


«6B02305-Филология» білім беру бағдарламасы келесі  нормативті  құжаттар негізінде құрастырылған: 

1. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы.  

2. «Қазақстан Республикасындағы Тіл туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі №151 Заңы.   

3. 2018 жылғы 31 тамыздағы № 604 Жоғары білімнің мемлекеттік жалпы міндетті стандарты. 

4. Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі Республикалық үшжақты комиссияның 2016 

жылғы 16 наурыздағы Ұлттық біліктілік шеңбері. 

5. ҚР БҒМ «Кредиттік жүйе бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру Ережелерін бекіту туралы» 2018 жылғы 2 ақпандағы №152 

бұйрығымен. 

6. 2018 жылғы 13 қазандағы №569 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының 

сыныптауышы. 

7.  «Педагогтің» кәсіби стандарты («Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлтық кәсіпкерлер палатасы төрағасының 2017 жылғы 8 

маусымдағы  № 133 бұйрығына қосымша). 

8. «Жалпы білім беретін мекемелерде жалпы білім беретін пәндер, таңдау бойынша курстар мен факультативтер бойынша типтік 

оқу бағдарламаларын бекіту туралы» 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрыққа өзгертулер мен толықтырулар 2018 жылдың 10 

мамырындағы № 199 ҚР Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы. 

9. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 «Қазақстан Республикасының 

бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің типтік оқу жоспарларын бекіту туралы» бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 4 қыркүйектегі № 441 

бұйрығы. 
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Мазмұны 

№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты Беттер 

1 Білім беру бағдарламасының коды және атауы 4 

2 Білім беру саласының  коды және жіктелуі, дайындық бағыттары 4 
3 Білім беру бағдарламасының  тобы 4 
4 Кредит көлемі 4 
5 Оқыту түрі 4 
6 Оқыту тілі 4 
7 Академиялық дәреже 4 
8 Білім беру бағдарламасының  түрі 4 
9 БХСЖ деңгейі 4 
10 ҰБШ деңгейі 4 
11 СБШ деңгейі 4 
12 Білім беру бағдарламасының айрықша ерекшелігі 4 
13 Кадрларды даярлау  бағытына арналған   лицензияға қосымша   4 
14 Білім беру бағдарламасын аккредиттеу 4 
15 Білім беру бағдарламасының  мақсаты 4 
16 Түлектің біліктілік сипаттамсы 4 
a)   түлек лауазымдарының тізбесі 4 
б) Түлектің кәсіби қызмет саласы мен объектілері 4 
в) Түлектің кәсіби қызмет түрлері 4 
г) Түлектің кәсіби қызметінің функциялары 4 
17 Құзыреттер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 5 
18 Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модулін анықтау 7 

19 Оқыту нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 10 

20 Оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу (ЖОН) 23 

21 Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері  25 

22 Сертификациялық бағдарлама (MINOR) 26 

23 Түлек моделі 27 
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№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

1 Білім беру бағдарламасының коды және атауы: 6B02305 – Филология 

2 Білім беру саласының  коды және жіктелуі, дайындық бағыттары: 6B02 – Өнер және гуманитарлық ғылымдар; 6B023 – Тілдер және әдебиет 

3 Білім беру бағдарламасының  тобы:  В037 Филология 

4 Кредит көлемі: 240 

5 Оқыту түрі: күндізгі оқу нысаны 

6 Оқыту тілі: қазақ 

7 Академиялық дәреже: «6B02305 - Филология»  білім беру бағдарламасы бойынша тіл  білімі бакалавры   

8 Білім беру бағдарламасының  түрі:  қолданыстағы 

9 БХСЖ деңгейі: 6 

10 ҰБШ деңгейі: 6 

11 СБШ деңгейі: 6  

12 Білім беру бағдарламасының айрықша ерекшелігі: жоқ 

13 Кадрларды даярлау  бағытына арналған   лицензияға қосымша  KZ83LAA00018495    28.07.2020 ж.  № 016 

14 Білім беру бағдарламасын аккредиттеу атауы: мамандандырылған;  аккредиттеудің мерзім уақыты: 28.11.2019 

15 Білім беру бағдарламасының  мақсаты:  кәсіби қызметте қажетті іргелі білім, білік және дағдыны қалыптастыру болып табылады 

16 Түлектің біліктілік сипаттамсы 

а)   түлек лауазымдарының тізбесі: іс қағаздарын жүргізуші; аудармашы;  заң-құқық  органдарында лингвистикалық сараптамашы; редактор; корректор; білім беру ұйымдарында 
тәлімгер-педагог 

б)   түлектің кәсіби қызметінің саласы мен объектілері:  жалпы білім беру ұйымдары; техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары; ғылыми-зерттеу және 
жобалау-сынақтау мекемелері; басқару саласы; мектептен тыс білім беру-тәрбиелеу мекемелері; қоғамдық мекемелер болып табылады. 

