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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы /  

Passport of Education Program 
Қолдану саласы 

О бласть применения   

Application area 

Білім беру бағдарламасы ғылыми ұйымдарда, мәдени ұйымдарда, бұқар алық ақпарат 

құралдарында, редакциялық және баспа қызметінде, үкіметтік және мемлекеттік емес 

қызметтерде пайдалану үшін кәсіби біліктілігі бар аудармашыларды даярлауға 
қойылатын талаптарды белгілейді. Білім беру бағдарламасы аударма саласында 

бакалаврларды дайындауға арналған. 

Образовательная программа устанавливает требования для подготовки переводчиков с 

профессиональными компетенциями, для применения в научно-исследовательских 

организациях, организациях культуры, СМИ, редакционно -издательской деятельности, 

государственной и негосударственной службы. ОП  предназначена для подготовки 

бакалавров в сфере переводческой деяельности.  

The educational program establishes requirements for the training of translators with 

professional competencies for use in research organizations, cultural organizations, the m edia ,  

editorial and publishing activities, government and non-government services. EP is intended for  

the preparation of bachelors in the field of translation work. 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы 

Код и наименование 

образовательной программы  

Code and name of education program 

6В02307 – Аударма ісі 

 

6В02307 – Переводческое дело 

 

6В02307 – T ranslation Studies 

 

Нормативтік-құқықтық қамтылуы 

Нормативно-правовое обеспечение  

Regulatory and legal support 

«Білім» туралы Қазақстан Республикасының Заңы  

Жоғары білім МЖББС (31.10.2018ж. №604) 

Жоғары 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) 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды дайындау бағыттарының 

сыныптауышын бекіту туралы (13.10.2018 ж. №569) 
Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 11 мамырдағы № 130 Қазақстан 

Республикасының азаматтарының ұлттық жіктемесі.  

Қазақстан Республикасы Ұлттық біліктілік жүйесінің 28.09.2012  жылғы № 444 
 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» 

ГОСО высшего образования  (31.10.2018, №604)  

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 (12.10.20 18  

г. №563) 

Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским 

образованием (13.10.2018 г. №569)  

Национальный классификатор профессий РК от 11.05.2017, № 130.  

Национальный квалификационные рамки Республики Казахстан от 28.09.2012, № 444. 

http://www.enbek.gov.kz/ru/node/345578 
 
Law “On Education” of the Republic of Kazakhstan  

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

Standard Rules for the Activities of Educational Organizations that Implement Study Program s 

of Higher and (or) Postgraduate Education (30.10.2018 №595)  

Rules for the Organization of the Educational Process on the Credit Technology of  Educat io n  

(12.10.2018, №563) 

Classifier of Areas of Training with Higher and Postgraduate Education (13.10.2018 №569)  

The National Classifier of Professions of the Republic of Kazakhstan dated November 05, 

2017, No. 130. 

The National Qualification Framework of the Republic of Kazakhstan of September 28 ,  2 0 1 2 ,  

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  О П  
O bjective of Education Program 

Қазіргі заманғы аударма зерттеулерінің жаңа бағыттары туралы және жұмыс берушінің 

қазіргі талаптарына және қоғамның қажеттіліктеріне жауап беретін кәсіби біліктілігі бар  

бакалаврларды дайындау. 

Подготовка бакалавров, с профессиональными компетенциями, имеющих представления 

о новых направлениях современного переводоведения и отвечающих современным 

требованиям работодателя и потребностям общества . 

Preparation of bachelors with professional competencies who have an idea about the new 

directions of modern translation studies and meet the modern requirements of the employer an d 

http://www.enbek.gov.kz/ru/node/345578
http://www.enbek.gov.kz/ru/node/345578
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the needs of society. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы 

Концепция образовательной 

программы  

Concept of education program 

Білім беру бағдарламасы білім беру  үдерісін жүзеге асырудың мақсаттары, нәтижелері, 

мазмұны, шарттары мен технологияларын, осы саладағы түлектердің біліктілігін 

бағалауды реттейді. 

Білім беру бағдарламасы жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне және аймақтың 

ерекшеліктеріне бейімделген аударма зерттеулеріндегі қажетті ғылыми зерттеулер мен 
практикалық білім беру іс-әрекеттеріне байланысты нақты құзыреттерді қалыптастыруға 

бағытталған. 

Образовательная программа регламентирует цели, результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки. 

Образовательная программа направлена на формирование особых компетенций , 

связанных с необходимыми видами исследовательской и практической образовательной 

деятельности в области переводоведения, скорректированных с учетом требований 

работодателей и спецификой региона.  

The educational program regulates the objectives, results, content, conditions and technolo gies 

for the implementation of the educational process, assessment of the quality of graduate 

training in this area of training. 

The educational program is aimed at the formation of specific competencies related to the 

necessary types of research and practical educational activities in the field of translation studies, 

adjusted to the requirements of employers and the specifics of the region.  

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника  / 

Graduate Q ualification Characteristics 

Берілетін дәреже: Присуждаемая 

степень: Degree Awarded: 

«6В02307-Аударма ісі» білім беру бағдарламасының тіл білімі бакалавры 

Бакалавр языкознания по образовательной программе «6В02307 - Переводческое дело»  

Bachelor of Arts in the educational program "6B02307 - Translation Studies" 

Маманның лауазымдарының тізімі 

Перечень должностей специалиста   

List of Specialist’s Positions 

Редакциялық-баспа ұйымдарында корректор, мемлекеттік және жеке мекемелердегі 

аудармашы-референт пен хатшы-көмекші аударма бюросында аудармашы редактор  

Корректор редакционно-издательских организаций, переводчик-референт и секретарь–

референт в государственных и негосударственных учреждениях, редактор перевода в 

переводческих бюро 

Proofreader of editorial and publishing organizations, translator-referent and secretary-referent 

in state and private institutions, editor of translation to translation bureaus 

Кәсіби қызмет саласы 

О бласть профессиональной 

деятельности  

Area of Professional Activity 

Әкімшілік-басқару саласы, білім беру және ғылым, мәдениет және мәдениетаралық 

қарым-қатынас, халықаралық қатынастар, баспа ісі, бұқаралық ақпарат құралдары, 

ақпараттық-талдамалық сала 

Административно-управленческая сфера, сфера образования и науки, сфера культуры и 

