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«6В02301 – Аударма ісі» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы келесі құжаттарға негізделген: 

 Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-ІІІ «Білім туралы»( 31.03.2021 ж. өзгерістер мен толықтырулармен)  

 Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шiлдедегі N 151-І«Тіл туралы» Заңы (30.04.2021 ж. өзгерістер мен толықтырулармен) 

 Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 2018 жылғы 31 тамыздағы №604 (05.05.2020 ж. №182 өзгерістер мен 

толықтырулармен) 

 Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын ретеу жөніндегі облыстық үшжақты комиссияның 2016 жылғы 16 

наурыздағы ұлттық квалификациясы  

 «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2018 жылғы 2 қазандағы № 152 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы (12.10.2018 ж. № 563 

өзгерістер мен толықтырулармен)  

 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының 2018 жылғы 13 қазандағы №569 

сыныптауышы. 
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1Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 
№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

1 Білім беру бағдарламасының  коды мен атауы 
2 Білім беру саласының классификациясы және коды 
3 Білім беру бағытының классификациясы және коды 
4 Білім беру бағдарламаларының тобы 
5 Кредит саны 

6 Оқыту нысаны 
7 Оқыту тілі 

8 Берілетін академиялық дәреже 
9 Білім беру бағдарлмасының түрі 

10 БХСЖ  деңгейі 
11 ҰБШ деңгейі 
12 СБШ деңгейі 

13 Білім беру бағдарламасының ерекшеліктері 

 Серіктес ЖОО (БББ) 

 Серіктес ЖОО (ҚББ) 
14 Кадрларды даярлау бағытына арналған қосымшаның номері 
15 Аккредиттеу органының атауы және жарамдылық мерзімі 

16 Миссиясы 
17 Көрінісі  
18 Құндылықтары  
19 Білім беру бағдарлмасының мақсаты 
20 Бітіруші түлектің ерекшеліктері 
21 Білім беру бағдарламасы бакалаврының біліктілік сипаттамасы 

21.1 Біліктілік пен лауазымдар тізімі 
21.2 Қызмет көрсетудің салалары мен нысандары 
21.3 Қызмет  көрсету түрлері 
21.4 Қызмет көрсету функциялары 

22 Білім беру бағдарламасы түлектерінің құзырлылықтары бойынша оқу нәтижелерін жіктеу  
23 Білім беру бағдарламасының модулінің мазмұны 

24 Сертификациялық бағдарлама (майнор) 

25 Оқыту нәтижелерін қалыптастыру матрицасы 

26 Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

27 Жұмыс берушілердің тізімі 
28 Білім беру бағдарламасындағы модульдер кесіндісінде меңгерілген кредиттер көлемін бейнелейтін жинақ кесте 
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Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

1. Білім беру бағдарламасының  коды мен атауы: «6B02301 –Аударма ісі» 

2.Білім беру саласының классификациясы және коды: 6В02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар 

3. Білім беру бағытының классификациясы және коды: 6В023 Тіл білімі 

4.Білім беру бағдарламаларының тобы: Аударма ісі 

5.Кредит саны: 240 ECTS 

6.Оқыту нысаны: күндізгі 

7.Оқыту тілі: мемлекеттік 

8.Берілетін академиялық дәреже: «6В02301 -Аударма ісі» білім беру бағдарламасы бойынша тіл білімі Бакалавры 

9.Білім беру бағдарлмасының түрі: әрекеттегі 

10.БХСЖ  деңгейі – 6 деңгей; 

11.ҰБШ деңгейі – 6 деңгей; 

12.СБШ деңгейі – 6 деңгей . 

13.Білім беру бағдарламасының ерекшеліктері: жоқ 

14.Кадрларды даярлау бағытына арналған қосымшаның номері: лицензия №036 02.04.2019 жыл 

15.Аккредиттеу органының атауы және жарамдылық мерзімі: 27.05.2019 ж. SA-A №0156/3 сертификаты. 24.05.2024 ж. дейін жарамды. 

16.Миссиясы: аудармашылық қызмет саласына профессионалдарды даярлау. 

17.Көрінісі: Қазақстан Республикасының халықаралық байланыстарының дамуына үлесін қосатын аудармащылық білім саласындағы 

көшбасшылық 

18.Құндылықтары:  

- парасаттылық; 

- білімдарлық; 

- байсалдылық; 

- ақиқатты жеткізудегі еркіндік; 

- тәуелсіздік; 

- адамның абыройы мен адамгершілігіне деген сыйластық; 

- қоршаған ортаға деген сүйіспеншілік. 

19.Білім беру бағдарлмасының мақсаты: 
19.1 Білім беру бағдарламасының стратегиялық мақсаты: Жаһандық сын-тегеуріндерге бейімделген бәсекеге қабілетті мамандарды 

дайындау 

19.2Білім беру бағдарлмасының мақсаты: кәсіби және жеке тұлғалық қасиеттері кәсіби іс-әрекет пен қоғамдық өмірдің әртүрлі 

салаларында өзінің еңбегін жүзеге асырудың кең мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін аударматану және мәдениетаралық қарым-қатынас 

саласында жоғары білікті маманды дайындау.  
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20.Бітірушінің атрибуттары (құзыреттілік және оқу нәтижелері негізінде әзірленген): 

 

Атрибуттар Құзыреттер түрлері 

Тілдік дайындық, сондай-ақ ауызша және 

жазбаша аударма саласындағы жоғары 

кәсіпқойлық 

«Қатты» құзыреттер (Hard skills) Аналитикалық-зерттеу құзыреттері 

(Analytical and research skills) 

Кәсіби коммуникативтік-аудармашылық құзыреттер 

(Forensic eloquence and ethical skills) 

Эмоционалды интеллект «Жұмсақ» құзыреттер (Softskills) 

Жаһандық сын-тегеуріндерге бейімделу 

Ойлау және сөйлеу мәдениеті 

Көңіл бөле және ауыстыра алу 

Идеялық сенім 
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21. «6В02301 – Аударма ісі» білім беру бағдарламасы бойынша тіл білімі бакалаврының біліктілік сипаттамасы 

21.1. Біліктілік пен лауазымдар тізбесі: біліктіліктер мен лауазымдар Қазақстан Республикасының Ұлттық сыныптауышы ҚР КС 01-

2017 «Кәсіптер сыныптауышына» сәйкес айқындалады (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Техникалық реттеу 

және метрология комитетінің 2017 жылғы 11 мамырдағы №130-од бұйрығымен бекітілді және қолданысқа енгізілді). Оның ішінде: 

- Ауызша аудармашы; 

- Жазбаша аудармашы; 

- Техникалық аудармашы; 

- Заң әдебиетінің аудармашысы; 

- Көркем әдебиет аудармашысы және т. б. 

21.2. Кәсіби қызмет саласы мен нысандары:  

- әкімшілік-басқару саласы; 

- Білім және ғылым саласы;  

- мәдениет және мәдениетаралық коммуникация саласы; 

- халықаралық байланыс саласы; 

- баспа ісі саласы; 

- бұқаралық ақпарат құралдары саласы; 

- ақпараттық-аналитикалық сала және басқалар .  

Кәсіби қызмет пәндері: әр түрлі жанрдағы және стильдегі түпнұсқа мәтіндер, анықтамалық әдебиет және басқа да ақпарат көздері 

(интернет, электрондық сөздіктер және т.б.). 

21.3. Кәсіби қызмет түрлері  

- аударма (түрлі жанрлық мәтіндер мен құжаттардың жазбаша аудармасы, келіссөздердің, халықаралық кездесулердің, 

конференциялардың ауызша аудармасы);  

- ұйымдастыру (әртүрлі іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу, кәсіби және қоғамдық ұйымдар құру);  

-өндірістік-басқару (отандық, шетелдік және бірлескен кәсіпорындар мен ұйымдардың тиісті бөлімшелерінде басшылық және/немесе 

кәсіби міндеттерді орындау (аударманың әр түрлі түрлері)); 

- ғылыми-зерттеу (практикалық материалдарды жинау және өңдеу, аударматану және мәдениетаралық коммуникация мәселелері бойынша 

баяндамалар мен мақалалар дайындау). 

21.4. Кәсіби қызметінің функциялары:  

- түрлі кәсіби салаларда мәдениетаралық қарым-қатынасты қамтамасыз ету;  

- мәдениетаралық коммуникация саласында делдал қызметін атқару;  

- аударылатын мәтіннің сипаты мен аударма шарттарын ескере отырып, аударманың түрлерін, тәсілдері мен технологияларын барынша 

коммуникативтік әсерге қол жеткізу үшін пайдалану; 

- аударманың кәсіби бағытталған салаларында мәліметтер базасын, сөздіктер мен әдістемелік ұсынымдарды жасау; 

- мәдениетаралық және тіларалық байланыстардың тиімділігіне әсер ететін мәдениетаралық коммуникация мәселелерін зерттеу; 

- бірнеше жұмыс тілдерін пайдалана отырып, іскерлік келіссөздер, конференциялар, симпозиумдар, семинарлар ұйымдастыру. 

Осы кәсіби топтың өкілдері басқа қызметкерлерге, жобалар мен компанияларға басшылық ете алады. 
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22. «6В02301 – Аударма ісі» білім беру бағдарламасы бітірушісінің құзыреттілігі бойынша оқыту нәтижелерін бөлу 

Құзырет түрлері Оқыту 

нәтижесінің 

коды 

Оқыту нәтижесі (Блум таксономиясы бойынша) 

Аналитикалық-зерттеу 

құзыреттері 

(Analytical and research 

skills) 

 

ОН1 Өзінің кәсіби қызметінде ғылыми дүниетаным мен азаматтық ұстанымын республиканың 

тарихи, философиялық, экономикалық, құқықтық, идеялық-мәдени, экологиялық өзін-өзі 

қамтамасыз ету бағыты бойынша жедел жаңғырту кезеңінде дамудың қазақстандық моделін 

қалыптастыруға белсенді қатысу арқылы көрсетеді. 

ОН2 Кәсіби қызметінің міндеттерін шешу үшін әлеуметтік, этикалық және ғылыми түсініктерді 

есепке ала отырып, шетел тілінде ой-пікірін қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және 

түсіндіруді іске асыру. 

ОН3 Шетел тілдерде сөйлеудің фонетикалық ұйымдастырылуы, грамматикалық құрылысы, 

жылдамдығын сақталуы, нормаларын, тұрақты қолданысын және стилін сақтай отырып 

жазбаша және ауызша сөйлеуді қолданысқа енгізу; тілдіқ қатынаста жеке және кәсіби 

мәдениетін, рухани-өнегілілік нанымдарын көрсету. 

ОН4 Ғылыми зерттеу әдістері мен академиялық жазуды біле отырып, кәсіби міндеттерді шешу 

үшін теориялық және қолданбалы лингвистиканың,  аударматанудың, лингводидактиканың, 

мәдениетаралық қарым-қатынастың ұғымдық аппаратын қолданады.  

ОН5 Шетел тілдерін және аударманы оқытуда білім алушылардың коммуникативті және 

мәдениетаралық құзырлылықтарын қалыптастыратын оқу-тәжірибелік және кәсіби 

міндеттерін іске асыру үшін теориялық және практикалық білімін қолданады. 

Кәсіби коммуникативтік-

аудармашылық 

құзыреттер 

ОН6 Аударма мәтінінің лексикалық баламалылықтың нормаларын, грамматикалық және 

синтаксистік және стилистикалық нормаларына сәйкес және түпнұсқа мәтінінің темпоралді 

сипаттамасын қолдана отырып жазбаша, ілеспелі ауызша, ауызша парақтан аударуды іске 

асыру.  

ОН7 Қысқартылған аударма жазбасының жүйесін шет тілінен қазақ/орыс тіліне және қазақ/орыс 

тілінен шет тілге репрезентативті ауызша ілеспелі аударманы орындау барысында әртүрлі 

функционалды стильдер мен түрлерге жататын мәтіндерді жаза отырып қолданады. 

ОН8 Іскерлік құжаттың әртүрлі түрлерін, публицистикалық, ғылыми, медиа және де басқа 

мәтіндерді IT-технологияларын қолдана отырып аудармашының жұмыс істейтін тілдерінде 

құрастырады және жүйелейді; аудармада жазбаша құрылымдарының өзіндік ерекшеліктерін 

қолдану (ресми , бейресми және бейтарап қарым-қатынас регистрі). 