в) түлектің кәсіби қызмет түрлері: білім: (орта және арнайы оқу орындарында оқытушы); мәдениет: (мәдениет мекемелерінің қызметкері); ғылым: (ғылыми-зерттеу мекемелерінің 
қызметкері); баспа ісі: (өңдеуші, баспа өнімі редакторы); БАҚ, сондай-ақ интернет (газет, радио, теледидар, журнал редакцияларының қызметкерлері). 

г) түлектің кәсіби қызметінің функциялары:  оқыту – оқу ақпаратын таратады, өз бетімен білім алуды үйретеді, білім алушылардың  лингвистикалық қажеттіліктері мен 
сұраныстарын ескере отырып, оқу сабқатарын құрастырады, оқытудың жаңа технологияларын қолданады, соның ішінде АКТ және т.б.; тәрбиелеу – білім алушыларды 
әлеуметтік құндылықтар жүйесіне араластырады, педагогикалық әдепті, педагогикалық этика ережелерін сақтайды, білім алушылардың жеке басын құрметтейді, Қазақстанның 
ұлттық басымдықтарын ескере отырып, тәрбие үдерісін құрады және т.б.; әдістемелік – білім беру үрдісін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады, өз біліктілігін 
арттыруды жоспарлап, әдістер мен тәсілдерді анықтайды, оқу материалдарын берілген оқу мақсаттарына сәйкес өңдейді және т.б.; зерттеушілік – білім алушылардың білім 
мазмұнын меңгеру деңгейін, білім беру ортасын зерттейді, білім алушылардың жеке ерекшеліктері диагностикасының нәтижелерін пайдаланады; әлеуметтік-коммуникативтік 
– кәсіби қоғамдастықпен және білім берудегі барлық мүдделі тараптармен өзара әрекеттестікті жүзеге асырады, білім беру стекхолдерлерін біріктіретін инновациялық идеяларға 
бастамашылық жасап, заң-құқық  органдарында қазақ-орыс-ағылшын тілдерінде лингвистикалық сараптама жасай алады және т.б.; 

17 Құзыреттер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 

18 Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модулін анықтау 

19 Оқыту нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

20 Оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу (ЖОН) 

21 Түлек моделі 
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17. Құзыреттіліктер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 

Құзыреттілік түрлері Оқу 

нәтижесінің 

коды 

Оқу нәтижесі 

(Блум таксономиясы бойынша) 

Мінез-құлық дағдылары және жеке 
қасиеттер:  

1. (Softskills) 
 
 

ОН 1 Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының, философияның, қолданбалы экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми 
пәндерінің тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтарын және өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау 
негізінде азаматтық ұстанымын көрсете білу;  
- әлеуметтік, саяси, мәдениеттанушылық, психологиялық саланың біртұтас жүйелі бірлігі қоғам туралы, қазіргі қоғамдағы 
рухани процестердің рөлі туралы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары 
туралы, адамға және табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері туралы білу және қоғамдық сананы 
жаңғыртудың негізгі жобаларын іске асыру үдерістеріндегі себептер мен салдарды ғылыми сипаттау мен талдау тәсілдерін 
білу. 

ОН 2 Қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану, психологияның базалық білімдер 
жүйесіндегі интеграциялық үдерістердің өнімі ретінде түсіну және түрлі тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас 
салаларындағы жағдайларға баға беру. 

Сандық құзыреттер: 
2. (Digital skills):  

 

ОН 3 Кәсіби қызметтің  міндеттерін, тұлғаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас мәселелерін шешу мақсатында қазақ, орыс және 
шет тілдерінде вербалды, вербалды емес түрде еркін, қолжетімді және сенімді тілдік қатынас жасай білу; 
- жеке іс-әрекеттерінде түрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды (интернетресурстарды, ақпаратты іздеу, 
сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша бұлтты және мобильді қызметтерді) қолдана білу; 

- әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және 
түсіндіруді жүзеге асыру; 
- ақыл-ой және дене қызметін қамтамасыз ету мақсатында ағзаның функционалдық мүмкіндіктерін жетілдіруді басқаруда 
дене шынықтыру және спорт құралдарын қолдану, салауатты өмір салтын ұстану. 

Кәсіби құзыреттер:  
  (Hardskills) 
 
 

ОН 4 - оқытылатын саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы білімі мен түсініктерін көрсету; 
-тілдің қоғамдық қызметін, ішкі және сыртқы даму заңдылықтарын, тілдің шығу негіздерін білу, лингвистика  ғылымының 
салалары  бойынша негізгі теориялық ережелерді, тілдік талдаудың әдіс-тәсілдерін меңгеру  және мәтінді талдау барысында 
алған білімді кәсіби деңгейде қолдану, қорытынды тұжырым жасай білу. 