межкультурной коммуникации, сфера международных связей, сфера издательского дела, 

сфера средств массовой информации, информационно -аналитическая сфера 

Administrative and managerial sphere, education and science, culture and intercultural 

communication, international relations, publishing, media, information and analytical sphere  

Кәсіби қызмет объектісі 

О бъект профессиональной 

деятельности  

O bject of Professional Activity 

Ғылыми-зерттеу ұйымдары, мәдениет ұйымдары, бұқаралық ақпарат құралдары, 

редакциялық және баспа мекемелері, мемлекеттік және жеке мекемелердегі қызметтер, 

мәдениет мекемелері, аударма бюросы, елшіліктер мен өкілдіктер, халықаралық 

ұйымдар, түрлі ақпараттық және аналитикалық қызметтер, агенттіктер, баспалар және 

басқа ұйымдар және мамандығы бойынша кәсіптік білімін қажет ететін кәсіпорындар.  

Научно-исследовательские организации, организации культуры, СМИ, учреждения 
редакционно-издательской деятельности, государственные и негосударственные службы, 

учреждения культуры, бюро по переводу, посольства и представительства, 

международные организации, различные информационно -аналитические службы, 

агентства, издательства, и другие организации и предприятия, в деятельности которых 

необходимы профессиональные знания специалиста.  

Research organizations, cultural organizations, mass media, institutions for publishing 

activities, government and non-government services, cultural institutions, translatio n bureaus,  

embassies and representative offices, international organizations, various information and 

analytical services, agencies, publishing houses, and other organizations and enterprises In 

which activity professional knowledge of the expert is necessary.  

Кәсіби қызмет функциялары 

Функции и виды профессиональной 

деятельности  

Functions of Professional Activity 

Функциялар: ғылыми-зерттеу, білім беру, ақпараттық, әлеуметтік-коммуникативтік, 

түзетуші, әдістемелік, ұйымдастырушылық, мәдени және білім беру, түзету және 

дамыту. 
Түрлері: материалдарды жинау, ақпараттарды талдау, аударылған мәтіндерді тексеру 

және талдау. 

Функции: научно-исследовательская, воспитательная, информационная, социально -

коммуникативная, корректорская, методическая, организационная, культурно -

просветительская, коррекционно-развивающая. 

Виды: поиск источников, сбор материалов, анализ информации, проверка и анализ 

переводных текстов. 
Functions: research, educational, informational, socio-communicative, corrective, metho dical,  
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organizational, cultural, educational, correctional and developing. 

Types: searching for sources, collecting materials, analyzing information, checking and 

analyzing translated texts. 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Map / Profile of Competences 

Әмбебап құзыреттілік(ӘҚ)/ 

Универсальные компетенции (УК) 

/  

Universalcompetences (UC) 

О қыту нәтижелері (УК мөлшері)/ 

Результаты обучения (единицы УК) / 

Result of training (GPC units) 

О қыту нәтижесін қалыптастыратын  

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы / 

Наименование дисциплин, формирующих 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 

О Н1 –АКТ саласындағы дағдылар мен бизнесті ұйымдастыруды мемлекеттік және 

шет тілдерінде игере білу 

РО 1 – Владеть навыками ИКТ и организации бизнеса на государственном и 

иностранном языках 

RT1 – Has ICT and business organization skills in the state and foreign languages 

 
О Н2 – Ашық сөйлеу дағдыларын меңгеру және өз көзқарастарын жазбаша түрде 

нақты дәлелдей білу 
РО 2 – Иметь навыки публичного выступления и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

RT2 – Has skills of public speaking and written reasoned presentation of personal point of 

view 

1. Шет тілі (2-ші, А2 деңгейі) / Иностранный язык (2-ой, 

уровень А2) / Foreign language (2-nd, А2 level) 

2. Шет тілі (2-ші, А2 деңгейі) / Иностранный язык (2-ой, 

уровень А2) / Foreign language (2-nd, А2 level) 

3. Шет тілі (2-ші, В2 деңгейі) / Иностранный язык (2-ой, 

уровень В2) / Foreign language (2-nd, В2 level) 

4. Қазақ (орыс) тілі / Казахский (русский) язык / Kazakh 

(Russian) language 

5. Өнеркәсіп бойынша цифрлық технология / Цифровые 

технологии по отраслям применения / Digital technologies by 
branches of applicationp 

6. Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар / 

Информационно-коммуникационные технологии / Information 

and communication technology  

7.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 

UCВ  – ability to assess various 

situations based on a holistic systemic 

scientific worldview 

О Н3 – Философиялық және тарихи мазмұнды мәтіндерді талқылау әдістерімен және 

пікірталастарды қолдана отырып, талдау дағдыларын меңгеру  

РО 3 – Владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское и 

историческое содержание, приемами ведения дискуссии и полемики  

RT3 – Has skills of perception and analysis of texts wit h philosophical and historical 
content as well as skills of discussion and debate methods 

 

О Н2 – Ашық сөйлеу дағдыларын меңгеру және өз көзқарастарын жазбаша түрде 

нақты дәлелдей білу 

РО 2 – Иметь навыки публичного выступления и письменного аргументированно го 

изложения собственной точки зрения. 

RT2 – Has skills of public speaking and written reasoned presentation of personal point of 

view.  

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 

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 

О Н4 - Әлеуметтік ортада тұтас тұлғаны қалыптастыруға және жеке тұлғаның 

жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсете білу  

РО 4 – Демонстрировать знания, способствующие формированию целостной 
личности в социальной среде и повышению ответственности индивида  

RT4 – Demonstrate knowledge that contributes to the formation of a holistic perso n alit y  

in a social environment and increases responsibility of the individual 

 

О Н5 - Қоғамдық қауіпсіздік әдістерін қолдана білу 

РО 5 – Применять методы обеспечения безопасности общества 

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 
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focus on a healthy lifestyle RT5 – Applies methods of public safety 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/11. 

