakhstan 

K(O)T 1104 

(2) 

K(R)Ya 

1104 (2) 

K(R)L 1104 

(2) 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ 

Орыс 

Казахский 

Русский 

Kazakh 

Russian 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Практикалық қазақ тілі 

кафедрасы   

Кафедра 

практического 

казахского 

Языка   

Practical Kazakh 

language   

Орыс филологиясы 

кафедрасы   

Кафедра русской  

филологии   

Department of Russian 

ShT 1103 

(2) 

IYa 1103 (2) 

FL 1103 (2) 

Шетел тілі  

Иностранный язык 

Foreign language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Ағылшын 

Английский  

English 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Шетел тілдері 

кафедрасы   

Кафедра иностранных 

языков   

Foreign Languages 

Department 

EDUC  

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

Р 1202 

Р 1202 

Р 1202 

Педагогика 

Педагогика  

Pedagogica 

 

 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ЖКҚС Әлеуметтік педагогика 

және өзін-өзі тану 

кафедрасы 

Кафедра социальной 

педагогики и 

самопознания 

Department of Social 
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pedagogy and self-

knowledge 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

DSh 1111 

(2) FK 

1111 (2) 

PhT 1111 

(2) 

Дене шынықтыру   

Физическая культура   

Physical Training 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

2  60   Диф. 

сынақ   

Диф. 

зачет   

Differen-

tiated 

attestation 

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Дене шынықтыру және 

спорт   

Физическая культура и 

спорта   

Physical training and 

sports 

LITR 21002 

Қазақ әдебиеттану 

модулі 

Модуль казахского 

литературоведения 

Module of Kazakh 

literary  

AK 1203 

BЛ 1203 

ILS 1203 

Әдебиеттануға кіріспе 

Введение в литературоведение 

Introduction to Literary studies 

 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ЖКҚВ Қазақ әдебиеті 

Казахская литература 

Kazakh Literature 

EDIN 2215  

Оқу және 

педагогикалық практика 

модулі 

Модуль учебных и 

педагогических практик 

Module educational and 

pedagogical practice 

OP1203 

UP 1203 

EP 1203 

Оқу практикасы 

Учебная практика 

Educational practice 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

3  90   Eсеп 

Oтчет 

Report 

ЖКҚС Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 

Қазақ әдебиеті 

Казахская литература 

Kazakh Literature  

1 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 1 курс  

Total credits for 1st year 

 60 180 525  1095    

3 семестр /3 семестр / Semester 3 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

PB 1106 

KB 1106 

EB 1106 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Предпринимательство и бизнес 

Entrepreneurship and business 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Экономика және 

кәсіпкерлік   

Экономики и 

предпринимательства   

Economics and 

Entrepreneurship 

RZh 1112 

RZh 1112  

RZh 1112 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕК 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚВ 

УКВ 

UCВ 

Еуразиялық зерттеулер 

кафедрасы   

Кафедра Евразийских 

исследований   

Department of Eurasian 

Studies 

СTSK 1108 

СTOP 1108 

DTBA 1108 

Цифрлық технологияларды 

салалар бойынша қолдану 

Цифровые технологии по отраслям 

применения 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Информатика   

Информатики   

Computer science 

department 
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Digital technologies by branches of 

application 

Russian 

SZhKM 

1109 

АКК 1109  

АСС  1109 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет 

Антикоррупционная культура 

Anti-corruption culture 

ЖБП ТК  

ООД КВ  

GCD EC 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Мемлекет және құқық 

теориясы мен тарихы, 

конституциялық құқық  

Теория и история 

государства и права, 

конституционное 

права   

Theory and history of 

state and law, 

constitutional law 

ENTK 1110 

OEBZh 

1110 

FELS 1110 

Экология негіздері және тіршілік 

қауіпсіздігі  

Основы экологии и безопасности 

жизнедеятельности  

Fundamentals of ecology and life 

safety 

ЖБП ТК  

ООД КВ  

GCD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Управление и 

инжиниринг в сфере 

охраны окружающей 

среды 

Қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы 

басқару және 

инжиниринг 

Management and 

Engineering in the field 

of environmental 

protection 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

DSh 2111 

(3) FK 

2111 (3) 

PhT 2111 

(3) 

Дене шынықтыру 

Физическая культура  

Physical Training 

 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

2  60   Диф. 