ОН 5 -оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділікті білу және 
түсіну; 
-әдебиет тарихының негізгі кезеңдерін, әдеби ағымдардың, бағыттардың, әдістердің түсініктік мазмұны мен зерттеудің 
қағидаттарын, шығарманың сюжеттік, композициялық, көркемдік ерекшеліктерін білу және көркем шығармадағы қаламгер 
позициясын, стилін  ғылыми тұрғыдан талдай білу; 
-әлем  әдебиетінің ерекшеліктерін, қазақ әдебиетіндегі шығыстық әдеби дәстүрлердің көрінісін саралай білу.  

ОН 6 Алаштық идея мен бүгінгі таңдағы жаңа әдіснама арасындағы ортақ сипаттарды, түркі халықтарының әдебиетін жіктеп, 
салыстыру; 
-түркітануға, тілдердің классификациясына тән ұғымдарды, қағидаларды білу; түркі тілдеріне тарихи-салыстырмалы зерттеу 
жүргізуге байланысты ой-пікірін ұсына білу. 
- мәтіннің функционалдық типтерін салыстырып, олардың құрылымдық-семантикалық  түзілу ерекшеліктерін нақтылай білу.  

ОН 7 Оқушылардың тұтас педагогикалық үдерістегі танымдық, тәрбиелік іс-әрекеттерін ұйымдастыру мен жүзеге асыру 
технологиясын, тәрбие үдерісінің негіздерін таны 
п, кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру;   

- оқу мен  оқытудың түрлі әдіс-тәсілдерін, формаларын, жаңартылған білім мазмұнының тиімді тұстарын, инновациялық 
технологияларды жүйелеп талдау, педагогикалық тәжірибеде пайдалана білу. 

ОН 8 Жалпы тілдік теориялардың шығу негізін танып білу, тіл тарихын, қазақ әдеби тілінің тарихын зерттеуге аспектілік әрі 
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кешендік тұрғыдан келе білу және парадигмалық қатынастарды, тілдік үрдістердің қызметі мен даму заңдылықтарын 
меңгеру; 

-әдебиеттану теориясының туу, қалыптасу, даму жолдарын, қазақ әдебиеті сынының тарихын меңгеру, қазіргі қазақ 
әдебиетіндегі жаңашыл тенденцияларды, көкейкесті тақырып пен идеяны, стильді бағамдай алу;  
-әдеби-тілдік мұраларды көркемдік сабақтастық, көркемдік-эстетикалық тұрғыдан талдай білу;  
-тіл ресурстарының стилистикасын тану, оларды түрлі коммуникативтік жағдайда, ауызша, жазбаша сөйлеу актілерінде 
пайдалана білу; 
- түрлі тілдердің құрылымдық деңгейіндегі жақындығы мен айырмашылығын айқындай алу. 
 - педагогикалық іскерліктер мен дағдыларды жете меңгеру. 

ОН 9 - кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және оқытылатын саладағы мәселелерді шешу.  

ОН 10 оқытылатын салада оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану. 

ОН 11 -оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын қалыптастыру.  

ОН 12 - ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу және оларды оқытылатын салада қолдану. 
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18. Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 

Оқыту 

нәтижесінің коды 

Модуль атауы Пәндер атауы Көлемі (ECTS) 

ОН 1, ОН 2, ОН 3 Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

дүниетанымдық негіздері 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ) 5 

Философия 5 

Экология және тіршілік қауіпсіздік негіздері 5 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Қолданбалы бизнес 

Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

Қазақ халқының рухани мұрасы 

ОН 1, ОН 2, ОН 3 Әлеуметтік-саясаттану білім 
модулі 

Саясаттану, Әлеуметтану  4 

Мәдениеттану, Психология 4 

ОН 3 Ақпараттық-коммуникативтік 

 

Ақпаратты-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 5 

Орыс тілі 10 

Шетел тілі  10 

Дене шынықтыру 8 

ОН 4  
Қазіргі қазақ тілі негіздері 

 

Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы және емлесі 5 

Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы 5 

Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы 
6 

Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі 
5 

Оқу 
1 

ОН 5  
Қазақ және шетел әдебиетінің 
тарихы 

Қазақ халық ауыз әдебиеті 
6 

Ежелгі және орта ғасырдағы қазақ әдебиеті 
 

5 

ХY-XIX ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы 
6 

XX ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдебиетінің тарихы 
5 
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XX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ әдебиеті 5 

Шетелдегі қазақ әдебиеті  
4 

ОН 4, ОН 5, ОН 6, 

ОН 11 

 

 
 
 
 
 
Әдебиеттану және лингвистика 

Тіл ілімдерінің негіздері 

Тіл біліміне кіріспе және қалыпты грамматика 
5 

Әдебиеттануға кіріспе  
Алаш әдебиеттануы 
Қазақ әдебиетіндегі модернистік ағымдар 