ОН9 Ауызша және жазбаша сөйлеу мәдениетін, мәдениетаралық қарым-қатынастағы ауызша және 

жазбаша сөйлеудің әртүрлі формалары мен түрлерін түсіну және білімін көрсетеді.     

ОН10 Аударманың барлық түрлерін орындау барысында баламалылық пен репрезентативтіліктің 
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қажет деңгейіне жету үшін аударма трансформацияларын қолдану арқылы аударады; 

аударманы стилистика тұрғысынан редакциялау.    

Softskills ОН11 Аударма және мәдениетаралық қарым-қатынас  саласындағы фактілерді, құбылыстарды және 

теорияларды түсіну және білімін қолданады.  

ОН12 Сандық сауаттылықты, деректер қорымен жұмыс істей білу, жобаларды талдау және басқару, 

кәсіпкерлік қызметті әкімшілендіру және жоспарлау дағдыларын көрсетеді. 

ОН13 Халықаралық этикетті және аудармашының ауызша аударманың әртүрлі жағдайларындағы 

өзін-өзі ұстау ережелерін игеру; мәдениетаралық қарым-қатынастағы қақтығыс 

жағдайларының пайда болу көздерін анықтай алу, мәдениетаралық өзара әрекеттің нақты 

жағдайларында дискоммуникация себептерін анықтайды және жоя алады. 

ОН14 Кәсіби және корпоративті этика саласында терең білімді болады. 

ОН15 Кәсіби қатынастың нақты жағдайларында аударма жасауда аудармашылық іс-әрекет 

нәтижелеріне қатысты өздігінен жұмыс істей білуді дамыту үшін өзін-өзі бағалауды жүзеге 

асыра алады. 
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23. «6В02301 – Аударма ісі» білім беру бағдарламасы модулдерінің мазмұны 

 

Модуль атауы Дисциплина атауы Көлемі (ECTS) 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың  

дүниетанымдық  негіздері 

 

Қазақстанның  қазіргі заман тарихы  

Философия 

Рухани жаңғыру 

Қолданбалы бизнес 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері 

 

5 

5 

5 

 

Әлеуметтік-саясаттану білім модулі   Саясаттану, Әлеуметтану 

Мәдениеттану, Психология 

4 

4 

Ақпараттық-коммуникативтік Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Орыс тілі 

Шетел тілі 

Дене шынықтыру 

5 

10 

10 

8 

Базалық тілдік  Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Шетел тілінің тәжірибелік грамматикасы  

Екінші шетел тілі (А1, А2 деңгейі) 

Екінші шетел тілі (В1 деңгейі)  

Негізгі шетел тілінің тәжірибелік курсы (В1 деңгейі) 

Қарым-қатынас жағдайындағы негізгі шетел тілінің практикумы (В1 

деңгейі) 

Оқу   

Өндірістік  

5 

6 

5 

5 

7 

 

 

1 

3 

Тереңдетілген тілдік Екінші шетел тілі (В2 деңгейі) 
Арнайы кәсіби шетел тілі 

Негізгі шетел тілінің тәжірибелік курсы (В2 деңгейі) 

Қарым-қатынас жағдайындағы негізгі шетел тілінің практикумы (В2 

деңгейі) 

Негізгі шетел тілінің тәжірибелік курсы (С1 деңгейі) 

Қарым-қатынас жағдайындағы негізгі шетел тілінің практикумы (С1 

деңгейі) 

Екінші шетел тілі (В2-тереңдетілген деңгейі) 

Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі 

Арнайы мақсаттарға арналған шетел тілі 

Негізгі шетел тілінің тәжірибелік курсы (С2 деңгейі) 

4 

5 

6 

 

 

6 

 

 

6 

4 

 

9 
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Қарым-қатынас жағдайындағы негізгі шетел тілінің практикумы (С2 

деңгейі) 

Оқу  

 

 

2 

Аударма және тілдің теориялық 

аспектілері 

Аударма теориясы 

Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикасы 

Аударманың стилистикалық аспектісі 

4 

4 

4 

Лингво-әдістемелік (MINOR) Аудармадағы IT-технологиялар 

Тіл және аударманы оқыту әдістемесі 

Бизнес-жоспарлау 

Кәсіби педагогика мен  психология негіздері 

Лингвистика негіздері 

Оқытылатын тіл елінің әдебиеті 

5 

 

4 

 

5 

 

Тіл және аударманың практикалық 

аспектілері 

Іскерлік шетел тілі 

Іскерлік қарым-қатынас тілі 

Ақпараттық-газет мәтіндерін оқу және аудару 

Көркем мәтіндерді оқу және аудару 

Фразеологияның тәжірибелік курсы 

Терминологияның тәжірибелік курсы 

IELTS үшін ағылшын тілі 

TOEFL үшін ағылшын тілі 

Ауызекі жазбаша тіл практикасы 

Тілдік қарым-қатынас 

5 

 

4 

 

4 

 

5 

 

8 

 

Аударманың кәсіби негіздері Жазбаша аударма практикасы 

Ауызша аударма практикасы 

Ғылыми-техникалық аударма практикасы  

Ауызша ілеспелі аудармадағы аудармашылық шапшаң жазу 

негіздері 

Іскерлік корреспонденция аудармасы 

Іскерлік қарым-қатынас аясындағы ілеспелі аударма 

Көркем аударма практикасы 

Ақпараттық аударма практикасы 

Өндірістік  

Дипломалды  

5 

5 

5 

 

 

4 

 

5 

 

19 

3 

Қорытынды аттестаттау Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе 

кешенді емтиханға  дайындалу және тапсыру 

12 
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24. Сертификациялық бағдарлама (майнор) «Лингво-әдістемелік» - 14 кредит 

 

Лингво- әдістемелік 1 – 14 кредит 

 

Тіл және аударманы оқыту әдістемесі – 5 кредит 

Кәсіби педагогика және психология негіздері – 4 кредит 

Лингвистика негіздері – 5 кредит 

 

Лингво- әдістемелік 2 – 14 кредит 

 

Аудармадағы IT-технологиялар– 5 кредит 

Бизнес жоспарлау – 4 кредит 

Оқытылатын тіл елінің әдебиеті – 5 кредит 
 

 
 

Сертификациялық 

бағдарлама 
Семестр 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Лингво- әдістемелік 1   Тіл және аударманы оқыту 

әдістемесі 

 

Лингвистика негіздері 

 Кәсіби педагогика және 

психология негіздері 
  

Лингво- әдістемелік 2   Аудармадағы IT-технологиялар 

Оқытылатын тіл елінің әдебиеті 
 Бизнес жоспарлау   
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25.Оқыту нәтижелерін қалыптастыру матрицасы  

 
NN 

п/п 
Пәннің 

атауы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-50 сөз) Кред

иттер 

саны 

Оқыту нәтижелері (коды) 

О
Н

 1
 

О
Н

 2
 

О
Н

 3
 

О
Н

 4
 

О
Н

 5
 

О
Н

6
 

О
Н

 7
 

О
Н

 8
 

О
Н

 9
 

О
Н

 1
0
 

О
Н

 1
1
 

О
Н

 1
2
 

О
Н

1
3
 

О
Н

 1
4
 

О
Н

 1
5
 

 

 Жалпы білім беру циклі 

ЖОО компоненті / таңдау компоненті 

D1 Қазақстанн

ың қазіргі 

заман 

тарихы 

Қазақстанның бүгінгі күнге дейінгі тарихи, саяси, әлеуметтік, 

экономикалық, этникалық және мәдени үрдістер;  қазақ  халқының 

бүкіл адамзат тарихындағы алатын орнын баса көрсете отырып әр 

студентке ел тарихынан терең білім беруді, отанымыздың тарихын 

сүюшілікпен қастерлеуге үйрету барысында азаматтық, патриоттық 

сенімді қалыптастыру болыпт абылады. 

5 +          + +    

D2 Философия Философия және дүниетаным. Дүниенің ғылыми, философиялық,  

діни бейнелері.  Мифология, дін және философия. Қоғам дамуындағы 
мифтің рөлі. Философия – білім мен рухани қызметтің ерекше түрі. 

Философияның негізгі бөлімдері – онтология, гносеология, 

философиялық антропология, логика, этика, эстетика, әлеуметтік 

және саяси философияның қысқаша сипаттамалары. 

5 +          + +    

D3 Қолданбалы 

бизнес 

Бизнес-жоспарды құрудың әдіснамалық негіздері. Өткізу нарығын 

талдау әдістерін зерделеуді, өнімді сипаттауды, өндірістік жоспарды 

әзірлеуді және ұсынуды, маркетинг жоспарын және ұйымдастыру 

жоспарын әзірлеуді және ұсынуды, қаржылық жоспарды әзірлеуді 

және ұсынуды қамтиды. 

5 +          + +  +  

D4 Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққ

а қарсы 
мәдениет 

негіздері 

Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі 

түсініктер. ҚР конституциялық құқығының негіздері. ҚР құқыққорғау 

органдары және сот. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР әкімшілік 

құқық негіздері.  
ҚР азаматтық  және отбасылық құқық негіздері.  ҚР еңбек құқығы 

және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет қалыптастыру. 

5 +          + +    

D5 Рухани 

жаңғыру 

Қазақстан мен қазіргі кезеңнің  тарихи тәжірибесінің  жаңғыруы. 

Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" 

ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы 

жаһандану  әлеміндегі  қазақстандық бірлік. Жаңғырту 

үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы 

қоғамдық сананың  бәсекеге қабілеттілігі мен прагматизм 

құндылықтары. 

5 +          + +    

D6 Экология 

және 

тіршілік 

Қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері туралы білім мен 

идеялары, табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың заманауи 

көзқарастары, өмір тіршілік қауіпсіздігін құқықтық реттеу, төтенше 

5 +          + +    
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қауіпсіздігі 

негіздері 

жағдайлардың зардаптарын алдын ала болжау және баға беру, үй 

шаруашылығындағы мүмкін болатын төтенше жағдайларды болжау, 

әлеуметтік , өндірістік салалар, табиғи және техногенді сипаттағы 

төтенше жағдайлар кезінде құзыретті шешімдер қабылдау. 

D7 Саясаттану 

және 

әлеуметтану 

Билік пен мемлекет; саяси жүйе мен саяси тәртіп; саяси партиялар 

мен қоғамдық саяси сана; қоғамды демократияландыру мен 

жаңғырту; Теориялық және эмпирикалық әлеуметтану мәселелеріне - 

қоғамдық пікірдің рөлі мен функцияларын және оны әлеуметтанулық 

зерттеу әдістерін анықтауға көп көңіл бөлінген. 

4 +          + +    

D8 Мәдениетта

ну және 

психология   

Мотивация. Эмоциялар. Ерік түсінігі. Адам өміріндегі құндылықтар. 

Жүріс-тұрыс және нұсқаулық. Қарым-қатынастың түрлері, 

формалары және мақсаттары. Психологиялық ықпалдың мәні. 
Әлеуметтік қайшылықтардың табиғаты. Тиімді қарым-қатынас 

түсінігі. Келіссөздер процесінің технологиялары. Мәдениет 

зерттеулерінің пәнаралық мінездемесі, философия, мәдениеттің 

теориясы мен әлеуметтануы, мәдениетті және әлеуметтік 

антропология, мәдениет тарихы. 

4 +          + +    

D9 Ақпараттық

-

коммуникац

иялық 

технологиял

ар 

(ағылшын 
тілінде) 

Standards in the field of ICT. Introduction to computer systems Human-

computer interaction.Database systems. Data analysis. Data management. 

Networks and telecommunications. Smart Technology. E-technologies. 

Electronic business. E-learning. Electronic government. Information 

technologies in the professional sphere. Industrial ICT. 

5 +       +    +    

D10 Орыс тілі A2, B1, B2, C1 біліктілік деңгейіне сәйкес тілдік қызметтің төрт түрі 

(оқу, сөйлеу, тыңдау, жазу) бойынша қазақ (орыс) тілін практикалық 

меңгеру, мәтінмән бойынша сөздердің мәндерін қабылдау; 

монолог/диалогтың жеке нұсқасын құру; хабарлар жазу және т. б. 