сынақ   

Диф. 

зачет   

Differen-

tiated 

attestation 

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Дене шынықтыру және 

спорт   

Физическая культура и 

спорта   

Physical training and 

sports 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LING 21003 

Қазақ тілтану модулі 

Модуль казахского 

языкознания 

Module of  the Kazakh 

linguistics 

QQTL 2204 

LSKYa 

2204 

LMKL 2204 

 

Қазіргі қазақ тілінің 

лексикологиясы  

Лексикология современного 

казахского языка  

Lexicology of modern Kazakh 

language 

БП ТК 

БД КВ 

BD UC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚА Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 

QTS 2205 

SKYa 2205 

SKL 2205 

Қазақ тілінің семантикасы 

Семантика казахского языка 

Semantics of the Kazakh language 

БП ТК 

БД КВ 

BD UC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚА Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплиу / Choose one discipline 

EDUC 

Технологии в 

инклюзивном 

BMABKBAB 

   2206 

APSDOOP 

Бағдарламалық мазмұнды АБҚ 

балаларға арнап бейімдеу 

Адаптация программного 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚС Қазақ тіл білімі 

кафедрасының 

филиалы (№ 48 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

образовании 2206 

ASCChESN 

2206 

 

содержания для детей с ООП 

Adaptation of software content for 

children with ESN 

 

 мектеп-лицейі) 

Филиал кафедры 

казахского 

языкознания (школа-

лицей № 48) 

Branch of the 

Department of Kazakh 

linguistics (school-

lyceum № 48) 

IBABKBOA 

2207 

MODOOPIO 

2207 

MTChESNIE 

2207 

Инклюзивті білім беру жағдайында 

АБҚ балаларды оқыту әдістемесі 

Методика обучения детей с ООП в 

условиях инклюзивного 

образовании 

Methods of teaching children with  

ESN in an inclusive education 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚС 

IBIKT 

2208 

IKTIO 

2208 

ICTIE 

2208 

Инклюзивті білім берудегі АКТ 

ИКТ в инклюзивном образовании 

ICT in inclusive education 

 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚС 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплиу / Choose one discipline 

LITR 21002 

Қазақ әдебиеттану 

модулі 

Модуль казахского 

литературоведения 

Module of Kazakh 

literary  

UDFEDAB 

2209 

FBSLDP 

2209 

GSFCVAT

L 2209 

Ұлы дала фольклоры және ежелгі 

дәуір әдебиеті 

Фольклор великой степи и 

литература древнего периода  

Folklore of the great steppe and 

literature of the ancient period 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

7 30 45  135 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ Қазақ әдебиеті  

Казахская литература 

Kazakh Literature 

HShKAJ 

2210 

NTDLP 

2210 

FAALR 

2210 

Халық шығармашылығы және көне 

әдеби жәдігерлер  

Народное творчество и древние 

литературные памятники 

Folk art and ancient literary relics 

 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

7 30 45  135 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ Қазақ әдебиеті  

казахская литература 

Kazakh Literature 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплиу / Choose one discipline 

LITR 21002 

Қазақ әдебиеттану 

модулі 

Модуль казахского 

литературоведения 

Module of Kazakh 

literary  

KA 2211 

KL 2211 

KL 2211 

XV-ХVIIІ ғғ. қазақ әдебиеті   

Казахская литература XV-XVвв.   

Kazakh literature XV-XVIIІ centuries 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ Қазақ әдебиеті  

казахская литература 

Kazakh Literature 

JPTZQ 

2212 

SPPPJ 2212 

MPCPZh 

2212 

Жыраулар поэзиясын танытудың 

заманауи қағидаттары 

Современные принципы 

постижения поэзии жырау  

Modern principles of comprehending 

poetry zhyrau 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ Қазақ әдебиеті  

казахская литература 

Kazakh Literature 

4 семестр /4 семестр / Semester 4 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

FiI 2102 

FiI 2102 

Философия 

Философия           

ЖБП МК 

ООД ОК 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

ӘҚВ 

УКВ 

Философия   

Философии   



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

Phil 2102 Philosophy GCD CC Русский 

Kazakh/ 

Russian 

Exam UCВ Philosophy 

 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

DSh 

2111 (4) 

FK 2111 

(4) 

PhT 2111 

(4) 

Дене шынықтыру  

Физическая культура 

Physical Training 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

2  60   Диф. 