5 

ТМД халықтарының әдебиеті 
Қазақ прозасының типологиясы 

Түркі халықтары әдебиеті 

5 

Қабылдау стилистикасы 
Көркем мәтін лингвистикасы 
Көркем мәтінді лингвистикалық талдау 

5 

Салыстырмалы-тарихи тіл білімі  
Түркі тілдерінің тарихи және салыстырмалы грамматикасы 
Түркітануға кіріспе 

5 

Қазақ әліпбиі, орфографиясы мен пунктуациясы 
Лингвистикалық сараптама 
Қазіргі қазақ тілінің дыбыс жүйесі 

5 

Өндірістік  3 

Педагогикалық 4 

ОН 4, ОН 7, ОН 8, 
ОН 10 

Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту 
әдістемесі (MINOR) 

Жазу тарихы 
Педагогика 
Тәрбие жұмысының әдістемесі 

5 

Білім беру мониторинг негіздері 
Мектепте оқу үдерісін ұйымдастырудың инновациялық технологиялары 
Қазақ тілін оқытудағы заманауи әдіс-тәсілдер 

5 

Қазақ әдебиетін оқытудың әдістемесі 
Қазақ әдебиетін интерактивті оқыту әдістемесі 
Ақпараттық технологиядағы қазақ әдебиеті 

6 

Қазақ тілін оқыту әдістемесі 
Қазақ тілін жаңаша жаңғыртып оқыту 
Оқытудағы жаңашыл үрдістер 

6 
 

ОН 5, ОН 8, ОН 9 Тіл мен әдебиеттің теориясы, 

тарихы 

ХХІ ғасырдағы қазақ әдебиеті 

Қазіргі қазақ әдебиеті 
Классикалық және заманауи әдебиет 

5 

Әлемдік лингвистика 
Жалпы тіл білімі 
Лингвистикалық ілім тарихы 

5 

Әдеби тілдің функционалдық стильдері 
Қазақ әдеби тілі 

Қазақ әдеби тілінің тарихы 

5 
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Әдебиет теориясы 
Нарратология 

Теориялық әдебиеттану 

5 

ОН 4, ОН 8, ОН 
11, ОН 12 

Көркем әдебиет дискурсы және 
тілдік тұлға 

Суырыпсалмалық өнер 
Әуезовтану 
Абайтану 

6 

Стилистика 
Тіл мәдениеті 
Тіл ресурсының стилистикасы 

6 

Қазіргі әдеби дискурс 
Әдеби мұраны игеру проблемасы 
Қазақ әдеби сынының тарихы 

5 

Контрастивтік лингвистика 
XX ғасыр басындағы Алаш зиялыларының тілдік мұрасы 
Ахметтану бастамалары 

5 

Өндірістік 15 

Дипломалды 3 

ОН 4, ОН 5, ОН 8, 
ОН 9, ОН 10 

Қорытынды аттестаттау Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе кешенді емтиханға 
дайындалу және тапсыру  
 

12 
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19. Оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

  NN 
п/п 

Пәндердің атауы  Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-40 сөз) Кредитте
р саны 

Оқыту нәтижелері (кодтар) 

Н
О

 1
 

Н
О

 2
 

Н
О

 3
 

Н
О

 4
 

Н
О

 5
 

Н
О

 6
 

Н
О

 7
 

Н
О

 8
 

Н
О

 9
 

Н
О

 1
0
 

Н
О

 1
1
 

Н
О

 1
2
 

D1 Қазақ халқының рухани 

мұрасы  

Ұлттық әдебиеттанудың әдіснамалық мәселелері 

мен ізденістері және жетістіктерінің бастан 
өткерген жолының өзіндік ерекшеліктері.Ұлттық 
әдебиеттану ғылымы тарихында әдеби мұраны 
зерттеу мен ғылыми зерделеудің тарихи жолы. 
Ғылыми зерттеушілік ой-пікірдің  тууы мен 
қалыптасуының  негізгі  дәуірлері мен кезеңдері. 

5  

+ 

           

Экология және тіршілік 

қауіпсіздік негіздері 

Қоғамды, табиғатты дамытудың негіздері туралы 

білім беріліп, идеялар, өмір тіршілік қауіпсіздігін 
құқықтық реттеу, төтенше жағдайлардың 
зардаптарын алдын ала болжау, баға беру жайлы 
қарастырылады. 

 + +          

Құқық және сыбайлас 
жемқорлық қа қарсы 
мәдениет негіздері 
Қолданбалы бизнес 

Мемлекет, құқық, туралы негізгі түсініктер. ҚР 
конституциялық құқығының негіздері. Сыбайлас 
жемқорлық үшін құқықтық жауапкершілік, оған 
қарсы мәдениет қалыптастыру. 