10  + +      +  +     

D11 Шетел тілі Студенттердің мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілігін 

жеткілікті деңгейдеқалыптастыру. Тілдік құралдарды қолдана 

отырып, өз позициясын тұжырымдау және дәлелді айту; іскерлік 

сөйлеу дағдыларын меңгеру. 

10  + +      +  +     

D12 Дене 

шынықтыру 

Студенттердің әлеуметтік-тұлғалық құзыреттілігін қалыптастыру 

және кәсіби қызметке дайындық үшін денсаулықты сақтауды, 

нығайтуды қамтамасыз ететін дене тәрбиесінің құралдары мен 

әдістерін мақсатты пайдалану қабілеті; болашақ еңбек қызметінде 

физикалық жүктемелерді, жүйке-психикалық кернеулерді және 

қолайсыз факторларды тұрақты ауыстыру қабілеті. 

 +               

Базалық пәндер циклы 
ЖОО компоненті 

D13 Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

Әртүрлі сөйлеу стильдері, олардың негізгі шет тіліндегі белгілері мен 

қолдану салалары арасындағы айырмашылықтар.  Ұзақ және күрделі 

мәтіндерді талдау. Кәсіби салада қатынас жасау үшін тілдік 

құралдарды қолдану. Идиоматикалық тіркестер мен 

5  + +     + +  +  +   
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коллоквализмдер. Логикалық тұрғыдан күрделі құрылымданған 

хаттар, баяндама немесе мақалалар; кәсіби және көркем әдебиетке 

түйіндеме және шолулар жазу. 

D14 Шетел 

тілінің 

тәжірибелік 

грамматикас

ы 

Негізгі шетел тілі грамматикасын тереңдетіп оқу. Салалас құрмалас 

сөйлем мен бағыныңқы құрмалас сөйлемдер, олардың түрлері, 

қызметтері және тыныс белгілерінің ерекшеліктері. 

Есімшелі орам мен көсемшелі тіркестер. Аспект және рай. Герундий. 

Етіс, рай. Модальді етістіктердің мағыналары, олардың шаққа 

байланысты өзгеруі. Инверсия, төлеу сөз. 

6  + +     + +  +  +   

D15 Екінші 

шетел тілі 

(А1, А2 
деңгейі) 

Екінші шет тілін оқудың базалық деңгейінде негізгі грамматикалық 

және лексикалық тақырыптар. Сөйлеу іс-әрекетінің төрт түрі 

бойынша ауызша және жазбаша тіл негіздерін білу: оқу, тыңдау, жазу 
және сөйлеу. Екінші шет тілінде негізгі дыбыстау дағдылары. 

5  + +     + +  +  +   

D16 Екінші 

шетел тілі 

(В1 деңгейі) 

Екінші шет тілінің грамматикалық және лексикалық аспектілері. 

Оқиғалардың ықтималдығын сипаттауға арналған етістіктер, шартты 

сөйлемдердегі инверсиялар, қыстырма сөздер мен сөз тіркестері, 

әсірефразалық байланыстылық құралдары. Әртүрлі сөйлеу стильдері, 

олардың екінші шет тіліндегі белгілері мен қолдану салалары 

арасындағы айырмашылықтар. Сөйлеу іс-әрекетінің төрт түрін 

дамыту.   

5  + +     + +  +  +   

D17 Екінші 

шетел тілі 

(В2 деңгейі) 

Негізінен В2 деңгейі бойынша қарастырылған қарым-қатынастың 

салалары мен жағдайларына сәйкес курста оқитын тақырыптар 

шеңберінде ауызша және жазбаша қатынас негіздерін тәжірибелік 

тұрғыдан меңгеруді қамтамасыз ететін фонетикалық, лексикалық 

және грамматикалық құбылыстар кеңінен қолданылады. 

4  + +     + +  +  +   

D18 Екінші 
шетел тілі 

(В2-

тереңдетілге

н деңгейі) 

В2–тереңдетілген деңгейі бойынша қарастырылған қарым-
қатынастың салалары мен жағдайларына сәйкес курста оқитын 

тақырыптар шеңберінде ауызша және жазбаша қатынас негіздерін 

меңгеру. 

6  + +     + +  +  +   

D19 Арнайы 

кәсіби 

шетел тілі 

Шет тілінде әлеуметтік-коммуникативтік мәнмәтінде ауызша жәна 

жазбаша қарым-қатынас  іскерліктері мен дағдылары, шет тілін 

меңгерудің жалпыеуропалық құзырлылықтар жүйесіне сәйкес B2 

бастапқы деңгейінен С1 деңгейіне өту үшін тілдік және 

коммуникативтік құзырлылықтарды кезең-кезеңмен қалыптастыру. 

5  + +     + +  + + + +  

D20 Аударма 

теориясы 

Аударма стратегиялары мен қағидалары.Аударманың прагматикалық 

және синтаксистік мәселелері. Аудармадағы мәтіннің жанрлық 

ерекшеліктері. Аударманың баламалылық және дәлме-дәлділік 

ұғымдарын, әртүрлі топтағы лексикалық бірліктерді аудару 

қағидаларын, аударманың әлеуметтік-лингвистикалық және 
прагматикалық аспектілерін талқылау. 

4      + + +  +    + + 

D21 Мәдениетар

алық қарым-

қатынас 

теориясы 

Тіл және мәдениетаралық қарым-қатынас. Аударма және 

мәдениетаралық қарым-қатынас. Мәдениетаралық қарым-қатынастың 

негізгі ұғымдары; мәдениетаралық қарым-қатынас үдерісін 

зерттеудің ең тиімді әдістері. Төл мәдениеті мен шет тілдік 

4  + + +     +    +   
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мен 

практикасы 

мәдениеттің құндылықтық бағдарлар жүйесі. 

D22 Аударманы

ң 

стилистикал

ық аспектісі 

Стиль ұғымының анықтамасы.  Норманың категориялары  және оның 

стилистикадағы рөлі.  Айтылудың тілдік құралдары. Стилистикалық 

тәсілдер. Тіл бірлігінің стилистикалық реңкі және оның 

қомпонентері. Фоностилистика. Интонацияның стилистикалық 

функциялары. Графостилистика. Лексико-фразеологиялық мәнерлі 

құралдар және стилистикалық фигуралар, олардың  жіктемесі мен  

қызметтері. Оқытылатын тілдің сөздігінің стилистикалық 

дифференциациялануы. Сөзжасам мен фразеологияның 

стилистикалық ресурстары. Грамматикалық мәнерлеу құралдары 
және стилистикалық фигуралар. 

4  + + +     +    +   

Базалық пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

D23 Негізгі 

шетел 

тілінің 

тәжірибелік 

курсы (В1 

деңгейі) 

Негізгі шетел тілінің грамматикасы мен лексика практикасы, 

қыстырма сөздер мен фразаларды оқу. Күнделікті және кәсіби салада 

қарым-қатынас үшін тілдік құралдар. Шетел мәдениетінің 

реалиялары, дискуссияның этикалық ережесі, тілдік стильдің 

стилистикалық ерекшеліктері туралы түсінік. 

7  + +     + +  +  +   

D24 Қарым-

қатынас 

жағдайында

ғы негізгі 

шетел 
тілінің 

практикумы 

(В1 деңгейі) 

Тілдік қатынастағы стильдер, ресми және ауызекі лексика. 

Мәдениетаралық  қарым-қатынас негіздері, мәдени 

айырмашылықтар, мәдени шок. Стереотиптер және релятивизм. 

Қарым-қатынас жағдайларындағы тақырыптар бойынша 

диалогтар.Тұрмыстық міндеттерді шешу, күнделікті іс-әрекетті 
ұйымдастыру. 

7  + +     + +  +  +   

D25 Негізгі 

шетел 

тілінің 

тәжірибелік 

курсы (В2 

деңгейі) 

Іскерлік жиналыстарға қатысуға, өзінің құзырлылықтары шеңберінде 

міндеттерді нақтылауға қажет лексика. Қарым-қатынастарды, мәдени 

нормалар мен оларды ұстамау туралы пікірталастар. Келіссөздерге 

қатысу, қауіпсіздік мәселелерін талқылау. Зайырлы әңгіме жүргізу. 

Негізгі шет тілінде әдепті, ресми және бейресми стильдердің 

аспектілері. 

6  + +     + +  +  +   

D26 Қарым-

қатынас 

жағдайында

ғы негізгі 

шетел 
тілінің 

практикумы 

(В2 деңгейі) 

Нақты және абстрактылы хабарламалардың негізгі ойларын түсіну, 

оның ішінде кәсіби саладағы техникалық тұстарды егжей-тегжейіне 

дейін түсініп талқылау. Алдын-ала дайындықсыз әртүрлі тақырыптар 

бойынша пікірталасу. Таныс емес тақырыптарға егжей-тегжей 

мәтіндер құрау. Алған әсерін, оқиғаларды және талпыныстарды 
сипаттау. Өз пікірі мен жоспарларын негіздеу. 

6  + +     + +  +  +   

D27 Негізгі 

шетел 

тілінің 

Негізгі шет тілі тереңдетілген деңгейінің лексикалық тақырыптары. 

Осы шақ пен өткен шақтағы ырықты және ырықсыз етістердің 

шақтық формалары, және олардың имплицитті мағынаға байланысты 

6  + +     + +  + + + +  
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тәжірибелік 

курсы (С1 

деңгейі 

қолданылу ерекшеліктері. Белгілі, белгісіз және нөлдік артикльді 

қолданудың стилистикалық тәсілдері. Сөйлемде субституттың 

қолданылуы.  

D28 Қарым-

қатынас 

жағдайында

ғы негізгі 

шетел 

тілінің 

практикумы 

(С1 деңгейі) 

Әртүрлі жағдайларда ағылшын тілін еркін және тосыннан 

пайдалануға жаттығу. Кең көлемдегі антонимдер, синонимдер және 

тұрақты тіркестерді үйреніп, оларды қолдану. Тілді әлеуметтік, 

академиялық және кәсіби мақсаттарға пайдалану. Мәтіндегі негізгі 

ақпаратты бөлу үшін үлгілерді қолдану шеберлігі.  

6  + +     + +  + + + +  

D29 Негізгі 
шетел 

тілінің 

тәжірибелік 

курсы (С2 

деңгейі) 

Ерекше және кәсіби сипаттағы мәтіндер мен хат алмасу. Ұзақ 
монолог-сөз, кәсіби ұсынылым беру, мақалалар, эссе және түйіндеме 

жазу. Тілде сөйлеушілерге бағытталған түпнұсқа материалды тыңдау. 

Қол жеткізген ақпаратты талдау және анық емес деректер мен 

сөйлемдерді табу. 

9  + +     + +  + + + +  

D30 Қарым-

қатынас 

жағдайында

ғы негізгі 

шетел 

тілінің 

практикумы 
(С2 деңгейі) 

Тұрмыстық тақырыптардан бастап күрделі мамандандырылған 

тақырыптардағы қарым-қатынас жағдаяттары, тереңдетілген деңгей 

лексикасын, жаргонизмдер мен терминдерді тереңдетіп оқу. Кез-

келген акцентте және шу деңгейінде ауызекі сөйлеуді қабылдауға 

жаттығу. Күнделікті қарым-қатынас тіліне, сонымен қатар фразалық 

етістіктер, тұрақты тіркестер, сленгтерді қолданудың қыр-сырлары 

мен ерекшеліктеріне оқыту.   

9  + +     + +  + + + +  

D31 Тіл және 

аударманы 

оқыту 

әдістемесі 

 

Шет тілінде білім беру жүйесіндегі шет тілінің рөлі. Шет тілдерін 

оқытудың әдістемесінің теориялық негіздері (ШТ), орта мектептегі 

оқу жүйесі, білім беру мекемелерінің әртүрлі типтеріндегі ШТ 

оқытудың мақсаттары, қағидалары, әдістері мен құралдары. 

Оқулықтың концептуалды негіздері.  

5 +   + +           

D32 Аудармадағ

ы IT-

технологиял

ар 

Аударма құзыреттілігінің техникалық компоненті. Электронды 

сөздіктер, энциклопедиялар және анықтамалықтар Электрондық 

мәтін корпусы және аударма. Ауызша аудармадағы электронды 

ресурстар. Автоматтандырылған аударма жүйесі. Байланыс жүйесі. 

Автоматтандырылған өңдеу жүйелері. Аудармада электронды 

ресурстарды кешенді қолдану. 