сынақ   

Диф. 

зачет   

Differen-

tiated 

attestation 

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Дене шынықтыру және 

спорт   

Физическая культура и 

спорта   

Physical training and 

sports 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

PP 2213 

PP 2213 

PP 2213 

Педагогикалық психология 

Педагогическая психология 

Pedagogical psychology 

 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚС Әлеуметтік педагогика 

және өзін-өзі тану 

Cоциальная 

педагогика и 

самопознание 

Social pedagogy and 

self-knowledge 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплиу / Choose one discipline 

LING 21003 

Қазақ тілтану модулі 

Модуль казахского 

языкознания 

Module of  the Kazakh 

linguistics 

QTMS2214 

MSKYa221

4 

MVKYa221

4 

 

Қазақ тілінің морфологиясы және 

сөзжасамы 

Морфология и словооброзавание 

казахского языка 

Morphology and vocabulary Kazakh 

language 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

8 30 45  165 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚА Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 

STOA2215 

MРChR 

2215 

MTPS 2215 

Сөз таптарын оқыту әдістемесі 

Методика преподавания частей 

речи 

Method of teaching g parts of speech 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

8 30 45  165 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚА Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплиу / Choose one discipline 

LITR 21002 

Қазақ әдебиеттану 

модулі 

Модуль казахского 

литературоведения 

Module of Kazakh 

literary  

KA 2216 

KL 2216 

KL 2216 

 

 

XIX ғасырдағы қазақ әдебиеті  

Казахская литература XIX века  

Kazakh literature of the XIX century 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

7 30 45  135 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ Қазақ әдебиеті  

Казахская литература 

Kazakh Literature 

JJASP 2217 

KONPL 

2217 

CINWL 

2217 

Жаңа жазба әдебиетін  сыни 

пайымдау  

Критическое осмысление новой 

письменной литературы  

Critical interpretation of the new 

written Literature 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

7 30 45  135 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ Қазақ әдебиеті  

Kазахская литература 

Kazakh Literature 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

EDIN 2215  

Оқу және 

педагогикалық практика 

модулі 

Модуль учебных и 

педагогических практик 

Module educational and 

pedagogical practice 

PPP 2218 

PPP 2218 

PPP 2218 

Психологиялық-педагогикалық 

практика  

Психолого-педагогическая 

практика  

Psychological and pedagogical 

practice 

 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

 3  90   Eсеп 

Oтчет 

Report 

ЖКҚС Әлеуметтік педагогика 

және өзін-өзі тану 

Cоциальная 

педагогика и 

самопознание 

Social pedagogy and 

self-knowledge 

2 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 2 курс  

Total credits for 2nd year 

 60 270 450  1080    

 

 

5 семестр /5 семестр / Semester 5 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

TzhTA 3233 

TMVR 3233 

TMEW 

3233 

Тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі 

Теория и методика воспитательной 

работы 

Theory and methods of educational 

work 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚС Әлеуметтік педагогика 

және өзін-өзі тану 

Cоциальная 

педагогика и 

самопознание 

Social pedagogy and 

self-knowledge 

LING 21003 

Қазақ тілтану модулі 

Модуль казахского 

языкознания 

Module of  the Kazakh 

linguistics 

QTS 3301 

SKYa 3301 

SKL 3301 

Қазақ тілінің синтаксисі 

Синтаксис казахского языка 

Syntax of Kazakh language 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

8 30 45  165 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚВ Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину/ Choose one discipline 

LING 21003 

Қазақ тілтану модулі 

Модуль казахского 

языкознания 

Module of  the Kazakh 

linguistics 

QATT 3222 

IKLYa 3222 

HKLL3222 

Қазақ әдеби тілінің тарихы                                                                                                 

История казахского  

литературного языка                                                               

History of Kazakh literary language 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚА Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 

AI 3221 

A 3221 

A3221 

Ахметтану ілімі                                                                                                                     

Ахметоведение                                                                                                                     

Ahmetology 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚА Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LITR 21002 

Қазақ әдебиеттану 

модулі 

Модуль казахского 

литературоведения 

Module of Kazakh 

literary  

QASOT 

3222 

KLTKO 

3222 

KLTCL 

3222  

 

ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті және 

сындарлы оқыту теориясы 

Казахская литература ХХ века и 

теория конструктивного обучения 

The twentieth century Kazakh 

literature and the theory of 

constructive learning  

 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

 