Бизнес-жоспарды құрудың әдіснамалық негіздері,   
қаржылық жоспарды әзірлеу, ұсыну, қолданбалы 
бизнес негіздерімен танысу. 

 + +          

D2 Қазіргі қазақ тілінің 
фонетикасы және емлесі 

Қазақ тілінің дыбыстық жүйесі, фонетикалық 
заңдылықтар, фонетикалық принциптер, буын жігі, 
түрлері, тасымал, екпін ерекшеліктері, 
фонетикалық құбылыстар,  орфографияны 
оқытудағы қиындық келтіріп жүрген жайлар, 

емлені  бір ізге түсірудің тиімді жолдары 
қарастырылады. 

5    +         

 Қазіргі қазақ тілінің 
лексикологиясы мен 
лексикографиясы 

Сөздік қор мен сөздік құрамның арақатысын, 
лексиканың кеңею және толығу жолдарын және сөз 
мағынасының түрлерін, фразеологизмдердің берілу 
жолдарын және түрлерін, сөз табына қатыстылығы 
меңгеріледі. Лексикология және лексикография 

мәселелері жан-жақты қарастырылады. 

5    +         

 Қазіргі қазақ тілінің 
морфологиясы 

Қазақ тіліндегі сөздердің тұлғалық өзгеруін, сөз 
және оның формаларын, оның құрастырудың 
жолдары мен тәсілі, амалы туралы және сөз 
атаулының әлденеше рет өзгеріске ұшыраған түрі 
мен олардың топтарға бөлінуін, әр топқа енген 

6    +         
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сөздердің өзіне тән грамматикалық сыр-сипаты 
жөнінде студенттерге терең теориялық білім беруді 

қарастырады. 

 Қазіргі қазақ тілінің 
синтаксисі 

Пәнде сөз формаларының синтаксистік қызметі, сөз 
тіркесінің түрлері, сөйлем мүшелері, жай сөйлемнің 
құрылымдық типтері, құрмалас сөйлемнің зерттелу 
тарихы, құрмалас сөйлемнің мағыналық топтары, 
салалас, сабақтас  құрмалас сөйлемдер, олардың 
жасалу жолдары, тыныс белгілері тәрізді мәселелер 

қарастырылады.Синтаксистік категорияларды 
талдауды үйренеді. 

5    +         

D3 Қазақ халық ауыз 
әдебиеті 

Фольклор және фольклористика ғылымының және 
қазақ халқының ауыз әдебиеті оның туу, қалыптасу, 
даму тарихының күрделі кезеңдері. Халық ауыз 
әдебиетінің эстетикасы мен поэтикасы. 
Фольклордың эстетикасы, тарихи-әлеуметтік 
сипаттары, оның дәстүрлік стильдері, халық 

шығармашылығының көркемдік әдістері, ауыз 
әдебиетінің шындыққа эстетикалық қарым-
қатынасы. 

6     +        

 Ежелгі және орта 
ғасырдағы қазақ 
әдебиеті 

Тарихи бастауын Сақ, Ғұн дәуірінен алып, Түркі 
қағанаты арқылы әлемдік алып империя, соған 
лайық түркі өркениетін қалыптастырған әдеби 
мұраның тақырыптық-идеялық, көркемдік-
эстетикалық даму үдерісінің қазақ хандығы 

дәуіріндегі жыраулар мұрасымен тарихи 
сабақтастығы.Ұлттық әдебиет тарихын дәуірге 
бөліп зерттеу, оның тарихи даму белестерін жүйелі 
саралау бағытындағы үрдістер. 

5     +        

 ХY-XIX ғасырдағы 
қазақ әдебиетінің 
тарихы 

ХY-XIX ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы 
жыраулар поэзиясымен сабақтастырыла 
қарастырылады. Шалкиіз, Бұхар, Ақтамберді, 

Қазтуған сияқты жыраулардың шығармашылығы 
толық талданады. 
Қазақ әдебиетінің қалыптасуындағы ауыз 
әдебиетінің рөлі, дәстүр сабақтастығы, алғашқы 
әдеби ағымдар сарапталады. 

6     +        

 XX ғасырдың бірінші 
жартысындағы қазақ 
әдебиетінің тарихы 

ХХ ғасырдың халық ақындарының өмірі мен 
шығармашылығына қатысты қажетті деректер. 
Олардың мұраларындағы айтылған мәселелердің 

тарихпен арақатынасы. Әдебиеттану салалары 
бойынша жүргізілген ғылыми ізденістер. ХХ ғасыр 
ұлттық әдебиет тарихы туралы, оның даму 
жолындағы кезеңдері мен дәуірлері, белгілі 
шығармашылық тұлғалардың әдеби мұралары 

5     +        
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туралы білімдер жиынтығы. 