5        +    +    

D33 Кәсіби 

педагогика 

мен 
психология 

негіздері 

Кәсіби білім берудің негізгі парадигмалары мен теориялары. Білім 

алушыларды кәсіби оқытудың, тәрбиелеудің және дамытудың негізгі 

технологиялары. Білім алушыларды оқытуда, тәрбиелеуде және 
дамытуда технологияларды психологиялық тұрғыдан негіздеп таңдау 

іскерлігі. Кәсіби білім, іскерліктер, дағдыларды меңгерудің негізгі 

психологиялық заңдылықтары; тұлғаның кәсіби тұрғыдан маңызды 

қасиеттерін қалыптастыру.  

4 +   + +           

D34 Бизнес 

жоспарлау 

Менеджменттегі ғылыми зерттеу әдістері. Маркетинг. Салалық 

нарықтарды талдау. Еңбек экономикасы. Менеджменттегі модельдеу. 

4 +           +  +  
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Әлеуметтік-экономикалық оқиғаларды талдау және оларға баға 

беру.Ұйымның іс-әрекетін басқаруда стратегиялық, тактикалық және 

жедел шешімдер жасаудың әдістері.  

D35 Лингвистик

а негіздері 

Теориялық грамматика, лексикологии және фонетиканың негізгі 

ұғымдары. Сөз таптарының жіктемесі. Фрнетика пәні. Сөйлеу 

дыбысын үйренудің аспектісі: акустикалық, биологиялық, 

функционалды. Морфемика және сөзжасам. Лексикология және 

семасиология. Морфология. Тілдердің тарихи даму заңдылықтары. 

5 + +  +            

D36 Оқытылаты

н тіл елінің 

әдебиеті 

Көрнекті жазушылардың шығармашылығының идеялық мазмұны мен 

жеке дара көркемдік ерекшеліктері туралы қажет деректер. Әдеби 

бағыттардың мезгілдік аясы, аталған кезеңдердің көрнекті 

жазушылары. Кезеңіне байланысты көркем әдебиеттің негізгі 
стилистикалық ерекшеліктері.Әдебиет пен адамзат тарихының 

байланысы.   

5 + +  +            

D37 Іскерлік 

шетел тілі 

Іскерлік хат алмасу, іскерлік хаттардың түрлері, іскерлік ұйымдардың 

түрлері.  Түйіндеме жазу, жұмысқа орналасу кезіндегі сұхбаттан өту. 

Негізгі шет тілінің ресми-іскерлік стилінің ерекшеліктері, іскерлік 

этикет пен мәдениетаралық қарым-қатынас ережелері.Іскерлік 

қарым-қатынас саласындағы кәсіби коммуникативтік құзырлылық. 

5  + +     +    +  + + 

D38 Іскерлік 

қарым-

қатынас тілі 

Халықаралық байланыстар мен іскерлік қарым-қатынастың 

мәдениетаралық аспектілері. Телефон арқылы іскерлік келіссөздер 

жүргізу. Компаниялардың құрылымы мен қызметі. Іскерлік 

кездесулерді ұйымдастыру мен өткізу; жұмысқа орналасу тәртібі. 

Ресми және бейресми қарым-қатынастың стандартты 

коммуникативтік жағдаяттарында қолданылатын лексика-
грамматикалық құралдар. Кәсіби және жалпы мәселелерді шешу үшін 

шетелдік әріптестермен іскерлік кездесулерге қатысу. 

5  + +     +    +  +  

D39 Ақпараттық

-газет 

мәтіндерін 

оқу және 

аудару 

Газет мақалалары, брошюра, жадынамалар сияқты ақпараттық 

мәтіндерді оқу және аудару ерекшеліктері. Ақпараттық аударманың 

минималды бірліктері: сөз, сөздердің баламалары, фразеологизмдер, 

паремиялар. Сөз орамдарын оқу. Газет мақалалары атауларының 

құрылымы. Медиа мәтіндер, газет мақалалары, кесінділері, 

жарнамаларды оқу және аудару. 

4   +   +   + +  +    

D40 Көркем 

мәтіндерді 

оқу және 

аудару 

Көркем әдебиет шығармаларын оқу және аудару ерекшеліктері. 

Көркем аударманың минималды бірліктері: сөз, сөздердің 

баламалары, фразеологизмдер, паремиялар; поэтикалық 

шығармаларды оқу және аудару; прозалық көркем шығармаларды оқу 

және аудару. 

4   +   +   + +  +    

D41 Ауызекі  

және 
жазбаша тіл 

практикасы 

Негізгі шет тілінде ауызша және жазбаша сөздің құрылымдық 

типологиясы және құру ережелері. Оқытылатын тіл елдерінің 
лингвоелтанымдық реалиялары және әлеуметтік-мәдени 

ерекшеліктері.Сөйлеу формулалары, жария сөздің, пікірталас 

жүргізудің клише және стратегиялары.Сөйлеу мәдениетінің негіздері. 

Оқытылатын тілде сауатты сөйлеу ережелері; оқытылатын тілдің 

жазбаша және ауызша сөз ережелері.    

8  + +     + +  +  +   
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D42 Тілдік 

қарым-

қатынас 

Шет тіліндегі мәтінде актуалды, концептуалды және астарлы 

ақпаратты айтудың дискурсивті тәсілдері. Негізгі шет тілінде 

лексикалық, грамматикалық, синтаксистік және стилистикалық 

нормаларды сақтай отырып дұрыс сөйлеу іскерлігі, нақты 

коммуникативтік жағдаяттан және белгілі әлеуметтік және жас 

ортасындағы қарым-қатынастың сипатына қарай қажет 

коммуникативтік үлгіні таңдау іскерлігі.   

8  + +     + +  +  +   

Кәсіби пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

D43 Жазбаша 

аударма 

машығы 

Жазбаша аударманың ерекшеліктері, түрлері, кезеңдері мен 

технологиялары. Бастапқы және соңғы мәтінді талдау, қайтадан 

қодтау, редакциялау. Түпнұсқа мәтінді талдау, стандартты және 
стандартты емес аудармашылық мәселелерді анықтау. Әртүрлі 

тақырыптағы мәтіндерді аударуда аударма трансформацияларын 

қолдану. Сөздіктер мен анықтамаларды қолдану. 

5      + + +  +   + + + 

D44 Ауызша 

аударма 

машығы 

Ауызша аударма техникасы туралы базалықтеориялық ережелер. 

Байланыс, біріктіру және бөлу, предикация аударманың мәселесі 

ретінде. Аудармада сөйлемдерді біріктіру және бөлу. Аудармада 

экстралингвистикалық факторларды және аударма мәтінінің 

адресатын ескеру. Аударма стратегиялары арасында таңдау мәселесі. 

Мамандар, оқушылар, дайындалмаған аудитория, балалар үшін 

аударма жасау. 

5      + + +  +   + + + 

Кәсіби пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

D45 Академиялы

қ 
мақсаттарға 

арналған 

шетел тілі 

Негізгі шет тілі ұлтаралық қатынас тілі ретінде. Әлемдік ғылымның 

дамуындағы негізгі шет тілінің орны.  Прагматизм және сын. Ауызша  
және жазбаша тілді білу, дискурс, мәдениет, жанрды талдау және 

ғылыми мәтіндер жанрын талдай білу.  Ғылыми стиль және әдіснама. 

Ғылыми мақалалар жазу, ғылыми мәтіндерді аудару практикасы.  

4  + +     + +  + + + +  

D46 Арнайы 

мақсаттарға 

арналған 

шетел тілі 

Негізгі шет тілінің әлем бойынша кәсіби ортадағы рөлі. Ұлтаралық 

қатынас тілі. Ресми мәтіндер үлгілері, ерекше грамматикалық 

құрылымдар. Арнайы лексика. 

4  + +     + +  + + + +  

D47 Фразеологи

яның 

тәжірибелік 

курсы 

Фразеологиялық бірліктердің негізгі өлшемдері. Фразеологияның 

жүйелілігі. Фразеологиялық бірліктердің жіктемесі. Фразеологиялық 

тіркестердің шығу тегі. Фразеологиялық тұтастықтар. 

Фразеологиялық тіркестер.  Фразеологиялық сөйлемше. Сөйлеу 

стиліне байланысты бейнелі сөйлемдерді дұрыс қолдану. 

Фразеологизмдерді қолдану жағдайлары. 

4  + +     + +  +  +   

D48 Терминолог
ияның 

тәжірибелік 

курсы 

Терминдер туралы заманауи ілімнің негіздері, терминтанудың 
теориялық  мәселелері, практикалық терминологиялық жұмыстың 

міндеттерін шешудің әдістері мен тәсілдері. Терминологиялық 

зерттеулердің заманауи бағыттары. Аударматану саласындағы 

заманауи ғылыми парадигма мен терминология және оның дамуының 

динамикасы. 

4  + +     + +  +  +   
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D49 IELTS үшін 

ағылшын 

тілі 

IELTS тестінің ерекшеліктері. Тыңдау, оқу, сөйлеу және жазу 

дағдыларын дамыту. Ағылшын тілін тыңдап қабылдау, негізгі ойды, 

ең маңызды тұстарды бөліп көрсету.  Жазбаша сөзді дамыту, 

грамматиканың деңгейлері. Берілген тақырыпқа шығармалар жазу. 

Алыс шетелдердегі колледждерде және жоғары оқу орындарындағы 

академиялық мәтіндерге тақырып пен стилі жағынан ұқсас қысқа 

үзіндіні түсіну қабілеті. 

5  + +     + +  +  +   

D50 TOEFL 

үшін 

ағылшын 

тілі 

TOEFL тестінің ерекшеліктері. Тыңдау, оқу, сөйлеу және жазу 

дағдыларын дамыту. Шет тіліндегі ауызекі сөзді қабылдау, негізгі 

ойды, ең маңызды тұстарды бөліп көрсету, қорытынды жасау, 

сұрақтарға жауап беру қабілеті. Жазбаша сөзді түсіну қабілеті. 
Тұрақты құрылым бойынша және талап етілетін қорытындымен 

берілген тақырыпқа шығармалар жазу.Академиялық сипаттағы 

ерекше мәтіндермен жұмыс істеу. 

5  + +     + +  +  +   

D51 Ғылыми-

техникалық 

аударма 

практикасы 

Ғылыми-техникалық аударманың грамматикалық қиындықтары.  

Ғылыми-көпшілік мәтіндерді аудару. 

Техникалық әдебиеттерді аударудың лексикалық мәселелері. 

Терминология (техникалық мәтіндердің лексикалық құрамы). 

Ғылыми-техникалық аударманың прагматикалық аспектісі және 

аударманы прагматикалық бейімдеудің негізгі тәсілдері. Ғылыми 

ойларды, тұжырымдар мен теориялық құрылымдарды сыни тұрғыдан 

талдау.  

5      + + +  +   + + + 

D52 Ауызша 

ілеспелі 
аудармадағ

ы 

аудармашыл

ық шапшаң 

жазу 

негіздері 

Әртүрлі коммуникативтік жағдаяттардағы ретті аударманың 

дағдылары. Семантикалық анализ және синтез, жедел жады, 
аудармашылық жазба.Фонетика-интонациялық рәсімдеу. Шапшаң 

ауызша тіларалық сөзді жеткізу дағдылары. Бір тілдік кодтан басқа 

тілге ауысу практикасы және кодтаудың басқа түрлері.  

5      + + +  +   + + + 

D53 Іскерлік 

корреспонде

нция 

аудармасы 

Шет тілінің іскерлік қатынас құралы ретінде ауызша және жазбаша 

формаларын меңгеру, коммуникативтік мақсатты жүзеге асыруға 

қажет арнайы дағдылар мен іскерліктерді қалыптастыру. Іскерлік 

корреспонденция аудармасының прагматикалық аспектілері. Іскерлік 

корреспонденция аудармасындағы грамматикалық қиындықтар. 

4      + + +  +   + + + 

D54 Іскерлік 

қарым-

қатынас 
аясындағы 

ілеспелі 

аударма 

Билингвальды кәсіби-коммуникативтік құзырлылықты дамыту және 

жетілдіру, негізгі жүзеге асатын функционалды салаларда медиативті 

құзырлылықты меңгеру (іскерлік қатынас аясында), аударма 
іскерліктерінің кем дегенде бастапқы, ілгері және аса дамыған 

деңгейіне сөйлеу әрекетінің ерекше түрі ретінде қол жеткізу.  