 

 

 

 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

7 30 45  135 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ Қазақ әдебиеті  

Казахская литература 

Kazakh Literature 
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AABK3223 

KTNL 3223 

CFDL 3223 

Әдебиеттегі ағымдар мен бағыттар 

концепциясы 

Концепция течений и направлений 

в литературе  

The Concept of flows and directions 

in Literature 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

7 30 45  135 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ Қазақ әдебиеті  

Казахская литература 

Kazakh Literature 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LING 21003 

Қазақ тілтану модулі 

Модуль казахского 

языкознания 

Module of  the Kazakh 

linguistics 

QTT 3302 

TKYa 3302 

KT 3302 

 

Қазақ тілінің терминологиясы       

Терминология казахского языка 

Kazakh language Terminology  

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚВ Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 

QO 3303 

KO 3303 

KO 3303 

Қазақ ономастикасы 

Казахская ономастика        

Kazakh onomastics 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚВ Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 

6 семестр /6 семестр / Semester 6 

LITR 21002 

Қазақ әдебиеттану 

модулі 

Модуль казахского 

литературоведения 

Module of Kazakh 

literary  

AT 3224 

TL 3224 

TL 3224 

Әдебиет теориясы 

Теория литературы 

The theory of Literature 

 

 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 Қазақ әдебиеті 

казахская литература 

Kazakh Literature 

 

 

 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LITR 21002 

Қазақ әдебиеттану 

модулі 

Модуль казахского 

литературоведения 

Module of Kazakh 

literary  

KAAST 

3225 

CAKML           

3225 

CACWL 

3225 

Классикалық әлем әдебиетін 

салыстырмалы талдау 

Сравнительный анализ 

классической мировой литературы 

Comparative analysis of classical 

world literature 

БП ТК 

БД КВ 

BD UC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ Қазақ әдебиеті  

казахская литература 

Kazakh Literature 

 

EA 3226 

LE 3226 

EK 3226 

Эмиграциялық әдебиет  

Литература эмиграции 

Emigration Literature 

БП ТК 

БД КВ 

BD UC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ Қазақ әдебиеті  

казахская литература 

Kazakh Literature 

 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LING 21003 

Қазақ тілтану модулі 

Модуль казахского 

языкознания 

Module of the Kazakh 

linguistics 

QTTG 3227 

IGKYa 3227 

HGKL 3227 

 

Қазіргі қазақ тілінің  тарихи 

грамматикасы                      

Историческая грамматика 

современного казахского языка    

Historical Grammar of the modern 

Kazakh language 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚА Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 
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 QJTN 3228 

IOKP 3228 

HFKL 3228 

 

Қазақ жазуының тарихи негіздері 

Исторические основы казахской 

письменности 

Historical foundations of Kazakh 

language 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚА Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LING 21003 

Қазақ тілтану модулі 

Модуль казахского 

языкознания 

Module of the Kazakh 

linguistics 

 

QTJOT 

3229 

NTPKYa 

3229 

NTTKL 

3229 

 

Қазақ тілін жаңаша оқыту 

технологиясы 

Новые технологии преподавания 

казахского языка 

New technologies of teaching of the 

Kazakh language 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚА Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 

QTOLN 

3230 

LOKYa 

3230 

LBTKL 

3230 

Қазақ тілі оқулықтарының 

лингводидактикалық негіздері 

Лингводидактические основы 

учебников казахского языка  

Linguodidactic basics of textbooks of 

the Kazakh language 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚА Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LITR 21002 

Қазақ әдебиеттану 

модулі 

Модуль казахского 

литературоведения 

Module of Kazakh 

literary  

KBAOIA 

3304 

INPKDL 

3304 

IMTKChL 

3304 

 

Қазақ балалар әдебиетін оқытудың 

иновациялық әдістері  

Инновационные методы 

преподавания казахской детской 

литературы  

Innovative methods of teaching 

Kazakh children's literaturure 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА  Қазақ әдебиеті  

Казахская литература 

Kazakh Literature 

KDOKD 

3305 

KNPKD 

3305 

CSTKD 

3305 

Қазақ драмасын оқытудағы 

креативті дағдылар  

Креативные навыки в 

преподавании казахской драмы  

Creative skills in teaching Kazakh 

drama  

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА  Қазақ әдебиеті  

Казахская литература 

Kazakh Literature 

EDIN 2215  

Оқу және 

педагогикалық практика 

модулі 

Модуль учебных и 

педагогических практик 

Module educational and 

pedagogical practice 

 