 XX ғасырдың екінші 
жартысындағы қазақ 
әдебиеті 

Ұлттық руханият әлеміндегі ерекше құбылыс ояну 
дәуіріндегі Алаш ұранды сөз өнерінің ұлт мұрат 
тұтқан отаншылдық рухтағы тақырыптық-идеялық, 
көркемдік-эстетикалық даму үдерісінің ерекшелігі. 
Азаматтық мұрат-мақсаты отаншыл қасиеттерге 
негізделген Алаш қайраткерлерінің әдеби және 
қоғамдық істерінің тарихи маңызы. Қалам 
қайраткерлерінің түрлі жанрдағы шығармашылық 

ізденістерінің эстетикалық әлемі, жаңашылдық 
қырлары. 

5     +        

 
Шетелдегі қазақ 

әдебиеті 

Шетелдегі қазақ сөз өнерінің, әдеби мұраларының 
поэтикалық көркемдік өрнектері, ол мұралардағы 
қазақтың бай сөздік қоры қарастырылады.  
Шетелдегі қазақ әдебиеті  қазақ әдебиетімен 
біртұтас,  бір-бірімен сабақтас,  әуелде сақ, ғұн 
дәуірінен бастап негізі қаланған жалпы қазаққа 

ортақ ұлттық әдебиет ұғымы екендігі баяндалады. 

4     +        

D4 Тіл біліміне кіріспе және 
қалыпты грамматика 

Тіл және оның анықтамасы,  тілдің шығу тарихы, 
тілдің басқа ғалам салаларымен байланысы, тілдік 
заңдылықтар, амал-тәсілдер, тіл білімінің салалары, 
тілдердің генеологиялық, типологиялық жіктелуі, 
тіл біліміндегі әдіс-тәсілдер және тіл-тілдегі 
қалыптасқан грамматикалық нормалар 
қарастырылады. 

5    +         

Тіл ілімдерінің негіздері Ежелгі тіл туралы балаң теориялардан бастап, 
бүгінгі лингвистиканың теориялық мәселелері 
толық қамтылады. Тіл және оның анықтамасы,  
тілдің шығу тарихы, тілдің басқа ғалам 
салаларымен байланысы, тілдік заңдылықтар, амал-
тәсілдер, тіл білімінің салалары, тілдердің 
генеологиялық, типологиялық жіктелуі, тіл 

біліміндегі әдіс-тәсілдер және тіл-тілдегі 
қалыптасқан грамматикалық нормалар 
қарастырылады. 

   +         

 Алаш әдебиеттануы 

 

Ұлттық руханият әлеміндегі ерекше құбылыс ояну 
дәуіріндегі Алаш ұранды сөз өнерінің ұлт мұрат 
тұтқан отаншылдық рухтағы тақырыптық-идеялық, 
көркемдік-эстетикалық даму үдерісінің ерекшелігі. 
Азаматтық мұрат-мақсаты отаншыл қасиеттерге 

негізделген Алаш қайраткерлерінің әдеби және 
қоғамдық істерінің тарихи маңызы. Қалам 
қайраткерлерінің түрлі жанрдағы шығармашылық 
ізденістерінің эстетикалық әлемі, жаңашылдық 
қырлары. 
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 Әдебиеттануға кіріспе 

 

Әдебиеттану ғылымының  туу, қалыптасу, даму  
кезеңдерін және де әдебиетке, әдебиеттану 

ғылымына қатысты терминдер мен түсініктер 
жүйесі. Көркем шығарманы ғылыми тұрғыда 
пайымдау, оның даму заңдылықтары. 
Әдебиеттануға қатысты терминдер мен түсініктер 
жүйесі. 

    +        

 Қазақ әдебиетіндегі 
модернистік ағымдар 

Модернизм және постмодернизм тәрізді әдеби 
стильдер, Европа мен орыс әдебиеті мен өнерінде 

өткен ғасырдың басында терең зерттеліп, өзіндік 
орны мен бағасын алғандығы. Қазақтың жазба 
әдебиеті кешеуілдеп дамығандығы. Курста 
модернизм жайлы жалпы түсінік бере келіп, одан 
тарайтын әдеби ағым түрлерімен таныстырылады. 

     +     +  

 Қазақ прозасының 
типологиясы 

 

Тарихи жырлардың шығу тегі, дамуы тұтастануы, 
тақырыптық бөлінісі және жанрлық ерекшелігі 
тұрғысынан талдау және оқыту. Қазақ 

фольклорындағы тарихи жырлардың 15-20 
ғасырдың басына дейінгі кезеңдегі қалыптасып 
дамуы, қаһармандардың тәуелсіздік жолындағы 
күресі жайындағы шежірені типологиялық және 
поэтикалық тұрғыдан түсіндіру. 