О бщепрофессиональные 

компетенции (О ПК) /  

General Professional Competences 

(GPC) 

О қыту нәтижелері (О ПК мөлшері)/ Результаты обучения (единицы О ПК) / 

Result of training (GPC units) 

О қыту нәтижесін қалыптастыратын  

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих результаты 

обучения (единицы компетенций) / 
Names of Courses that Form Results of Training  

 (units of competences) 

ЖКҚА 
Екінші (қазақ, орыс) және шет 

тілдерін кәсіби қызмет саласында 

қолдануға қабілеттілік. 

 

О ПКА 
Способность к использованию 

второго (казахского, русского) и 

иностранных языков в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

GPCА 
Ability to use of Kazakh, Russian and 

foreign languages in the sphere of 

professional activity. 

О Н
1
 – Кәсіби бағытталған мәтінді түсіндіруге, мамандық бойынша терминдерді 

пайдаланып, кәсіби қарым-қатынастағы проблеманы дайындалмаған пікірлерімен 

жеткізуге қабілетті 

РО
1
 – Владеть навыками интерпретации профессионально-ориентированных 

текстов, продуцирования неподготовленных высказываний по проблемам 

профессионального общения, используя терминологию по специальности 

RT
1 

– іt  is capable to interpret the professional focused texts, to produce unprepared 

statements on problems of professional communication, using terminology in the specialty  

 

О Н
 2

 – Қазақ (орыс) және шет тілінде жазбаша және ауызша сөйлеуді ашық және 

дәлелді, логикалық дұрыс құрастырады 

РО
 2

 – Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь на казахском (русском) и иностранном языках 

 RT
 2 

– logically truly, it  is reasoned and it  is clear builds an oral and written language in 

the Kazakh (Russian) and foreign languages 
 

О Н
 3

 – Халықаралық конференцияларда баяндама жасай алады, ғылыми мақала 

дайындайды, халықаралық дерек көздерінен кәсіби мағынадағы ақпарат ала алады 

РО
 3

 – Получать информацию профессионального содержания из международных 

источников, готовить научные статьи, выступать с докладами на международных 

конференциях 

RT
 3 

– оbtains information of professional contents from the international sources, 

prepares scientific articles, makes reports at the international conferences. 

1.Базалық шет тілі / Базовый иностранный язык / Basic foreign 

language 

2. Шет тілі (2-ші, А2 деңгейі) / Иностранный язык (2-ой, 

уровень А2) / Foreign language (2-nd, А2 level) 

3. Шет тілі (2-ші, А2 деңгейі) / Иностранный язык (2-ой, 

уровень А2) / Foreign language (2-nd, А2 level) 

4. Шет тілі (2-ші, В2 деңгейі) / Иностранный язык (2-ой, 

уровень В2) / Foreign language (2-nd, В2 level) 

5. Мәдениетаралық  қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық 
шет тілі / Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурной коммуникации / Basic foreign language within 

intercultural communication 

6.Диалогтік және монологтік сөйлеуге үйрету / Обучение 

диалогической и монологической речи / Dialogic and 

monologue speech teaching 

7. Практикалық грамматика /   Практическая грамматика / 

Practical grammar 

8. Оқытылатын тіл теориясының негіздері / Основы теории 

изучаемого языка / Fundamentals of the theory of the target 

language 

9. Ауызша және жазбаша сойлеу практикасы / Практика 

устной и письменной речи / Oral and written practice of speech  

10. Ауызша сөйлеудің дамуы / Развитие устной речи / Spoken 

speech skills 

11. Жазбаша сөйлеудің дамуы / Развитие письменной речи  / 
Written speech skills 

12. Кәсіби бағытталған шет тілі / Профессионально -

ориентированный иностранный язык / Professionally oriented 

foreign language  

13. Жалпы кәсіби шет тілі / Общепрофессиональный 

иностранный язык / General professional foreign language 

ЖКҚв 
Кәсіби міндеттерді шешудің дайын 

алгоритімін таңдау немесе жаңасын 

дайындауға қабілеттілік 

 

О ПКв 
Способность к разработке нового 

О Н
 4

 – Құбылыстарды сандық әдістермен талдауды, модель құру тәсілдерін 

меңгереді 

РО
 4

 – Владеть способами построения моделей, количественными методами анализа 

явлений 

RT
 4 

– Оwns ways to build models, quantitative methods of analyzing phenomena 

 

1. Аудармашының aкадемиялық хат жазу дағдылары / 

Навыки академического письма переводчика / Translator’s 

academic writing skills 

2. Шешендік өнер / Ораторское искусство / Public speaking 

skills 
3. Іскерлік шет тіліндегі аударма / Перевод в сфере делового 

общения / Business foreign language translation 
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или выбору готового алгоритма 
решения 

профессиональных задач 

 

GPCв 
Ability to development  new or choice 

of a ready algorithm of the solution of 

professional tasks 

О Н
 5

 – Кәсіби мәселені шешу үшін, теориялық және эксперименталдық зерттеуді, 

ақпаратты математикалық өңдеу әдістерін қолданады  

РО
 5

 – Применять методы математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования для решения профессиональных задач  

RT
 5

 – аpplies methods of mathematical information processing, theoretical and pilot 

study to the solution of professional tasks 

4. Дипломатиялық хаттамалар мен құжаттарды аудару / 
Перевод дипломатических протоколов и документов  / 

Translation of diplomatic protocols and documents 

5. Арнайы кәсіби шет тілі / Специализированный 

профессиональный иностранный язык / Special professional 

foreign language 

6. Мәдениетаралық қарым-қатынастың теориясы мен 

практикасы / Теория и практика межкультурной 

коммуникации  / Theory and practice of cross-cultural 

communication 

Кәсіби құзыреттілік/ 
Профессиональные компетенции 

(ПК) / 

 Professional  Competences (PC) 

О қыту нәтижелері (ПК мөлшері)/ Результаты обучения (единицы ПК) /  

Result of Training (PC units) 

О қыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік 

мөлшері) пәндер атауы/ 
Наименование дисциплин, формирующих результаты 

обучения (единицы компетенций) / 

Names of Courses that Form Results of Training  

(units of competences)  

КҚА  
Лингвистика саласында 

дидактикалық, ғылыми, білім беру, 

әлеуметтік және коммуникативтік 

міндеттерді анықтау және шешу 

үшін жүйеленген теориялық және 

тәжірибелік арнайы білімдерді 

пайдалануға дайындық. 