4      + + +  +   + + + 

D55 Көркем 

аударма 

практикасы 

Көркем мәтінді аударудың негізгі тәсілдері. Көркем аударма 

теориясының негізгі ұғымдары: көркем аударманың мәдениетаралық 

делдалдықтың құралы ретіндегі міндеттері мен рөлі. Мәтін 

түрлерінің жанрлық-стильдік жіктемесі.Негізгі аудармашылық 

5      + + +  +   + + + 
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стратегиялар мен аудармада баламалылыққа жету тәсілдері. 

D56 Ақпараттық 

аударма 

практикасы 

Ақпараттық аударманың негізгі қызметі. Ақпараттық аударманың 

лексикалық мәселелері. Аударма сәйкестіктерінің 

түрлері.Ақпараттық хабарламаларды, тақырыптық мақалаларды, 

жарнамаларды, сұхбаттарды, эсселерді аудару ерекшеліктері. Ресми 

құжаттардың лингва-прагматикалық ерекшеліктері. Жеке және заңды 

тұлғалардың құжаттарын аудару ерекшеліктері. 

5      + + +  +   + + + 
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26.Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

 

NN 

п/п 

Құзырет 

түрі 

Оқыту 

нәтижесі 

(коды) 

Оқыту 

нәтижесінің 

атауы 

Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

Қанағаттанарлықсыз 

 

Қанағаттанарлық Жақсы Үздік 

1 Hard skills ОН1 Өзінің кәсіби 

қызметінде 

ғылыми 

дүниетаным мен 

азаматтық 

ұстанымын 

республиканың 

тарихи, 

философиялық, 

экономикалық, 

құқықтық, 

идеялық-мәдени, 

экологиялық 

өзін-өзі 

қамтамасыз ету 

бағыты бойынша 

жедел жаңғырту 

кезеңінде 

дамудың 

қазақстандық 

моделін 

қалыптастыруға 

белсенді қатысу 

арқылы 

көрсетеді. 

Қазақстанның қазіргі 
тарихы, философиясы 

қолданбалы 

экономикалық, заң, 
жаратылыстану-

ғылыми пәндердің 

өзекті білімдерін 
меңгермеген. 

Біртұтас жүйе және 

адам ретінде қоғам 

туралы, қазіргі 
қоғамдағы рухани 

процестердің рөлін 

түсінбейді. Жеке және 
заңды тұлғалардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы 

тараптардың құқықтық 
мүдделері, кәсіпкерлік 

қызметті жүзеге 

асырудың 
экономикалық және 

әлеуметтік 

жағдайларының мәнін 
білмейді. Адамға және 

табиғи ортаға зиянды 

және қауіпті 

факторлардың әсерін 
түсінбейді.  

Латын графикасының 

негізгі ұғымдары 
білмейді. 

Өзінің азаматтық 

ұстанымын 
анықтауғажәне 

Қазақстанның қазіргі 
тарихы, философиясы 

қолданбалы 

экономикалық, заң, 
жаратылыстану-

ғылыми пәндердің 

өзекті білімдерін 
жеткілікті деңгейде 

меңгермеген. 

Біртұтас жүйе ретінде 

қоғамды талдау 
қабілеттер деңгейі 

төмен. Жеке және 

заңды тұлғалардың 
құқықтарын қорғау 

саласындағы 

тараптардың құқықтық 

мүдделерін, 
кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асырудың 

экономикалық және 
әлеуметтік 

жағдайларын 

жеткілікті деңгейде 
түсінбейді. Адамға 

және табиғи ортаға 

зиянды және қауіпті 

факторлардың әсерін 
жеткілікті деңгейде 

түсінбейді.  

Латын графикасының 
негізгі ұғымдары 

туралы білімі төмен. 

Өзінің азаматтық 
ұстанымын 

Қазақстанның қазіргі 
тарихы, философиясы 

қолданбалы 

экономикалық, заң, 
жаратылыстану-ғылыми 

пәндердің өзекті 

білімдерін жеткілікті 
деңгейде меңгерген. 

Біртұтас жүйе және 

адам ретінде қоғам 

туралы, қазіргі 
қоғамдағы рухани 

процестердің рөлін 

жақсы түсінеді. Жеке 
және заңды тұлғалардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы 

тараптардың құқықтық 
мүдделерін, кәсіпкерлік 

қызметті жүзеге 

асырудың 
экономикалық және 

әлеуметтік жағдайларын 

жеткілікті деңгейде 
түсінеді. Адамға және 

табиғи ортаға зиянды 

және қауіпті 

факторлардың әсерін 
жеткілікті деңгейде 

түсінеді.  

Латын графикасының 
негізгі ұғымдарын 

жеткілікті деңгейде 

меңгерген. 
Қазіргі қоғамның  

Қазақстанның қазіргі 
тарихы, философиясы 

қолданбалы 

экономикалық, заң, 
жаратылыстану-ғылыми 

пәндердің өзекті  

білімдерін тереңдетілген 
деңгейде меңгерген. 

Өзінің кәсіби қызметінде 

ғылыми дүниетаным мен 

азаматтық ұстанымын 
көрсетуге қабілетті. 

Республиканың 

экономикалық, құқықтық, 
идеялық-мәдени, 

экологиялық  өзін-өзі 

қамтамасыз ету бағыты 

бойынша жедел жаңғырту 
кезеңінде дамудың 

қазақстандық моделін 

қалыптастыруда 
белсенділік танытады.  

Адамға және табиғи 

ортаға зиянды және 
қауіпті факторлардың 

әсерін талдап, өзара 

байланысын белгілей 

алады.  
Латын графикасының 

негізгі ұғымдарын  еркін 

меңгерген. 
Жеке және заңды 

тұлғалардың құқықтарын 

қорғау саласындағы 
тараптардың құқықтық 
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білдіруге қабілеті жоқ. 

 

анықтауғажәне 

білдіруге қабілеті жоқ. 

Өзінің кәсіби 
қызметінде азаматтық 

ұстанымын білдірудің 

тәсілдерін жеткілікті 
деңгейде білмейді, 

қазіргі қоғамның 

басымдықтары мен 
құндылықтары туралы 

білімі төмен.  

 

құндылықтары мен 

бәсекеге қабілеттілік, 

прагматизм, өзара 
түсіністік 

басымдықтары 

тұрғысынан өзінің 
кәсіби қызметінде 

азаматтық ұстанымын 

білдіруге қабілетті.  
 

 

мүдделері, кәсіпкерлік 

қызметті жүзеге 

асырудың экономикалық 
және әлеуметтік 

жағдайлары туралы  

білімі өте жақсы. 
Қазіргі қоғамның  

құндылықтары мен 

бәсекеге қабілеттілік, 
прагматизм, өзара 

түсіністік, толеранттылық 

басымдықтары 

тұрғысынан өзінің кәсіби 
қызметінде азаматтық 

ұстанымын білдіреді.  

 ОН2 Кәсіби 

қызметінің 

міндеттерін 

шешу үшін 

әлеуметтік, 

этикалық және 

ғылыми 

түсініктерді 

есепке ала 

отырып, шетел 

тілінде ой-

пікірін 

қалыптастыру 

үшін ақпаратты 

жинау және 

түсіндіруді іске 

асыру. 

Шет тілінде көптеген 
мәселелер бойынша 

толық сипаттама бере 

алмайды. 

Тілдік қатынаста жеке 
және кәсіби 

мәдениетін, рухани-

өнегілілік нанымдарын 
көрсете алмайды. 

Тілдің фонетикалық 

ұйымдастырылуын,  

грамматикалық 
құрылымын, 

жылдамдығын, 

нормасы, қолданыс 
аясы мен стилін ескере 

отырып қарым-

қатынастың барлық 
саласында 

коммуникативтік 

міндеттер қою және 

шеше білу қабілеті 
қалыптаспаған. 

Әртүрлі 

коммуникативті 
ортада ақпараттық 

Шет тілінде көптеген 
мәселелер бойынша 

толық сипаттама беру  

іскерлігі  жеткіліксіз. 

Тілдік қатынаста жеке 
және кәсіби 

мәдениетін, рухани-

өнегілілік нанымдарын 
көрсету деңгейі төмен. 

Қарым-қатынастың 

барлық саласында 

коммуникативтік 
міндеттер қою және 

шеше білу қабілеті 

жеткіліксіз. 
Әртүрлі 

коммуникативті 

ортада ақпараттық 
алмасу үдерістерін 

басқару іскерлігі 

жеткіліксіз.   

 
 

 

Шет тілінде көптеген 
мәселелер бойынша 

толық сипаттама беру  

іскерлігі  жеткілікті 

деңгейде қалыптасқан. 
Тілдік қатынастың 

басым жағдайларында 

жеке және кәсіби 
мәдениетін, рухани-

өнегілілік нанымдарын 

көрсету деңгейі 

қалыптасқан. 
Тілдің фонетикалық 

ұйымдастырылуын,  

грамматикалық 
құрылымын, 

жылдамдығын, 

нормасы, қолданыс аясы 
мен стилін ескере 

отырып қарым-

қатынастың барлық 

саласында 
коммуникативтік 

міндеттер қою және 

шеше білу қабілеті 
жеткілікті деңгейде 

Шет тілінде көптеген 
мәселелер бойынша 

толық сипаттама бере 

алады. 

Тілдік қатынаста жеке 
және кәсіби мәдениетін, 

рухани-өнегілілік 

нанымдарын көрсетеді. 
Тілдің фонетикалық 

ұйымдастырылуын,  

грамматикалық 

құрылымын, 
жылдамдығын, нормасы, 

қолданыс аясы мен стилін 

ескере отырып қарым-
қатынастың барлық 

саласында 

коммуникативтік 
міндеттер қояды және 

оларды табысты шешеді. 

Әртүрлі коммуникативті 

ортада ақпараттық алмасу 
үдерістерін басқару 

іскерлігі жоғары деңгейде 

қалыптасқан. 
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алмасу үдерістерін 

басқару іскерлігінің 

мәнін түсінбейді.   

қалыптасқан. 

Әртүрлі коммуникативті 

ортада ақпараттық 
алмасу үдерістерін 

басқару іскерлігі 

жеткілікті деңгейде 
қалыптасқан. 

 ОН3 Шетел тілдерде 

сөйлеудің 

фонетикалық 

ұйымдастырылу

ы, 

грамматикалық 

құрылысы, 

жылдамдығын 

сақталуы, 

нормаларын, 

тұрақты 

қолданысын 

және стилін 

сақтай отырып 

жазбаша және 

ауызша сөйлеуді 

қолданысқа 

енгізу; тілдіқ 

қатынаста жеке 

және кәсіби 

мәдениетін, 

рухани-

өнегілілік 

нанымдарын 

көрсету. 

Оқып жатқан шет 

тілінің негізгі 

фонетикалық, 
лексикалық, 

грамматикалық, сөз 

жасамдық 
құбылыстары мен 

қызмет етуінің 

заңдылықтарын, оның 
функционалды 

түрлерін түсінбейді. 

Лингвистикалық білім 

жүйесін меңгермеген.  
Тілдің функционалды 

түрлері туралы білімі 

жоқ.  
Әртүрлі жанр мен 

функционалды 

стильдер мәтіндерін 

ауызша және жазбаша 
құрастыра алмайды. 

 

Оқып жатқан шет 

тілінің негізгі 

фонетикалық, 
лексикалық, 

грамматикалық, сөз 

жасамдық 
құбылыстары мен 

қызмет етуінің 

заңдылықтарын, оның 
функционалды 

түрлерін жеткілікті 

деңгейде түсінбейді. 

Оқып жатқан шет 
тілінің негізгі 

фонетикалық, 

лексикалық, 
грамматикалық, сөз 

жасамдық 

құбылыстары мен 

қызмет етуінің 
заңдылықтарын, оның 

функционалды 

түрлерінен тұратын 
лингвистикалық білім 

жүйесін жеткілікті 

деңгейде меңгермеген. 
Тілдің функционалды 

түрлері туралы білімі 

төмен.  