5      +       

 Түркі халықтары 
әдебиеті 

 

Ұлттық  әдебиеттану ғылымы туу, қалыптасу 
дәуірлерінің  тарихы. Олардағы салыстырмалы 
әдебиеттанудың бағыттары. Ұлттық ғылыми-

зерттеушілік ой-пікірдің  бастаулары мен негізгі 
кезеңдерін зерделеудің тарихи жолы. 
Салыстырмалы әдебиеттанудағы ғылыми 
зерттеушілік ой-пікірдің  тууы мен қалыптасуының  
негізгі  дәуірлері мен кезеңдері. Ұлттық 
әдебиеттанудағы салыстырмалы әдебиеттанудағы 
әдіснамалық мәселелері мен ізденістері және 
жетістіктерінің бастан өткерген жолының өзіндік 

ерекшеліктері. 

     +       

 ТМД халықтарының 
әдебиеті 

Ғасырлар бойы бірлікте болған елдердің әдебиетін 
тұтастықта қарастыру. Әдебиеттің қоғамдық мәні – 
көркем әдебиеттің халық өміріндегі атқаратын 
міндеті жайлы баяндалады. ТМД елдері 
әдебиетіндегі ағымдар мен бағыттар, ортақ және 
айырым белгілер, тақырыптық мәселелер жайында 

білім беріледі. 

    +        

 Көркем мәтінді 
лингвистикалық талдау 

 

Көркем мәтінде қолданылған тілдік құралдардың 
мағынасы, мәні, эстетикалық қызметі 
қарастырылады.  Көркем шығарманы талдаудың 
бағыттары мен әдістері сараланады. Тіл мәдениеті, 
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нормалары, сөзқолданыс, сөздің коммуникативтік 
сапасы жайлы түсінік беріледі. Көркем мәтінді 

лингвистикалық талдау жолдары үйретіледі. 

 Көркем мәтін 
лингвистикасы 

 

Мәтін, көркем мәтін, ондағы тілдік құралдар. 
Көркем мәтінде қолданылған тілдік құралдардың 
мағынасы, мәні, эстетикалық қызметі. Көркем 
шығарманы талдаудың бағыттары мен әдістері. Тіл 
мәдениеті, нормалары, сөзқолданыс, сөздің 
коммуникативтік сапасы қарастырылады. 

    +        

 Қабылдау стилистикасы Қабылдау стилистикасы көркем шығарма, ондағы 
тілдік құралдардың көркем мазмұнды бейнелеуге 
қатысын, көркем мәтінде қолданылған тілдік 
құралдардың мағынасын, мәнін, эстетикалық 
қызметін айқындауды мақсат етеді. Көркем 
шығарманы талдаудың жолдары мен әдістерін 
үйретеді. 

    +        

 Түркі тілдерінің тарихи 
және салыстырмалы 
грамматикасы 

Қазақ және басқа түркі тілдері, олардың жалпы 
сипатын, жеке түркі тілдерінің өзіндік 
ерекшеліктерін қарастыру, түркі тілдерінің 
классификациясынан мәлімет беру,  қазіргі түркі 
тілдерінің фонетикалық, лексикалық, 
грамматикалық сипатын ұғындыру, ұқсастықтары 
мен айырмашылықтарын саралау. Түркі тілдерінің 
фонетикасы мен сөздік құрамы, грамматикалық 
құрылысы жөнінде мағлұмат береді, олардың 

тектестігін дәлелдейтін ұқсастықпен қатар 
өзгешеліктерін де көрсетеді. 

5      +     +  

 Түркітануға кіріспе Түркі тілдері мен халықтарының зерттелу 
тарихынан, түркі тілдерінің топтастастырылуы мен 
өзіндік ерекшеліктерінен, сондай-ақ, түркі жазуы 
мен тіл мәдениеті тарихының кезеңдерінен 
мағлұмат беру. Түркітанудың қалыптасу, даму 

тарихымен, түркі тілдерінің классификациясымен, 
жазу тарихымен, ертедегі және қазіргі түркі әдеби 
тілдерінің графикалық жүйелерімен, жазба 
мәтіндерін талдау әдістерімен таныстырады 

     +       

 Салыстырмалы-тарихи 
тіл білімі 

Салыстырмалы-тарихи әдіс бойынша туыстас 
тілдер фактілері бір-біріне салыстырыла зерттеледі. 
Мұндай салыстыруда екі түрлі мақсат көзделеді. 
Олар: салыстырылып отырған тілдер фактілері 

дамуының жалпы заңдылығын, олардың 
арасындағы туыстастықты ашу, тіл я тілдер 
тарихын айқындауға қажетті мәліметтер табу.   