 

ПКА  
Готовность использовать 

систематизированные теоретические 

и практические специальные знания 

для определения и решения 

дидактических, исследовательских, 

просветительских, социально-

коммуникативных задач в области 

переводоведения 

 

РСА  
Readiness to use systematized 

theoretical and practical special 

knowledge for the definition and 

solution of didactic, research, 

educational, social and communicative 
tasks in the field of linguistics 

 

О Н
1 

– Тілдің әлеуметтік сипаты мен функцияларын, оның ішкі құрылымын, оның 

жұмыс істеу заңдарын және тарихи дамуын біледі 

РО
1 

– Владеть знаниями об общественной природе и функциях языка, его 

внутренней структуре, о закономерностях его функционирования и исторического 

развития 

RT
1 

– has a knowledge of the social nature and functions of language, its internal 

structure, the laws of its functioning and historical development  

 

О Н
 2 

– Тілдің белгілі бір деңгейін зерттеуге бағытталған лингвистикалық пәндер 

жүйесінде ұсынылған жүйелік тілдік бірліктердің қарым-қатынасын түсінеді,  

РО
2 

– Понимать отношения системности языковых единиц, представленные в 

системе лингвистических дисциплин, направленных на изучение определённого 

уровня языка  

RT
2 

– understands the relationship of the systemic language units represented in the 

system of linguistic disciplines aimed at studying a certain tier of language 
 

О Н
 3 

– Белгілі бір тілдік стильге байланысты тілдік құралдарды өзгерту дағдыларын 

иеленеді, 

РО
3 

– Владеть навыками варьирования языковых средств, обусловленного их 

принадлежностью к тому или иному языковому стилю  

RT
3 

– Оwns the skills to change the language tools because of their belonging to a 

particular language style 

 

О Н
4 

– Барлық деңгейлердегі олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын 

анықтау мақсатында тілдерді салыстырмалы тұрғыда талдай алады 

РО
4 

– Владеть навыками сопоставительного анализа языков для выявления их 

1. Мәдениетаралық  қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық 

шет тілі / Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурной коммуникации / Basic foreign language within 

intercultural communication 

2. Аудармадағы грамматикалық қиындықтар / 

Грамматические трудности перевода / Grammatical difficulties 

in translation   
3. Аударма теориясы  / Теория перевода  / Translation Theory 

4. Қысқартып жазу теориясы мен практикасы / Теория и 

практика переводческой записи / Theory and practice of notes-

taking 

5. Әскери аударма практикасы / Практика военного перевода /  

Workshop on military translation 

6. Iзбе-із аударма / Последовательный перевод / Consecutive 

interpreting  

7. Ілеспе аударма / Синхронный перевод / Simultaneous 

interpreting  

8. Қаржы саласындағы құжаттар аудармасы / Перевод 

финансовой документации / Workshop on financial 

documentation translation 

9. Ауызша аударма практикасы / Практика устного перевода / 

Practice of interpretation 
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сходства и различий на всех уровнях  

RT
4 

– һas the skills of comparative analysis of languages to determine their similarities 

and differences at all levels  

КҚВ  - Ауызша және жазбаша аударма 

саласында кәсіби қызмет түрлерін 

жүзеге асыру /  

ПК
В

- Способность осуществлять все 

виды профессиональной 

деятельности в области устного и 

письменного перевода  

PCВ  - Ability to carry out all kinds of 

professional activities in the field of 

interpretation and translation  

 

О Н
5
 -  Аударманың мақсатын, терминологиясын, грамматикасын, лексикасын 

ескере отырып мәтінді аударады  

РО
5
 - Производить перевод предлагаемого текста в соответствии с требованиями по  

терминологии, грамматике, лексике и т.д., а также с учетом целевой аудитории и 

назначения перевода  

RT
5
 - Рroduces the translation of the proposed text in accordance with requirements in 

terminology, grammar, vocabulary, etc., as well as taking into account the target audien ce 

and the purpose of translation. 

 

О Н
6
 -  Түпнұсқа тілді түсіну және аударма тілінде жеткізеді 

РО
6
 - Понимать исходный язык и уметь излагать на языке перевода 

RT
6
 - Understands the source language and is able to present in the target language.   

  

О Н
7
 -  Ауызша және жазбаша аударманы стилистика тұрғысынан дұрыс рәсімдейді 

РО
7
 - Стилистически грамотно оформлять как устный, так и письменный перевод  

RT
7
 - Stylistically correctly draws up both oral and written translation .   

 

О Н
8
 -  Аударма сапасын бағалау, редакциялау, қысқарту және аннотация жасау 

дағдыларын игерген 

РО
8
 - Владеть навыками оценки качества перевода, редактированием, 

реферированием и аннотированием 

RT
8
 - Has the skills to assess the quality of translation, editing, abstracting and 

annotating. 

 

О Н
9
 -  Түрлі салалардағы әр түрлі мәдениеттер мен тілдердің өкілдері арасында 

және халықаралық, қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени өмір салаларында 

ауызша және жазбаша аударма негізінде өзара түсіністікті қамтамасыз ету 

мүмкіндігі 

РО
9
 - Уметь обеспечивать на основе устного и письменного перевода 

взаимопонимание между представителями различных культур и языков в 

различных сферах международной, общественно-политической, экономической, 

культурной жизни 

RT
9
 - Ability to provide mutual understanding based on verbal and written translation 

between representatives of different cultures and languages in various fields 

international, socio-political, economic, cultural life. 