PP 3231 

PP  3231 

IP  3231 

Педагогикалық практика  

Педагогическая практика 

Teaching externship 

 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

4  120   Eсеп 

Oтчет 

Report 

ЖКҚС Әлеуметтік педагогика 

және өзін-өзі тану 

Cоциальная 

педагогика и 

самопознание 

Social pedagogy and 

self-knowledge 

3 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 3 курс 

Total credits for 3rd year 

 60 300 360  1140    
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7 семестр /7 семестр / Semester 7 (триместр. квартал) 

LING 21003 

Қазақ тілтану модулі 

Модуль казахского 

языкознания 

Module of  the Kazakh 

linguistics  

 

JBBMKTOA 

4232 

MPKYaOSO 

4232  

MTKLAUCE 

4232 

Жаңартылған білім беру 

мазмұнына сәйкес қазақ тілін 

оқыту әдістемесі  

Методика преподавания казахского 

языка в соответствии с 

обновленным содержанием 

образования  

Methods of teaching the Kazakh 

language in accordance with the 

updated content of education 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ

А 

Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 

LITR 21002 

Қазақ әдебиеттану 

модулі 

Модуль казахского 

литературоведения 

Module of Kazakh 

literary  

KAMOUUIT 

4306 

ITMOPPKLS

h 4306 

ITMOPTKLS 

4306 

Қазақ әдебиетін мектепте оқыту 

үдерісін ұйымдастырудың 

инновациялық технологиялары мен 

әдістемесі  

Инновационные технологии и 

методика организации процесса 

преподавания казахской 

литературы в школе  

Innovative technologies and methods 

of organizing the process of teaching 

Kazakh literature at school 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА Қазақ әдебиеті  

Казахская литература 

Kazakh Literature 

LITR 21002 

Қазақ әдебиеттануы 

модулі 

Модуль казахской 

литературы  

Module of Kazakh 

Literature  

MKZh 4307 

VShD 4307 

KSR 4307 

 

Мектеп құжаттамасын жүргізу 

Ведение школьной документации 

Keeping school records 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА Қазақ әдебиеті 

кафедрасының 

филиалы (№ 40 орта 

мектеп) 

Филиал кафедры 

казахской литературы 

(средняя школа № 40) 

Branch of the 

Department of Kazakh 

literature (secondary 

school № 40) 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LING 21003 

Қазақ тілтану модулі 

Модуль казахского 

языкознания 

Module of  the Kazakh 

linguistics 

KTS 4308 

SKYa 4308 

SKL 4308 

Қазақ тілінің стилистикасы                                

Стилистика казахского языка   

The style of the Kazakh language 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚВ Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 

KMLT 4309 

LAHT 4309 

LALT 4309 

Көркем мәтінді лингвистикалық 

талдау   

Лингвистический анализ 

художественного текста  

Linguistic analysis of literary text 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚВ Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
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LITR 21002 

Қазақ әдебиеттану 

модулі 

Модуль казахского 

литературоведения 

Module of Kazakh 

literary  

AGK 4310 

AKG 4310 

ACH 4310 

Абай және гуманизм концепциясы 

Абай и концепция гуманизма 

Abay and concept of humanism 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА  Қазақ әдебиеті  

Казахская литература 

Kazakh Literature 

AMOM 

4311 

NAPО 4311 

AHEI 4311 

Алаш мұрасы және оқу-ағарту 

мәселелері 

Наследие Алаш и проблемы 

образования 

Alash heritage and educational issues 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА  Қазақ әдебиеті  

Казахская литература 

Kazakh Literature 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LITR 21002 

Қазақ әдебиеттану 

модулі 

Модуль казахского 

литературоведения 

Module of Kazakh 

literary  

POMKAU 

4312 

CLPMPO 

4312 

CLPPEM 

4312 

 

Проблемалық оқыту моделіндегі 

қазіргі әдеби үдеріс 

Современный литературный 

процесс в модели проблемного 

обучения 

Contemporary literary process in 

problem education model 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА  Қазақ әдебиеті  