Әртүрлі жанр мен 
функционалды 

стильдер мәтіндерін 

ауызша және жазбаша 
құрастыру қабілеті 

Оқып жатқан шет 

тілінің негізгі 

фонетикалық, 
лексикалық, 

грамматикалық, сөз 

жасамдық құбылыстары 
мен қызмет етуінің 

заңдылықтарын, оның 

функционалды түрлерін 
жеткілікті деңгейде 

түсінеді. 

Оқып жатқан шет 

тілінің негізгі 
фонетикалық, 

лексикалық, 

грамматикалық, сөз 
жасамдық құбылыстары 

мен қызмет етуінің 

заңдылықтарын, оның 

функционалды 
түрлерінен тұратын 

лингвистикалық білім 

жүйесін қолдану 
іскерлігі жеткілікті 

деңгейде қалыптасқан. 

Тілдің функционалды 
түрлерін жеткілікті 

деңгейде біледі.  

Әртүрлі жанр мен 

функционалды стильдер 
мәтіндерін ауызша және 

жазбаша құрастыру 

қабілеті жеткілікті 
деңгейде қалыптасқан. 

Оқып жатқан шет тілінің 

негізгі фонетикалық, 

лексикалық, 
грамматикалық, сөз 

жасамдық құбылыстары 

мен қызмет етуінің 
заңдылықтарын, оның 

функционалды түрлерін  

толығымен түсінеді. 
Оқып жатқан шет тілінің 

негізгі фонетикалық, 

лексикалық, 

грамматикалық, сөз 
жасамдық құбылыстары 

мен қызмет етуінің 

заңдылықтарын, оның 
функционалды 

түрлерінен тұратын 

лингвистикалық білім 

жүйесін жоғары деңгейде 
қолданады. 

Тілдің функционалды 

түрлері туралы білімі 
жан-жақты.  

Әртүрлі жанр мен 

функционалды стильдер 
мәтіндерін ауызша және 

жазбаша еркін құрастыра 

алады. 
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төмен. 

 ОН4 Ғылыми зерттеу 

әдістері мен 

академиялық 

жазуды біле 

отырып, кәсіби 

міндеттерді 

шешу үшін 

теориялық және 

қолданбалы 

лингвистиканың,  

аударматанудың, 

лингводидактика

ның, 

мәдениетаралық 

қарым-

қатынастың 

ұғымдық 

аппаратын 

қолданады.  

Лингвистика және 

әдебиеттану, тілдер 
мен мәдениеттерді 

салғастырмалы 

зерттеудің, 
мәдениетаралық 

қарым-қатынастың  

мәнін түсінбейді. 

Әлеуметтік 
қатынастардың  

лингвистикалық 

маркерлерін ажырата 
алмайды және де 

оларды дұрыс қолдана 

алмайды . 
Мәтінді 

лингвоаудармашылық 

тұрғыдан талдай 

алмайды және мәтінге 
лингвоаудармашылық 

және 

лингвоелтанымдық 
түсініктеме бере 

алмайды. 

Лингвистика және 

әдебиеттану, тілдер 
мен мәдениеттерді 

салғастырмалы 

зерттеу, 
мәдениетаралық 

қарым-қатынас  

туралы білімі 

жеткіліксіз. 
Әлеуметтік 

қатынастардың 

лингвистикалық 
маркерлерін ажырата 

алу және де оларды 

дұрыс қолдана алу 
деңгейі төмен. 

Мәтінді 

лингвоаудармашылық 

тұрғыдан талдай алу 
және мәтінге 

лингвоаудармашылық 

және 
лингвоелтанымдық 

түсініктеме бере алу 

деңгейі төмен. 

Лингвистика және 

әдебиеттану, тілдер мен 
мәдениеттерді 

салғастырмалы зерттеу, 

мәдениетаралық қарым-
қатынас  туралы 

жеткілікті деңгейде 

біледі. 

Әлеуметтік 
қатынастардың 

лингвистикалық 

маркерлерін ажырата 
алуды және де оларды 

дұрыс қолдана алуды 

жеткілікті деңгейде 
меңгерген. 

Мәтінді 

лингвоаудармашылық 

тұрғыдан талдай алуды 
және мәтінге 

лингвоаудармашылық 

және 
лингвоелтанымдық 

түсініктеме бере алуды 

жеткілікті деңгейде 

меңгерген.  

Лингвистика және 

әдебиеттану, тілдер мен 
мәдениеттерді 

салғастырмалы зерттеу, 

мәдениетаралық қарым-
қатынас  туралы жоғары 

деңгейде біледі. 

Әлеуметтік 

қатынастардың 
лингвистикалық 

маркерлерін жоғары 

деңгейде ажыратады және 
де оларды дұрыс 

қолданады. 

Мәтінді 
лингвоаудармашылық 

тұрғыдан талдай алуды 

және мәтінге 

лингвоаудармашылық 
және лингвоелтанымдық 

түсініктеме бере алуды 

жоғары деңгейде 
меңгерген.   

 ОН5 Шетел тілдерін 

және аударманы 

оқытуда білім 

алушылардың 

коммуникативті 

және 

мәдениетаралық 

құзырлылықтар

ын 

қалыптастыраты

н оқу-

тәжірибелік 

және кәсіби 

Тілдік, зияткерлік 

және танымдық 

қабілеттерді дамытуды 
қамтамасыз ететін  

шет тілдерін оқытудың 

қазіргі тәсілдерін 

меңгермеген. 
Мәдениеттер 

сұхбатына қатысуға 

дайын емес. 
Оқып жатқан шет 

тілдері арқылы әрі 

қарай өздігінен білім 
алу дағдыларын 

Тілдік, зияткерлік 

және танымдық 

қабілеттерді дамытуды 
қамтамасыз ететін  

шет тілдерін оқытудың 

қазіргі тәсілдерін 

жеткілікті деңгейде 
меңгермеген. 

Мәдениеттер 

сұхбатына қатысуға 
дайындық деңгейі 

төмен. 

Оқып жатқан шет 
тілдері арқылы әрі 

Тілдік, зияткерлік және 

танымдық қабілеттерді 

дамытуды қамтамасыз 
ететін  шет тілдерін 

оқытудың қазіргі 

тәсілдерін жеткілікті 

деңгейде меңгерген. 
Мәдениеттер сұхбатына 

қатысуға жеткілікті 

деңгейде дайын. 
Оқып жатқан шет 

тілдері арқылы әрі қарай 

өздігінен білім алу 
дағдыларын жеткілікті 

Тілдік, зияткерлік және 

танымдық қабілеттерді 

дамытуды қамтамасыз 
ететін  шет тілдерін 

оқытудың қазіргі 

тәсілдерін жоғары 

деңгейде меңгерген. 
Мәдениеттер сұхбатына 

қатысуға дайын. 

Оқып жатқан шет тілдері 
арқылы әрі қарай 

өздігінен білім алу 

дағдыларын меңгерген.   
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міндеттерін іске 

асыру үшін 

теориялық және 

практикалық 

білімін 

қолданады. 

меңгермеген.  

 

қарай өздігінен білім 

алу дағдыларын  

толығымен 
меңгермеген.  

деңгейде меңгерген.  

 ОН6 Аударма 

мәтінінің 

лексикалық 

баламалылықты

ң нормаларын, 

грамматикалық 

және 

синтаксистік 

және 

стилистикалық 

нормаларына 

сәйкес және 

түпнұсқа 

мәтінінің 

темпоралді 

сипаттамасын 

қолдана отырып 

жазбаша, 

ілеспелі ауызша, 

ауызша парақтан 

аударуды іске 

асыру.  

Аударма туралы, 

аударманың жекелеген 

түрлерінің 
ерекшеліктері, ауызша 

және жазбаша 

аударманың әртүрлі 
түрлеріне қатысты 

аударма 

стратегиялары, 

әдістері мен 
техникалық 

тәсілдерінің 

жиынтығы туралы 
теориялық білімі жоқ.  

Қол жеткізген 

теориялық білімді 
аударма іс-әрекетінде 

қолдана алмайды. 

Аударманың барлық 

түрлерін орындауда 
баламалылылық пен 

репрезентативтіліктің 

қажет деңгейіне жету 
үшін аударма  

трансформацияларын 

қолданбайды.  

Аударма туралы, 

аударманың жекелеген 

түрлерінің 
ерекшеліктері, ауызша 

және жазбаша 

аударманың әртүрлі 
түрлеріне қатысты 

аударма 

стратегиялары, 

әдістері мен 
техникалық 

тәсілдерінің 

жиынтығы туралы 
теориялық білімі 

жеткіліксіз.  

Қол жеткізген 
теориялық білімді 

аударма іс-әрекетінде 

жартылай ғана қолдана 

алады. 
Аударманың барлық 

түрлерін орындауда 

баламалылылық пен 
репрезентативтіліктің 

қажет деңгейіне жету 

үшін аударма  
трансформацияларын 

жеткілікті 

қолданбайды.  

Аударма туралы, 

аударманың жекелеген 

түрлерінің 
ерекшеліктері, ауызша 

және жазбаша 

аударманың әртүрлі 
түрлеріне қатысты 

аударма стратегиялары, 

әдістері мен техникалық 

тәсілдерінің жиынтығы 
туралы теориялық 

білімді жеткілікті 

деңгейде меңгерген.  
Қол жеткізген 

теориялық білімді 

аударма іс-әрекетінде 
жеткілікті деңгейде 

қолдана алады. 

Аударманың барлық 

түрлерін орындауда 
баламалылылық пен 

репрезентативтіліктің 

қажет деңгейіне жету 
үшін аударма  

трансформацияларын 

жеткілікті  деңгейде 
қолданады.  

Аударма туралы, 

аударманың жекелеген 

түрлерінің ерекшеліктері, 
ауызша және жазбаша 

аударманың әртүрлі 

түрлеріне қатысты 
аударма стратегиялары, 

әдістері мен техникалық 

тәсілдерінің жиынтығы 

туралы теориялық білімді 
жетік меңгерген.  

Қол жеткізген теориялық 

білімді аударма іс-
әрекетінде толығымен 

қолдана алады. 

Аударманың барлық 
түрлерін орындауда 

баламалылылық пен 

репрезентативтіліктің 

қажет деңгейіне жету 
үшін аударма  

трансформацияларын 

сәтті қолданады.  

 ОН7 Қысқартылған 

аударма 

жазбасының 

жүйесін шет 

тілінен 

Сапалы ауызша ретті 
және ауызша 

аударманы жүзеге 

асыра алмайды, шет 
тілде сөйлеушілердің 

қабылдаған вербалды 

Сапалы ауызша ретті 
және ауызша 

аударманышет тілде 

сөйлеушілердің 
қабылдаған кейбір 

вербалды және 

Сапалы ауызша ретті 
және ауызша аударманы 

шет тілде 

сөйлеушілердің 
қабылдаған көпшілік 

вербалды және 

 Жоғары сапалы ауызша 
ретті және ауызша 

аударманы шет тілде 

сөйлеушілердің 
қабылдаған вербалды 

және бейвербалды 
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қазақ/орыс 

тіліне және 

қазақ/орыс 

тілінен шет тілге 

репрезентативті 

ауызша ілеспелі 

аударманы 

орындау 

барысында 

әртүрлі 

функционалды 

стильдер мен 

түрлерге 

жататын 

мәтіндерді жаза 

отырып 

қолданады. 

және бейвербалды 

қатынас нормаларын 

ұстанбайды. 
Лексикалық 

баламалылық 

нормаларын,аударма 
мәтінінің 

грамматикалық, 

синтаксистік және 
стилистикалық 

нормаларын және 

бастапқы мәтіннің 

темпоралды 
сипаттамаларын 

ұстана алмайды. 

Ауызша ретті және 
қағаздан ауызша 

аударманы жүзеге 

асыру үшін қарым-
қатынас жағдайында 

сөйлемді 

грамматикалық, 

лексикалық, 
фонетикалық 

нормаларға сәйкес 

дұрыс құрастыра 
алмайды.  

 

бейвербалды қатынас 

нормаларын бұза 

отырып, жеткілікті 
деңгейде сауатты 

жүзеге асыра алмайды. 

Лексикалық 
баламалылық 

нормаларын,аударма 

мәтінінің 
грамматикалық, 

синтаксистік және 

стилистикалық 

нормаларын және 
бастапқы мәтіннің 

темпоралды 

сипаттамаларын 
жеткілікті деңгейде 

ұстана алмайды. 