1. Аударматанудағы кіріспе / Введение в переводоведение / 

Introduction to translation studies 

2. Оқу практикасы  / Учебная практика / Educational internship 

3. Аудармашылардың кәсіби  іс-қызметінің негіздері / Основы 

профессиональной деятельности переводчика / Fundamentals 

of  translator’s professional activities 
4. Өндірістік практика / Производственная практика / 

Industrial externship 

5. Дипломалды практика / Преддипломная практика / Pre – 

diploma  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 

дисциплины  

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
е
н

и
я

 

L
a

n
g

u
a

g
e
 o

f 
in

st
r
u

c
ti

o
n

 

К
р

е
д

и
т
 к

ө
л

е
м

і 
/ 

О
б

ъ
е
м

 р
е
д

и
т
о

в
/T

o
ta

l 
o

f 

c
r
e
d

it
s 

Сабақ түрі бойынша сағат 

көлемі  

О бъем часов по видам 

занятий 
The volume of hours by types 

of occupations 

Б
а

қ
ы

л
а

у
 ф

о
р

м
а

с
ы

 

Ф
о

р
м

а
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

T
y

p
e
 o

f 
c
o

n
tr

o
l 

Қ
а

л
ы

п
т
а

с
а

т
ы

н
 қ

ұ
зы

р
е
т
т
іл

ік
т
е
р

 

Ф
о

р
м

и
р

у
е
м

ы
е
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 
D

e
v

e
lo

p
e
d

 

c
o

m
p

e
te

n
c
e
s 

О
қ

и
т
ы

н
 к

а
ф

е
д

р
а

 

Ч
и

т
а

е
м

а
я

 к
а

ф
е
д

р
а

 

D
e
p

a
r
tm

e
n

t 
in

 c
h

a
r
g

e
 

Л
е
к

ц
и

я
л

а
р

/л
е
к

ц
и

и
 

/ 

L
e
c
tu

r
e
s 

С
е
м

и
н

а
р

/с
е
м

и
н

а
р

 /
 

S
e
m

in
a

r
s 

З
е
р

т
х

а
н

а
л

ы
қ

 

с
а

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

r
a

to
r
y

 

C
la

ss
e
s 

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 (А1) 

IYa 1103 (А1) 

FL 1103 (А1) 

Шет тілі (2-ші, А1 деңгейі)  

Иностранный язык (2-ой, уровень 

А1) 

Foreign language (2-nd, А1 level) 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қытай / 

испан / 

итальян / 

француз / 

неміс / 

Китайский /  

испанский /  

итальян / 

француз / 

немецкий / 

Chinese / 

Spanish / 

Italian /  

French / 

German 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Шетел филологиясы 

кафедрасы / Кафедра 

иностранной филологии / 

Foreign Philology 

Department  

Қытай филологиясы 

кафедрасы / Кафедра 

китайской филологии / 

Chinese Philology 

Department  

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 

Практикалық қазақ тілі 

кафедрасы  

Кафедра практического 

казахского языка 

Practical Kazakh language 
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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   

Политология  

Political Science  

Әлеуметтану   

Социология   
Sociology 

Философия   

Философия  

Philosophy 

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 

LANG 22404  

Ауызша және 

жазбаша сөйлеу 

практикасы  

Практика устной и 

письменной речи  
Spoken and written 

speech 

BShT  1201 

BIYa  1201 

BFL 1201 

Базалық шет тілі 

Базовый иностранный язык 

Basic foreign language 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Ағылшын 

Английский  

English 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ 

А 

ОПК

А  
GPCА 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

2 семестр /2 семестр / Semester 2  

EDUC 21001 
Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education  

KZT 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  
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филологии   

Department of Russian 

ShT 1103 (А2) 

IYa 1103 (А2) 

FL 1103 (А2) 

Шет тілі (2-ші, А2 деңгейі) 

Иностранный язык (2-ой, уровень 

А2) 

Foreign language (2-nd, А2 level) 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қытай / 

испан / 

итальян / 

француз / 

неміс / 

Китайский /  

испанский /  

итальян / 
француз / 

немецкий / 

Chinese / 

Spanish / 

Italian /  

French / 

German 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Шетел филологиясы 

кафедрасы / Кафедра 

иностранной филологии / 

Foreign Philology 

Department  

Қытай филологиясы 

кафедрасы / Кафедра 

китайской филологии / 
Chinese Philology 

Department  

Шетел тілдері кафедрасы 

/ Кафедра иностранных 

языков / Foreign 

Languages Department  

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 

TRST 32208  

Аударма теориясы  

Теория перевода 

Translation Theory 

АK 1301 

VvР  1301 

IiТ  1301 

Аударматануға кіріспе 

Введение в переводоведение 

Introduction to translation studies 

КП ТК 

ПД Ок 

PD ЕC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

КҚD 

ПКD 

РСD 

 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину  / Choose one discipline 

 LANG 22404 

Ауызша және 

жазбаша сөйлеу 
практикасы  

Практика устной и 

письменной речи  

Spoken and written 

speech 

DMSU 1202 

ODMR 1202 

DMST 1202 
 

 

 

Диалогтік және монологтік 

сөйлеуге үйрету 

Обучение диалогической и 
монологической речи 

Dialogic and monologue speech 

teaching  

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Ағылшын 

Английский  

English 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 
 

ЖКҚ 

А 
ОПКА  

GPCА 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 
практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

 LANG 22404 

Ауызша және 

жазбаша сөйлеу 

практикасы  

Практика устной и 
письменной речи  

Spoken and written 

PG 1203 

PG 1203 

PG1203 

Практикалық грамматика  

Практическая грамматика  

Practical grammar  

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Ағылшын 

Английский  

English 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ЖКҚ 

А 
ОПКА  

GPCА 
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speech 

TRST 42409 Аударма 
практикасы  

Практика перевода  

Translation and 

Interpretating 

OP 1200 

UP 1200 

EI 1200 

Оқу практикасы  

Учебная практика  

Educational internship 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

 3     Eсеп 

Oтчет 

Report  

КҚD 

ПКD 

РСD 

 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

1 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 1 курс  

Total credits for 1st year 

 60 120 495  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 

Предпринимательство и бизнес 

Кәсіпкерлік және 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 

СTSBK 1108 

СTOP 1108 

DTBA 1108 

Цифрлық технологияларды 

салалар бойынша қолдану 

Цифровые технологии по отраслям 

применения 

Digital technologies by branches of 

application 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Информатика кафедрасы 

Кафедра информатики   

Computer science 

department  

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 

Қоршаған ортаны 

қоғауды басқару және 

инжиниринг 

Управления и инжиринга 
в сфере охраны 

окружающей среды 

Environmental 

management and 
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engineering 

SM 1121  

KR 1121 

SC 1121 

Сөйлеу мәдениеті  

Культура речи  

Speech culture  

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚА 
УКА 

UCА 

р/о    

Кафедра 
теоретической и 

прикладной 
лингвистики 
Теориялық және 

қолданбалы 
лингвистика 

кафедрасы 
Department of 
Theoretical and Applied 

Linguistics 
к/о 
Қазақ тіл білімі 

кафедрасы 
Кафедра казахского 

языкознания 
Department of Kazakh 
linguistics 

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 

EDUC21001 
Жалпы білім беру 

модулі. 