Казахская литература 

Kazakh Literature 

JKAIPT  

4313 

PMOLNP 

4313 

PMMNEL 

4313 

Жаңа кезең әдебиетін игерудің 

педагогикалық тәсілдері 

Педагогические методы освоения 

литературы нового периода 

Pedagogical methods of mastering 

a new era literature 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА  Қазақ әдебиеті  

Казахская литература 

Kazakh Literature 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LING 21003 

Қазақ тілтану модулі 

Модуль казахского 

языкознания 

Module of  the Kazakh 

linguistics 

BAQT 4314 

YaSMI 

4314 

LMM 4314 

 

Бұқаралық ақпарат құралдарының  

тілі 

Язык средств массовой 

информации  

Language of mass media                                                                                                                                                

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚВ Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 

TM 4315 

KR 4315 

CS 4315 

Тіл мәдениеті 

Культура речи 

Culture of speech 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚВ Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 

8 семестр /8 семестр / Semester 8 

EDIN 2215  

Оқу және өндірістік 

практика модулі 

Модуль учебных и 

производственных 

практик 

Module educational and 

work practice 

OPP 4316 

PPP 4316 

PTP 4316 

Өндірістік-педагогикалық практика 

Производственно-педагогическая 

практика  

Production and teaching practice 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

8  240   Eсеп 

Oтчет 

Report 

КҚВ Қазақ әдебиеті  

Казахская литература 

Kazakh Literature 

Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 

DP 4317 

PP 4317 

UP 4317 

Дипломалды практика 

Преддипломная практика 

Pre – diploma  practice  

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

4  120   Eсеп 

Oтчет 

Repor 

КҚВ Қазақ әдебиеті  

Казахская литература 

Kazakh Literature 

Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 
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Kazakh linguistics 

MFA 42018 

Қорытынды аттестаттау 

модулі 

Модуль итоговая 

аттестация  

Module of final 

assessment 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен по 

специальности 

State examination in the speciality 

ҚА 

ИА 

FA 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

6     МЕ 

ГЭ  

SE 

 Қазақ әдебиеті  

Казахская литература 

Kazakh Literature 

Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 

Дипломдық жұмысты/жобаны жазу және қорғау 

Написание и защита дипломной 

работы/проекта 

Completion and defense of Bachelor degree diploma 

project 

ҚА 

ИА 

FA 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

6     ДЖБ 

қорғау 

Защита 

ДП 

Defense 

of degree 

work 

 Қазақ әдебиеті  

Казахская литература 

Kazakh Literature 

Қазақ тіл білімі 

Казахское языкознание 

Kazakh linguistics 

4 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 4 курс   

Total credits for 4rd year 

 60 210 480  750    

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

 240 960 1815  4065    
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4 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі 

/Cводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 

/Consolidation table displaying the amount of obtained credits within the modular education program 
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Барлығы/ 

Total: 
40 12 15 18 206      240 7200 37 4  
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / Organization of Educational Process 

 

1.Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Бакалавриатқа Қазақстан Республикасының жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі, жоғары білімі бар азаматтар ҰБТ нәтижесі бойынша жіберіледі. Шетел азаматтарын ақылы негізде қабылдау сұхбат қорытындысы бойынша 

жүзеге асырылады. 

Особые вступительные требования: В бакалавриат осуществляется прием граждан РК, имеющих общее среднее, техническое и профессиональное, 

послесреднее, высшее  образование, по результатам ЕНТ. Прием иностранных граждан на платной основе осуществляется по результатам собеседования.  

Specific admission requirements:  
Citizens of the Republic of Kazakhstan with general secondary, technical and professional, post-secondary, higher education are admitted to bachelor programs 

based on the results of the UNT. Acceptancer of foreign citizens on a paid basis is carried out according to the results of an interview. 

 

2.Бұрын алынған білімді тануға қатысты және бейресми білім алушылардың нәтижесінің ерекше шарттары: Алдыңғы білімді тану шарттары 

университеттің ішкі нормативтік құжаттары аясында жүзеге асырылады. Бейресми білім беру нәтижелерін растайтын құжат - аяқталу туралы куәлік. 

Особые условия для признания предшествующего обучения и результатов неформального обучения: Условия для признания предшествующего 

образования осуществляется в рамках внутренних нормативных документов университета. Документом, подтверждающим результаты неформального 

обучения, является сертификат о завершении обучения или свидетельство о завершении обучения.  