Ауызша ретті және 
қағаздан ауызша 

аударманы жүзеге 

асыру үшін қарым-

қатынас жағдайында 
сөйлемді  

грамматикалық, 

лексикалық,  
фонетикалық 

нормаларға сәйкес 

дұрыс құрастыру 

қабілеттері төмен. 

бейвербалды қатынас 

нормаларын сақтай 

отырып, жеткілікті 
деңгейде жүзеге асыра 

алады. 

Лексикалық 
баламалылық 

нормаларын,аударма 

мәтінінің 
грамматикалық, 

синтаксистік және 

стилистикалық 

нормаларын және 
бастапқы мәтіннің 

темпоралды 

сипаттамаларын 
жеткілікті деңгейде 

ұстана алады. 

Ауызша ретті және 
қағаздан ауызша 

аударманы жүзеге 

асыру үшін қарым-

қатынас жағдайында 
сөйлемді 

грамматикалық, 

лексикалық, 
фонетикалық 

нормаларға сәйкес 

дұрыс құрастыру 

қабілеті жеткілікті 
деңгейде қалыптасқан. 

қатынас нормаларын 

сақтай отырып жүзеге 

асырады. 
Лексикалық баламалылық 

нормаларын,аударма 

мәтінінің грамматикалық, 
синтаксистік және 

стилистикалық 

нормаларын және 
бастапқы мәтіннің 

темпоралды 

сипаттамаларын жоғары 

деңгейде ұстанады. 
Ауызша ретті және 

қағаздан ауызша 

аударманы жүзеге асыру 
үшін қарым-қатынас 

жағдайында сөйлемді 

грамматикалық, 
лексикалық, фонетикалық 

нормаларға сәйкес дұрыс 

құрастыру қабілеті 

жоғары деңгейде 
қалыптасқан. 

 ОН8 Іскерлік 

құжаттың 

әртүрлі түрлерін, 

публицистикалы

қ, ғылыми, 

медиа және де 

басқа мәтіндерді 

IT-

технологиялары

н қолдана 

Ресми, бейтарап және 

бейресми қатынас 
регистрлерінің негізгі 

ерекшеліктерін 

түсінбейді. 

Аударма тілінде 
жазбаша тілдің 

құрылымдық 

ерекшеліктерін 
анықтай алмайды. 

Ресми, бейтарап және 

бейресми қатынас 
регистрлерінің негізгі 

ерекшеліктерін 

жеткілікті деңгейде 

түсінбейді.  
Аударма тілінде 

жазбаша тілдің 

құрылымдық 
ерекшеліктерін 

Ресми, бейтарап және 

бейресми қатынас 
регистрлерінің негізгі 

ерекшеліктерін 

жеткілікті деңгейде 

түсінеді.  
Аударма тілінде 

жазбаша тілді 

құрылымдауды анықтай 
алуды жеткілікті 

Ресми, бейтарап және 

бейресми қатынас 
регистрлерінің негізгі 

ерекшеліктерін жоғары 

деңгейде түсінеді.  

Аударма тілінде жазбаша 
тілді құрылымдауды 

анықтай алуды жетік 

меңгерген. 
Аударма барысында 
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отырып 

аудармашының 

жұмыс істейтін 

тілдерінде 

құрастырады 

және жүйелейді; 

аудармада 

жазбаша 

құрылымдарыны

ң өзіндік 

ерекшеліктерін 

қолдану (ресми , 

бейресми және 

бейтарап қарым-

қатынас 

регистрі). 

Аударма барысында 

түпнұсқа мәтіндердің  

функционалды-
стильдік 

ерекшеліктеріне 

түсініктеме бере 
алмайды.  

Қатынастың ресми, 

бейресми және 
бейтарап регистрлерін 

қолдана алмайды. 

 

 

анықтай алу қабілеті 

төмен. 

Аударма барысында 
түпнұсқа мәтіндердің  

функционалды-

стильдік 
ерекшеліктеріне 

жеткілікті деңгейде 

түсініктеме бере 
алмайды.  

Қатынастың ресми, 

бейресми және 

бейтарап регистрлерін 
қолдану дағдыларын 

жеткілікті  деңгейде 

меңгермеген.   

деңгейде меңгерген. 

Аударма барысында 

түпнұсқа мәтіндердің  
функционалды-стильдік 

ерекшеліктерін 

жеткілікті деңгейде 
анықтай алады.  

Қатынастың ресми, 

бейресми және бейтарап 
регистрлерін қолдану 

дағдыларын жеткілікті  

деңгейде меңгерген.    

түпнұсқа мәтіндердің  

функционалды-стильдік 

ерекшеліктеріне 
толығымен түсініктеме 

береді.  

Қатынастың ресми, 
бейресми және бейтарап 

регистрлерін қолдану 

дағдыларын жоғары 
деңгейде меңгерген.    

 ОН9 Ауызша және 

жазбаша сөйлеу 

мәдениетін, 

мәдениетаралық 

қарым-

қатынастағы 

ауызша және 

жазбаша 

сөйлеудің 

әртүрлі 

формалары мен 

түрлерін түсіну 

және білімін 

көрсетеді.     

Оқып жатқан тілде 

сөйлеушілермен 

мәдениетаралық және 
кәсіби қатынастың 

ережелерін түсіндіре 

алмайды, дәстүрлеріне 
сипаттама  бере 

алмайды. 

Оқып жатқан тілде 
сөйлеушілермен 

мәдениетаралық және 

кәсіби қатынас құру 

дағдылары 
қалыптаспаған. 

Шет тілдік ортада 

тілдік қарым-қатынас 
жасаудың шарттарын 

қолдана алмайды.  

Оқып жатқан тілде 

сөйлеушілермен 

мәдениетаралық және 
кәсіби қатынастың 

ережелерін жеткілікті 

деңгейде түсіндіре 
алмайды, дәстүрлеріне 

сипаттама  бере 

алмайды. 
Оқып жатқан тілде 

сөйлеушілермен 

мәдениетаралық және 

кәсіби қатынас құру 
дағдылары жеткілікті 

деңгейде 

қалыптаспаған. 
Шет тілдік ортада 

тілдік қарым-қатынас 

жасаудың шарттарын 
жеткілікте деңгейде  

қолдана алмайды.  

Оқып жатқан тілде 

сөйлеушілермен 

мәдениетаралық және 
кәсіби қатынастың 

ережелерін жеткілікті 

деңгейде түсіндіре 
алады, дәстүрлеріне 

сипаттама  береді. 

Оқып жатқан тілде 
сөйлеушілермен 

мәдениетаралық және 

кәсіби қатынас құру 

дағдылары жеткілікті 
деңгейде қалыптасқан. 

Шет тілдік ортада тілдік 

қарым-қатынас 
жасаудың шарттарын 

жеткілікте деңгейде  

қолдана алады. 

Оқып жатқан тілде 

сөйлеушілермен 

мәдениетаралық және 
кәсіби қатынастың 

ережелерін түсіндіре 

алады, дәстүрлеріне 
сипаттама  береді. 

Оқып жатқан тілде 

сөйлеушілермен 
мәдениетаралық және 

кәсіби қатынас құру 

дағдылары жоғары  

деңгейде қалыптасқан. 
Шет тілдік ортада тілдік 

қарым-қатынас жасаудың 

шарттарын жоғары 
деңгейде  қолданады. 

 ОН10 Аударманың 

барлық түрлерін 

орындау 

Жазбаша аударма 

барысында 
лексикалық, 

Жазбаша аударма 

барысында 
лексикалық, 

Жазбаша аударма 

барысында лексикалық, 
грамматикалық, және 

Жазбаша аударма 

барысында лексикалық, 
грамматикалық, және 
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барысында 

баламалылық 

пен 

репрезентативтіл

іктің қажет 

деңгейіне жету 

үшін аударма 

трансформациял

арын қолдану 

арқылы 

аударады; 

аударманы 

стилистика 

тұрғысынан 

редакциялау.    

грамматикалық, және 

стилистикалық  

баламалылыққа жету 
стратегиялары мен 

құралдарын қолдана 

алмайды. 
Жазбаша аударма 

барысында лексикалық 

баламалылықтың 
нормаларын 

меңгермеген және 

мәтінді тілдегі 

лексикалық, 
грамматикалық, және 

стилистикалық  

нормаларға сәйкес 
рәсімдеудің 

дағдыларын 

меңгермеген. 

грамматикалық, және 

стилистикалық  

баламалылыққа жету 
стратегиялары мен 

құралдарын жеткілікті 

деңгейде қолдана 
алмайды. 

Жазбаша аударма 

барысында лексикалық 
баламалылықтың 

нормалары мен мәтінді 

тілдегі лексикалық, 

грамматикалық, және 
стилистикалық  

нормаларға сәйкес 

рәсімдеудің 
дағдыларын жеткілікті 

меңгермеген. 

стилистикалық  

баламалылыққа жету 

стратегиялары мен 
құралдарын жеткілікті 

деңгейде қолданады. 

Жазбаша аударма 
барысында лексикалық 

баламалылықтың 

нормалары мен мәтінді 
тілдегі лексикалық, 

грамматикалық, және 

стилистикалық  

нормаларға сәйкес 
рәсімдеудің дағдыларын 

жеткілікті деңгейде 

меңгерген. 

стилистикалық  

баламалылыққа жету 

стратегиялары мен 
құралдарын жоғары 

деңгейде қолданады. 

Жазбаша аударма 
барысында лексикалық 

баламалылықтың 

нормалары мен мәтінді 
тілдегі лексикалық, 

грамматикалық, және 

стилистикалық  

нормаларға сәйкес 
рәсімдеудің дағдыларын 

жетік меңгерген. 

2 Softskills ОН11 Аударма және 

мәдениетаралық 

қарым-қатынас  

саласындағы 

фактілерді, 

құбылыстарды 

және 

теорияларды 

түсіну және 

білімін 

қолданады.  

Логика-әдіснамалық, 
психологиялық ойлау 

тәсілдерін,  дәйектеме 

негіздерін, тілдік 
қатынастың 

стратегиялары мен 

тактикасын қолдана 

алмайды. 
Сөйлеу мәдениеті 

нормаларын білмейді.    

Тиімді қарым-
қатынасқа жету 

мақсатында бастапқы 

мәтіндегі ақпаратты 
талдай және жалпылай 

алмайды.  

Ауызша және жазбаша 

сөйлеу мәдениетін, 
мәдениетаралық 

қарым-қатынастағы 

ауызша және жазбаша 
сөйлеудің әртүрлі 

Логика-әдіснамалық, 
психологиялық ойлау 

тәсілдерін,  дәйектеме 

негіздерін, тілдік 
қатынастың 

стратегиялары мен 

тактикасын жеткілікті 

деңгейде қолдана 
алмайды. 

Сөйлеу мәдениеті 

нормаларын жеткілікті 
деңгейде білмейді.    

Тиімді қарым-

қатынасқа жету 
мақсатында бастапқы 

мәтіндегі ақпаратты 

жеткілікті деңгейде 

талдай және жалпылай 
алмайды.  

Ауызша және жазбаша 

сөйлеу мәдениеті 
төмен, 

Логика-әдіснамалық, 
психологиялық ойлау 

тәсілдерін,  дәйектеме 

негіздерін, тілдік 
қатынастың 

стратегиялары мен 

тактикасын жеткілікті 

деңгейде қолдана алады. 
Сөйлеу мәдениеті 

нормаларын жеткілікті 

деңгейде біледі.    
Тиімді қарым-қатынасқа 

жету мақсатында 

бастапқы мәтіндегі 
ақпаратты жеткілікті 

деңгейде табысты 

талдай және жалпылай 

алады.  
Ауызша және жазбаша 

сөйлеу мәдениетін 

жеткілікті деңгейде 
меңгерген, 

Логика-әдіснамалық, 
психологиялық ойлау 

тәсілдерін,  дәйектеме 

негіздерін, тілдік 
қатынастың 

стратегиялары мен 

тактикасын жоғары 

деңгейде қолданады. 
Сөйлеу мәдениеті 

нормаларын жетік біледі.    

Тиімді қарым-қатынасқа 
жету мақсатында 

бастапқы мәтіндегі 

ақпаратты жоғары 
деңгейде талдай және 

жалпылай алады.  