Модуль общей 

образованности. 

Module of the general 

education 

ShT  (В2) 2204 
IY (В2) 2204 

FL (В2) 2204 

Шет тілі (2-ші, В2 деңгейі) 
Иностранный язык (2-ой, уровень 

В2) 

Foreign language (2-nd, В2 level) 

БП ЖООК 
БД ВК 

BD UC 

Қытай / 
испан / 

итальян / 

француз / 

неміс / 

Китайский /  

испанский /  

итальян / 

француз / 

немецкий / 

Chinese / 

Spanish / 

Italian /  

French / 

German 

5  45  105 Емтихан 
Экзамен 

Exam 

 

ӘҚА 
УКА 

UCА 

Шетел филологиясы 
кафедрасы / Кафедра 

иностранной филологии / 

Foreign Philology 

Department  

Қытай филологиясы 

кафедрасы / Кафедра 

китайской филологии / 

Chinese Philology 

Department  

Шетел тілдері кафедрасы 

/ Кафедра иностранных 

языков / Foreign 

Languages Department  

LANG 22404 

Ауызша және 

MKKMBShT 

2205 

Мәдениетаралық  қарым-қатынас 

мәнмәтініндегі базалық шет тілі  

БП ЖООК 

БД ВК 

Ағылшын / 

Английский / 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

КҚА  

ПКА  

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 
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жазбаша сөйлеу 

практикасы  

Практика устной и 

письменной речи 

Spoken and written 

speech 

BIYvKMK 2205 

BFLwIC 2205 

Базовый иностранный язык в 

контексте межкультурной 

коммуникации 

Basic foreign language within 

intercultural communication 

BD UC English Exam 

 

РСА  

 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department 

TRST 32405 

Шет тiлi теориясы  

Теория 

иностранного языка 
Foreign language 

theory 

OTTN 2206 

OTIY 2206 

FTTL  2206 

Оқытылатын тіл теориясының 

негіздері 

Основы теории изучаемого языка 

Fundamentals of the theory of the 
target language 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ЖКҚ 

А 
ОПКА  

GPCА 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 
Translation theory and 

practice Department  

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину  / Choose one discipline 

LANG 22404  
Ауызша және 

жазбаша сөйлеу 

практикасы  

Практика устной и 

письменной речи  

Spoken and written 

speech 

AZhSP 2207 
PUPR 2207 

OWPS 2207 

Ауызша және жазбаша сөйлеу 
практикасы 

Практика устной и письменной 

речи 

Oral and written practice of speech 

БП ТК 
БД КВ 

BD EC 

Ағылшын / 
Английский / 

English 

8  75  165 Емтихан 
Экзамен 

Exam 

 

КҚА  
ПКА  

РСА  

 

Аударма теориясы мен 
практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

TRST 32208  

Аударма теориясы  

Теория перевода  
Translation Theory 

AGK 2208 

GTP 2208 

GDT 2208 
 

 

Аудармадағы грамматикалық 

қиындықтар 

Грамматические трудности 
перевода 

Grammatical difficulties in 

translation   

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

8  75  165 Емтихан 

Экзамен 

Exam 
 

КҚА  

ПКА  

РСА  
 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 
практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

4 семестр /4 семестр / Semester 4 
EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

FiI 2102 

FiI 2102 

Phil 2102 

Философия 

Философия           

Philosophy 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚВ 

УКВ 

UCВ 

Философия   

Философии   

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 

TRST 32208 

Аударма теориясы  

Теория перевода  

Translation Theory 

AKIK  2209 

OPDP  2209 

FTPA 2209 

Аудармашылардың кәсіби  іс-

қызметінің негіздері 

Основы профессиональной 

деятельности переводчика  

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚD 

ПКD 

РСD 

 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 
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Fundamentals of  translator’s 

professional activities 

Translation theory and 

practice Department  

TRST 32208 

Аударма теориясы  

Теория перевода  

Translation Theory 

AT 2210 

TP 2210 

TT 2210 

Аударма теориясы  

Теория перевода  

Translation Theory  

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА  

ПКА  

РСА  

 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

TRST 32208 

Аударма теориясы  

Теория перевода  

Translation Theory 

 
 

KZTP 2211 

TPPZ 2211 

TPNT 2211 

 

Қысқартып жазу теориясы мен 

практикасы 

Теория и практика переводческой 

записи 

Theory and practice of notes-taking 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚc 

ПКc 

РСc 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 
practice Department  

TRST 32208 

Аударма теориясы  

Теория перевода  

Translation Theory 

 

KBKAMR 2212 

RPTPPC 2212 

ETTUCP 2212 

Cat бағдарламаларының көмегімен 

аударма мәтіндерін редакциялау  

Редактирование переводных 

текстов при помощи программ 

CAT 

Editing translated texts using CAT 

programs 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚc 

ПКc 

РСc 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину  / Choose one discipline 

LANG 22404  

Ауызша және 

жазбаша сөйлеу 

практикасы  

Практика устной и 
письменной речи  

Spoken and written 

speech 

ASD 2213 

RUR  2213 

SSS 2213 

 

Ауызша сөйлеудің дамуы  

Развитие устной речи 

Spoken speech skills 

 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ 

А 

ОПКА  
GPCА 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 
practice Department  

LANG 22404  

Ауызша және 

жазбаша сөйлеу 

практикасы  

Практика устной и 

письменной речи  

Spoken and written 
speech 

ZSD 2213 

RPR 2213 

WSS 2213 

Жазбаша сөйлеудің дамуы  

Развитие письменной речи  

Written speech skills 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ 

А 

ОПКА  

GPCА 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

TRST 42409 

Аударма практикасы 

Практика перевода  

Translation and 

Interpretating 

OP 2200 

PP 2200 

IE 2200 

Өндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial externship 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

 3     Eсеп 

Oтчет 

Report  

КҚD 

ПКD 

РСD 

 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

2 курсқа барлық кредит  60 180 420  1110    
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Итого кредитов за 2 курс  