Specific arrangements for recognition of prior learning: Conditions for the recognition of prior learning are carried out according to the university’s internal 

regulations. The document that confirms results of non-formal education is a certificate of completion or a diploma of completion. 

 

3. Дәрежені беру талаптары мен ережелері: Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде студенттің оқу түрлерінің бәрін қоса алғанда және қорытынды 

аттестацияны сәтті аяқтаған, кем дегенде 240 академиялық кредитті игерген тұлғаларға «бакалавр» дәрежесі және жоғары білім туралы диплом 

қосымшасымен (транскрипт) беріледі. Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын мерзімінен бұрын игеру және оған қойылатын талаптарды орындау 

жағдайында студент оқу мерзіміне қарамастан «бакалавр» дәрежесі беріледі. 

Требования и правила присвоению степени: Лицам, освоившим не менее 240 академических кредитов за весь период обучения, включая все виды 

учебный деятельности студента, и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень «бакалавр» и выдается диплом о высшем 

образовании с приложением (транскрипт). В случае досрочного освоения образовательной программы бакалавриата и выполнения предусмотренных к 

ней требований, студенту присуждается степень «бакалавр» независимо от срока обучения. 

Qualification requirements and regulations: Individuals who have mastered at least 240 academic credits for the entire period of studies, including all types of 

student’s learning activities, and who have successfully completed their final attestation, are awarded a bachelor’s degree and are awarded a higher education 

diploma with an application (transcript). In the case of early mastering of the bachelor’s study program and fulfillment of the requirements envisaged for it, the 

student is awarded a bachelor’s degree regardless of the duration of his/her studies. 

 

4. Түлектердің кәсіби бейіні:  
Бакалавр дәрежесін алған түлектер білім беру, ұйымдастырушылық-басқару, әлеуметтік-педагогикалық және оқу-тәрбие қызметі салаларында жұмыс 

жасай алады.  

Профессиональный профиль выпускников: Выпускники, получившие степень бакалавра, имеют квалификацию для работы в сфере образовательной, 

организационно-управленческой, социально-педагогической и учебно-воспитательной деятельности. 
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Occupational profile/s of graduates: Graduates with a bachelor's degree are qualified to work in the field of educational organizational, managerial, socio-

pedagogical and educational activities. 

5. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: ББ жүзеге асыру кезінде сабақтарда инновациялық технологиялар және оқытудың 

интерактивті әдістері қолданылады.   

Способы и методы реализации образовательной программы: При реализации ОП на учебных занятиях будут использованы инновационные 

технологии и интерактивные методы обучения. 

Methods and techniques for program delivery: Innovative technologies and interactive teaching methods will be used in classes within the implementation of the 

educational program. 

6. Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері:  Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, дағдылары, қабілеттері және құзыретіліктері) халықаралық 

жүйеге сәйкес келетін 100 баллдық шкала бойынша әріптік жүйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан «D» -ге дейін, 

«қанағаттанарлықсыз» - «FХ», «F») 4 баллдық шкалаға келетін сандық эквивалентке сәйкес (кесте) 

Критерии оценки результатов обучения: 

Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся оцениваются в баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в 

международной практике буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания, от «А» до «D», «неудовлетворительно» – «FХ», «F») с 

соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х балльной шкале (Таблица). 

Assessment criteria of learning outcomes:  

Learning achievements (knowledge, skills, abilities and competencies) of students are scored according to a 100-point scale corresponding to the international letter 

grading system (positive grades, as they decrease, from «А» to «D», “unsatisfactory” – «FХ», «F») with the corresponding digital equivalent on a 4-point scale (see 

Table). 

Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі, білім алушыларды дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS-ке ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и 

ECTS  

Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students with their transfer into the traditional grading scale and ECTS 
 Әріптік жүйе бойынша 

баға/Оценка по буквенной системе/ 

 Evaluation by letter grading system 

Баллдардың сандық эквиваленті/ 

Цифровой эквивалент / Equivalent 

in numbers 

Баллдар (%-түрінде)  

Баллы (%-ное содержание) 

Points ( in %) 

Дәстүрлі жүйе бойынша баға/Оценка по 

традиционной системе/ Assessment by 

traditional system 

А 4,0 95-100 Өте жақсы/Отлично/  

Excellent А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы/Хорошо/ Good 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 
Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно/ 

Unsatisfactory 
F 0 0-24 
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