Ауызша және жазбаша 

сөйлеу мәдениетін 
жоғары деңгейде 

меңгерген, 

мәдениетаралық қарым-
қатынастағы ауызша 
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түрлерін қолданбайды.   

 

мәдениетаралық 

қарым-қатынастағы 

ауызша және жазбаша 
сөйлеудің әртүрлі 

түрлерін жеткілікті 

деңгейде дәлме-дәл 
қолданбайды.   

мәдениетаралық қарым-

қатынастағы ауызша 

және жазбаша сөйлеудің 
әртүрлі түрлерін 

қолданады.   

және жазбаша сөйлеудің 

әртүрлі түрлерін 

қолданады.   

 ОН12 Сандық 

сауаттылықты, 

деректер 

қорымен жұмыс 

істей білу, 

жобаларды 

талдау және 

басқару, 

кәсіпкерлік 

қызметті 

әкімшілендіру 

және жоспарлау 

дағдыларын 

көрсетеді. 

Бизнес-жоспар 

дайындау үшін қажет 

отандық және 
шетелдік қайнар 

көздерді пайдалана 

алмайды.  
Қайнар көздерді 

талдай алмайды және 

ақпараттық шолулар 
немесе аналитикалық 

есеп дайындау қабілеті 

қалыптаспаған. 

Өзінің кәсіби 
біліктілігін арттыру 

мақсатында қазіргі 

заманғы оқу және 
ақпараттық 

технологияларын 

пайдалана алмайды.  

Автоматтындырылған 
аударма 

бағдарламаларын 

білмейді (Trados).  
 

Бизнес-жоспар 

дайындау үшін қажет 

отандық және 
шетелдік қайнар 

көздерді жеткілікті 

деңгейде пайдалана 
алмайды.  

Қайнар көздерді 

талдай алу және 
ақпараттық шолулар 

немесе аналитикалық 

есеп дайындау қабілеті 

жеткілікті деңгейде 
қалыптаспаған. 

Өзінің кәсіби 

біліктілігін арттыру 
мақсатында қазіргі 

заманғы оқу және 

ақпараттық 

технологияларын 
пайдалану дағдылары 

жеткілікті 

қалыптаспаған.  
Әртүрлі 

функционалды стиль 

мен түрлерге жататын 
мәтіндерді жазбаша 

аударуда 

автоматтындырылған 

аударма 
бағдарламаларын 

толығымен қолдана 

алмайды (Trados). 

Бизнес-жоспар 

дайындау үшін қажет 

отандық және шетелдік 
қайнар көздерді 

жеткілікті деңгейде 

пайдалана алады.  
Қайнар көздерді талдай 

алу және ақпараттық 

шолулар немесе 
аналитикалық есеп 

дайындау қабілеті 

жеткілікті деңгейде 

қалыптасқан. 
Өзінің кәсіби 

біліктілігін арттыру 

мақсатында қазіргі 
заманғы оқу және 

ақпараттық 

технологияларын 

пайдалану дағдыларын 
жеткілікті деңгейде 

меңгерген . 

Әртүрлі функционалды 
стиль мен түрлерге 

жататын мәтіндерді 

жазбаша аударуда 
автоматтындырылған 

аударма 

бағдарламаларын 

тәжірибеде жеткілікті 
деңгейде қолданады 

(Trados). 

Бизнес-жоспар дайындау 

үшін қажет отандық және 

шетелдік қайнар көздерді 
жоғары деңгейде 

пайдаланады.  

Қайнар көздерді талдай 
алады және ақпараттық 

шолулар немесе 

аналитикалық есеп 
дайындау қабілеті 

жоғары. 

Өзінің кәсіби біліктілігін 

арттыру мақсатында 
қазіргі заманғы оқу және 

ақпараттық 

технологияларын 
пайдалану дағдыларын 

жоғары деңгейде 

меңгерген.  

Әртүрлі функционалды 
стиль мен түрлерге 

жататын мәтіндерді 

жазбаша аударуда 
автоматтындырылған 

аударма бағдарламаларын 

тәжірибеде сәтті 
қолданады (Trados). 

 

 ОН13 Халықаралық Ана тілі мен оқып Ана тілі мен оқып Ана тілі мен оқып Ана тілі мен оқып жатқан 
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этикетті және 

аудармашының 

ауызша 

аударманың 

әртүрлі 

жағдайларындағ

ы өзін-өзі ұстау 

ережелерін 

игеру; 

мәдениетаралық 

қарым-

қатынастағы 

қақтығыс 

жағдайларының 

пайда болу 

көздерін 

анықтай алу, 

мәдениетаралық 

өзара әрекеттің 

нақты 

жағдайларында 

дискоммуникаци

я себептерін 

анықтайды және 

жоя алады. 

жатқан шет тілдері 

сөйлеушілерінің 

концептуалды және 
тілдік дүние 

бейнелерінің 

арасындағы 
айырмашылықтарын 

анықтай алмайды.  

Мәдениетаралық 
қарым-қатынас 

саласындағы білімі 

жоқ. 

Оқып жатқан шет 
тілдері мәдениеттеріне 

тән құндылықтар мен 

түсініктер туралы 
білімі, 

мәдениетаралық 

қарым-қатынас 
саласында теориялық 

және эмпирикалық 

білімі, ана тілі және 

оқып жатқан 
тілдерінде 

сөйлеушілердің 

концептуалды және 
тілдік дүние 

бейнелерінің 

арасындағы негізгі 

айырмашылықтары 
туралы білімі жоқ. 

 

жатқан шет тілдері 

сөйлеушілерінің 

концептуалды және 
тілдік дүние 

бейнелерінің 

арасындағы 
айырмашылықтарын 

жеткілікті деңгейде 

анықтай алмайды.  
Мәдениетаралық 

қарым-қатынас 

саласындағы білімін 

жеткілікті деңгейде 
қолдана алмайды. 

Оқып жатқан шет 

тілдері мәдениеттеріне 
тән құндылықтар мен 

түсініктер туралы 

білімі, 
мәдениетаралық 

қарым-қатынас 

саласында теориялық 

және эмпирикалық 
білімі, ана тілі және 

оқып жатқан 

тілдерінде 
сөйлеушілердің 

концептуалды және 

тілдік дүние 

бейнелерінің 
арасындағы негізгі 

айырмашылықтары 

туралы білімі 
жеткіліксіз. 

жатқан шет тілдері 

сөйлеушілерінің 

концептуалды және 
тілдік дүние 

бейнелерінің 

арасындағы 
айырмашылықтарын 

жеткілікті деңгейде 

анықтай алады.  
Мәдениетаралық қарым-

қатынас саласындағы 

білімін жеткілікті 

деңгейде қолдана алады. 
Оқып жатқан шет 

тілдері мәдениеттеріне 

тән құндылықтар мен 
түсініктер туралы 

білімді, мәдениетаралық 

қарым-қатынас 
саласындағы теориялық 

және эмпирикалық 

білімді, ана тілі және 

оқып жатқан тілдерінде 
сөйлеушілердің 

концептуалды және 

тілдік дүние 
бейнелерінің 

арасындағы негізгі 

айырмашылықтары 

туралы білімді 
жеткілікті меңгерген. 

шет тілдері 

сөйлеушілерінің 

концептуалды және тілдік 
дүние бейнелерінің 

арасындағы 

айырмашылықтарын 
толығымен анықтай 

алады.  

Мәдениетаралық қарым-
қатынас саласындағы 

білімін жоғары деңгейде 

қолдана алады. 

Оқып жатқан шет тілдері 
мәдениеттеріне тән 

құндылықтар мен 

түсініктер туралы білімді, 
мәдениетаралық қарым-

қатынас саласындағы 

теориялық және 
эмпирикалық білімді, ана 

тілі және оқып жатқан 

тілдерінде 

сөйлеушілердің 
концептуалды және тілдік 

дүние бейнелерінің 

арасындағы негізгі 
айырмашылықтары 

туралы білімді жетік 

меңгерген. 

 ОН14 Кәсіби және 

корпоративті 

этика саласында 

терең білімді 

болады. 

1) ақпаратты таба 

алмайды; 

2) ақпаратты 
бағаламайды; 

3) ситуациялық 

есептерді шешу 
кезінде стандартты 

1) ақпаратты табады; 

2) ақпаратты 

қатыстылық және 
рұқсат ету тұрғысынан 

бағалайды; 

3) ситуациялық 
есептерді шешу 

1) ақпаратты табады 

және талдайды; 

2) ақпаратты нақты 
жағдай үшін 

қатыстылық, рұқсат ету 

және жеткіліктілік 
тұрғысынан бағалайды; 

1) ақпаратты табады, 

талдайды, 

қорытындылайды және 
жүйелейді; 

2) ақпарат көзіне 

қарамастан нақты 
жағдайға қатыстылығы, 
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формулалар мен 

ақпаратпен жұмыс 

істеу тәсілдерін 
танымайды; 

4) ең бастысы және 

екіншісін 
анықтамайды, 

ақпаратпен жұмыс 

істеу кезіндегі іс-
қимыл алгоритмін 

болжамдамайды 

 

кезінде стандартты 

формулалар мен 

ақпаратпен жұмыс 
істеу тәсілдерін 

таңдайды 

4) ақпаратпен жұмыс 
істеу кезіндегі іс-

әрекеттер алгоритмін 

әрдайым дұрыс 
болжамайды 

3) ситуациялық 

есептерді шешу кезінде 

стандартты емес 
формулалар мен 

ақпаратпен жұмыс істеу 

тәсілдерін таңдайды 
4) ақпаратпен жұмыс 

істеу кезінде іс-қимыл 

алгоритмін болжайды 

жол берілуі және 

жеткіліктілігі тұрғысынан 

бағалайды; 
3) міндетке байланысты 

стандартты және 

стандартты емес 
формулалар мен 

ақпаратпен жұмыс істеу 

тәсілдерін синтездейді; 
4) ақпаратпен жұмыс 

істеу кезіндегі іс-

әрекеттердің тиімді 

алгоритмі мен 
дәйектілігін болжайды, 

бастысы және екінші 

дәрежелі анықтайды 

 ОН15 Кәсіби 

қатынастың 

нақты 

жағдайларында 

аударма жасауда 

аудармашылық 

іс-әрекет 

нәтижелеріне 

қатысты 

өздігінен жұмыс 

істей білуді 

дамыту үшін 

өзін-өзі 

бағалауды 

жүзеге асыра 

алады. 

Ғылыми мәліметті 

жалпылау, талдау 

және сыни тұрғыдан 

бағалау дағдыларын 
меңгермеген. 

Ғылыми таным 

қағидалары негізінде 
жүйелеу, болжау, 

қойылған міндеттерді 

шешудің жолдарын 

таңдай алмайды. 
 

Мәліметті жалпылау, 

талдау және сыни 

тұрғыдан бағалау 

дағдыларын жеткілікті 
деңгейде меңгермеген. 

Ғылыми таным 

қағидалары негізінде 
жүйелеу, болжау, 

қойылған міндеттерді 

шешудің жолдарын 

таңдауды жеткілікті 
деңгейде меңгермеген. 

Мәліметті жалпылау, 

талдау және сыни 

тұрғыдан бағалау 

дағдыларын жеткілікті 
деңгейде меңгерген. 

Ғылыми таным 

қағидалары негізінде 
жүйелеу, болжау, 

қойылған міндеттерді 

шешудің жолдарын 

таңдауды жеткілікті 
деңгейде меңгерген. 

 

Мәліметті жалпылау, 

талдау және сыни 

тұрғыдан бағалау 

дағдыларын жоғары 
деңгейде меңгерген. 

Ғылыми таным 

қағидалары негізінде 
жүйелеу, болжау, 

қойылған міндеттерді 

шешудің жолдарын 

таңдауды жоғары 
деңгейде меңгерген. 
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27. Жұмыс берушілердің тізімі 

 

№ Компаниялардың, кәсіпорындардың, ұйымдардың атауы Байланыс тел., e-mail 

1. "Арселор Миттал Темиртау" КД АҚаударма бөлімі 87016866990, yelzhas.nakipov@arcelormittal.com 

2. "Sana" тілдік білім беру орталығы  87025384622, baken.a75@mail.ru 

3. Н.В. Гоголь атындағы ОӘҒК 87212567655, direktor@karlib.kz 

4. "Big Ben" тіл және аударма орталығы 87017733432, bigben2011@inbox.ru 
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