Total credits for 2nd year 

 

 

5 семестр /5 семестр / Semester 5 

LANG 32307  
Кәсіби шет тілі  

Профессиональный 

иностранный язык  

Professional foreign 

language 

KBShT 3214 
POIYa 3214 

POFL 3214 

Кәсіби бағытталған шет тілі 
Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык 

Professionally oriented foreign 

language 

БП ЖООК 
БД ВК 

BD UC 

Ағылшын / 
Английский / 

English 

5  45  105 Емтихан 
Экзамен 

Exam 

ЖКҚ 
А 

ОПКА  

GPCА 

Аударма теориясы мен 
практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department 

LANG 32307  

Кәсіби шет тілі  

Профессиональный 

иностранный язык  

Professional foreign 
language 

ZKSHT 3215 

OPIYa  3215 

GPFL 3215 

Жалпы кәсіби шет тілі 

Общепрофессиональный 

иностранный язык 

General professional foreign 

language 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ 

А 

ОПКА  
GPCА 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 
practice Department  

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину  / Choose one discipline 

LANG 32307  

Кәсіби шет тілі  

Профессиональный 

иностранный язык  

Professional foreign 

language 

AAHZhD 3216 

NAPP 3216 

TAWS 3216 

Аудармашының aкадемиялық хат 

жазу дағдылары 

Навыки академического письма 

переводчика 

Translator’s academic writing skills 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚв 

ОПКв 

GPCв 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

LANG 32307  

Кәсіби шет тілі 

Профессиональный 

иностранный язык  

Professional foreign 

language 

ShO 3217 

OI 3217 

PSS 3217 

Шешендік өнер 

Ораторское искусство 

Public speaking skills 

 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚв 

ОПКв 

GPCв 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину  / Choose one discipline 

TRST 42409 

Аударма практикасы 

Практика перевода  

Translation and 

Interpretating 

AAP 3218 

PVP 3218 

WMT 3218 

 

Әскери аударма практикасы    

Практика военного перевода  

Workshop on military translation 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

7  75  135 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА  

ПКА  

РСА  

 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

TRST 42409 

Аударма практикасы 

Практика перевода 

Translation and 

Interpretating 

PAP 3219 

PPL 3219 

WST 3219 

Парақтан аудару практикасы 

Практика перевода с листа  

Workshop on sight translation 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

7  75  135 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА  

ПКА  

РСА  

 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 
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TRST 42409 

Аударма практикасы 

Практика перевода 

Translation and 

Interpretating 

IIA (A) 3220 

PP (A) 3220 

CI (A) 3220 

 

Iзбе-із аударма (А деңгейi)   

Последовательный перевод 

(уровень А) 

Consecutive interpreting (A level) 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

8  75  165 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА  

ПКА  

РСА  

 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

TRST 42409 

Аударма практикасы 

Практика перевода  

Translation and 

Interpretating 

 

IA (A) 3221 

SP (A) 3221 
SI (A) 3221 

Ілеспе аударма (А деңгейi)  

Синхронный перевод (уровень А)  

Simultaneous interpreting  
(A level) 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

8  75  165 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА  

ПКА  

РСА  
 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 
практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

6 семестр /6 семестр / Semester 6 

TRST 42409 

Аударма практикасы 

Практика перевода  

Translation and 

Interpretating 

ZhAP 3222 

PPP 3222 

PWT 3222 

Жазбаша аударма практикасы 

Практика письменного перевода 

Practice of written translation 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚВ  

ПКВ  

РСВ  

 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину  / Choose one discipline 
TRST 42409 

Аударма практикасы 

Практика перевода  

Translation and 

Interpretating 

KAP 3233 

PHP 3233 

PIT  3233 

 

 

Көркем аударма практикасы  

Практика художественного 

перевода 

Practice of imagery translation 

 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

6  60  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚВ  

ПКВ  

РСВ  

 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

TRST 42409 
Аударма практикасы 

Практика перевода  

Translation and 

Interpretating 

KSK 3234 
PFD 3234 

WFDT 3234 

Қаржы саласындағы құжаттар 
аудармасы 

Перевод финансовой 

документации 

Workshop on financial 

documentation translation 

БП ТК 
БД КВ 

BD EC 

Ағылшын / 
Английский / 

English 

6  60  120 Емтихан 
Экзамен 

Exam 

КҚВ  
ПКВ  

РСВ  

 

Аударма теориясы мен 
практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

TRST 42409 

Аударма практикасы 

Практика перевода 

Translation and 

Interpretating 

IIA (B1) 3235 
PP (B1) 3235 

CI (B1) 3235 

 

Iзбе-із аударма (В1 деңгейi)  
Последовательный перевод 

(уровень В1) 

Consecutive interpreting (В1 level) 

КП ЖООК 
ПД ВК 

PD UC 

Ағылшын / 
Английский / 

English 

8  75  165 Емтихан 
Экзамен 

Exam 

КҚА  
ПКА  

РСА  

 

Аударма теориясы мен 
практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

TRST 42409 

Аударма практикасы 

Практика перевода  

Translation and 

Interpretating 

IA (B1) 3236 

SP (B1) 3236 

SI (B1) 3236 

Ілеспе аударма (В1 деңгейi)  

Синхронный перевод (уровень В1) 

Simultaneous interpreting (В1 level) 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

8  75  165 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА  

ПКА  

РСА  

 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 
practice Department  
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Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину  / Choose one discipline 

TRST 42409 

Аударма практикасы 

Практика перевода  

Translation and 

Interpretating 

IShTA 3302 

PSDO 3302 

BFLT 3302 

Іскерлік шет тіліндегі аударма 

Перевод в сфере делового 

общения 

Business foreign language translation 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

8  75  165 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚв 

ОПКв 

GPCв 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 
practice Department  

TRST 42409 

Аударма практикасы 

Практика перевода 
Translation and 

Interpretating 

DHKA 3303 

PDPD 3303 

TDPD 3303 

Дипломатиялық хаттамалар мен 

құжаттарды аудару 

Перевод дипломатических 

протоколов и документов  

Translation of diplomatic protocols 

and documents 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

8  75  165 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚв 

ОПКв 

GPCв 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

TRST 42409 

Аударма практикасы 

Практика перевода  

Translation and 

Interpretating 

OP 3201 

PP 3201 

IE 3201 

Өндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial externship 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

 3     Eсеп 

Oтчет 

Report  

КҚD 

ПКD 

РСD 

 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

3 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 3 курс 

Total credits for 3rd year 

 60 15 525  1170    

7 семестр /7 семестр / Semester 7 (триместр, квартал) 

TRST 42409 

Аударма практикасы 

Практика перевода  

Translation and 

Interpretating 

AAP 4237 

PUP 4237 

PI 4237 

Ауызша аударма практикасы 

Практика устного перевода 

Practice of interpretation 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

6  60  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА  

ПКА  

РСА  
 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 
практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

LANG 32307  

Кәсіби шет тілі  

Профессиональный 

иностранный язык 

Professional foreign 

language 

AKShT 4304 

SPIYA 4304 

SPFL 4304 

Арнайы кәсіби шет тілі 

Специализированный 

профессиональный иностранный 

язык 

Special professional foreign 

language 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ

в 

ОПКв 

GPCв 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

TRST 32405 

Шет тiлi теориясы  

Теория и практика 

иностранного языка 

Foreign language 

theory 

MKTP 4305 

TPMK 4305 

TPCC 4305 

Мәдениетаралық қарым-

қатынастың теориясы мен 

практикасы 

Теория и практика 

межкультурной коммуникации  

Theory and practice of cross-cultural 

communication 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ

в 

ОПКв 

GPCв 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину  / Choose one discipline 

TRST 42409 

Аударма практикасы 

IIA (B2) 4238 

PP (B2) 4238 

Iзбе-із аударма (В2 деңгейi)   

Последовательный перевод 

БП ТК 

БД КВ 

Ағылшын / 

Английский / 

9  90  180 Емтихан 

Экзамен 

КҚА  

ПКА  

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 
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Практика перевода 

Translation and 

Interpretating 

CI (B2) 4238 

 

(уровень В2) 

Consecutive interpreting (В2 level) 

BD EC English Exam РСА  

 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

TRST 42409 

Аударма практикасы 

Практика перевода  

Translation and 

Interpretating 

IAP (B2) 4239 

PS (B2) 4239 

SI (B2) 4239 

 

Ілеспе аударма практикасы (В2 

деңгейi) 

Синхронный перевод (уровень 

В2)  

Simultaneous interpreting (В2 level) 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

9  90  180 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА  

ПКА  

РСА  

 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину  / Choose one discipline 

TRST 32405 

Шет тiлi теориясы 

мен практикасы 

Теория и практика 

иностранного языка 

Foreign language 

theory 

MSA 4240 

STP 4240 

TST 4240 

 

Мәтінің стилистикасы және 

аударма 

Стилистика текста и перевод 

Texts stylistics and translation 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚВ  

ПКВ  

РСВ  

 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

TRST 32405 

Шет тiлi теориясы  

Теория и практика 

иностранного языка 

Foreign language 

theory 

KMI 4241 

IHT 4241 

IBT 4241 

 

Көркем мәтiндi интерпретациялау 

Интерпретация художественного 

текста 

Interpretation of belles-lettres text 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚВ  

ПКВ  

РСВ  

 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину  / Choose one discipline 

TRST 42409 

Аударма практикасы 

Практика перевода 

Translation and 

Interpretating 

KBA 4242 

POP 4242 
POT 4242 

Кәсіби бағытталған аударма 

Профессионально-
ориентированный перевод 

Professionally oriented translation 

БП ТК 

БД КВ 
BD EC 

Ағылшын / 

Английский / 
English 

6  60  120 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

КҚc 

ПКc 
РСc 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 
Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

TRST 42409 

Аударма практикасы 

Практика перевода  

Translation and 

Interpretating 

AAP 4243 

PSP 4243 

WSP 4243 

Арнайы аударма практикасы   

Практика специального перевода 

Workshop on special translation 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Ағылшын / 

Английский / 

English 

6  60  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚc 

ПКc 

РСc 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

8 семестр /8 семестр / Semester 8 

TRST 42409 
Аударма практикасы 

Практика перевода  

Translation and 

Interpretating 

OP 4202 

PP 4202  

IE 4202 

Өндірістік практика  

Производственная практика 

Industrial externship 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

 6     Eсеп 

Oтчет 

Report  

КҚD 

ПКD 

РСD 

 

Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

DP 4201  Дипломалды практика КП ЖООК  6     Eсеп КҚD Аударма теориясы мен 
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PP 4201 

PDP 4201 

Преддипломная практика 

Pre – diploma  practice  

ПД ВК 

PD UC 

Oтчет 

Repor 

ПКD 

РСD 

 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

MFA 42011 

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 

 6     МЕ 

ГЭ  

SE 

 Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 
practice Department  

Дипломдық жұмысты/жобаны жазу және қорғау  

Написание и защита дипломной работы/проекта 

Completion and defense of Bachelor degree diploma 

project  

ҚА 

ИА 

FA 

 6     ДЖБ 

қорғау 

Защита 

ДП 

Defense 

of degree 

work 

 Аударма теориясы мен 

практикасы кафедрасы 

Кафедра теории и 

практики перевода 

Translation theory and 

practice Department  

4 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 4 курс   

Total credits for 4rd year 

 60 45 300  735    

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы  

Итого по образовательной программе  

Total for education program 

 240        
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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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207 3 12 6 12 240 7200 36 4  5 
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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 және ҰБТ 

нәтижесі қорытындысы 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 and creativity exam. 
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 алушылар нәтижесінің  ере кше 

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 дәрежесі алған түлектер ұйымдастырушылық-технологиялық, өндіріс және басқару, дизайн,  

зерттеу, оқыту және басқа да салаларда жұмыс жасай алады.  

Профессиональный профиль выпускников: Выпускники, получившие степень бакалавра, имеют 
квалификацию для работы в сфере организационно-технологической, производственно-

управленческой, проектной, научно-исследовательской и иных видов деятельности.  

Occupational profile/s of graduates: Graduates with a bachelor’s degree are qualified to work in the f ield 

of organizational and technological activities, production and management, design, research, teaching, 

environmental and other activities. 
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5. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері:  ББ жүзеге асыру кезінде с абақтарда 

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 

 

 
 

 