     +       

 Лингвистикалық 
сараптама 

Тілдік деректерге лингвистикалық сараптама 
жасауға дағдыландыру. Әр тілдегі сараптамалық 
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 еңбектерге талдау жүргізу, аударма түрлеріне 
сараптама жасау, ғылыми еңбектерге сараптама 

жасауды меңгеру, көркем әдебиетке 
лингвистикалық сараптама жасай отырып, оны 
ғылыми жүйелеуге машықтану. 

 Қазақ әліпбиі, 
орфографиясы мен 
пунктуациясы 

Жаңа латын жазуы негізіндегі әліпбиді меңгере 
отырып,қазақ тілінің орфографиясы мен 
пунктуациясын оқытудағы қиындық келтіріп 
жүрген жайларды қарау, емле мен тыныс белгілерін 

ғылыми негіздерін сөз ете отырып, тыныс 
белгілерін жазу практикасында қолдануды бірізге 
түсірудің тиімді жолдарын нақты фактілер негізінде 
талдау мәселелерін қарастыру, қазақ жазуының 
тарихы, жаңа қазақ әліпбиінің лингвистикалық 
сипатын меңгерту. 

   +         

 Қазіргі қазақ тілінің 
дыбыс жүйесі 

Тілдегі дыбыстардың санын, сапасын анықтауға 
және сол дыбыстарға қатысты түрлі заңды ашуға; 

дыбыстардың акустикалық-артикуляциялық 
қасиеттерін, фонетикалық құбылыстардың пайда 
болуын, жіктелуін, сөз ішінде біріне-бірі ықпал 
етіп, үйлесіп, үндесіп тұруын, буын, екпін, сөйлеу 
мен жазудың арақатынасы т.б. мәселелерді жан-
жақты меңгертуге назар аудартылады. 

   +         

D5 Тәрбие жұмысының 
әдістемесі 

 

Тәрбие үдерісі – тұтас педагогикалық үдерістің 
құрамды бөлігі. Мектеп пен сыныптың тәрбиелік 

жүйесі. Сынып жетекшісінің тәрбиелік іс-әрекетінің 
жүйесі. Мектепте, сыныпта тәрбие жоспарын 
жоспарлау. Оқушылар ұжымын қалыптастырудағы 
тәрбие жұмысының ерекшеліктері.  Қазіргі таңдағы 
оқу-тәрбие үдерісіндегі тәрбие 
технологиясы.Сынып жетекшісінің қиын 
балалармен жұмыстарының жүйесі Дарынды 
балалармен жүргізілетін тәрбие жұмыстарының 

жүйесі. Оқушылардың ата-аналарымен 
педагогикалық әрекеттестік технологиясы. 

5        +     

 Педагогика 

 

Педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері. 
Жеке тұлға тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде 
және оның дамуы мен қалыптасуының факторы. 
Тұтас педагогикалық үдерістің теориясы мен 
практикасы. Оқыту - тұтас педагогикалық үдерістің 

құрамды бөлігі. Білім мазмұнының ғылыми негізі. 
Оқыту формалары, әдістері мен құралдары. Сабақ – 
оқытудың негізгі формасы. Оқушылардың тұтас 
педагогикалық үдерістегі танымдық іс-әрекетін 
белсендендіру. 

       +     



16 
 

 Жазу тарихы 

 

Алфавит-графикалық символдардың белгілі бір 
жиынтығына негізделген жазу жүйесі. Алфавит 

символдарының фонетикалық (дыбыс) және 
идеографиялық (түсінік) функциялары болуы 
мүмкін. Лингвистер адамзат жазуының дамуының 
келесі кезеңдерін ерекшелейді: пәндік хат 
(жолдаулардың мәні заттардың көмегімен 
берілген), пиктографиялық хат (суреттер-
пиктограммалар) және одан дамыған иероглифтік 
хат, буындық хат және, ақырында, алфавиттік хат. 

   +         

 Білім беру мониторинг 
негіздері 

 

Білім берудегі менеджменттің теориялық-
әдіснамалық негіздері. Менеджмент басқару туралы 
ғылым. Педагогикалық менеджмент педагогикалық 
жүйелерді басқару теориясы мен технологиялары 
ретінде. Педагогикалық менеджменттің 
заңдылықтары. Педагогикалық менеджменттің 
ұстанымдары. Мектептің тұтас педагогикалық 
үдерісін басқару. Мектептің тұтас педагогикалық 

үдерісін диагностикалау. Мектептің тұтас 
педагогикалық үдерісін жоспарлау. Мектептегі 
әдістемелік қызмет және мұғалімдерді 
аттестациялау. 
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 Мектепте оқу үдерісін 
ұйымдастырудың 
инновациялық 

технологиялары 

 

Мектепте оқу үдерісін ұйымдастырудың 
инновациялық технологиялары оқыту, оқу 
әдістемесіне өзгеріс енгізудің қажеттілігін, оқыту 

мен оқудағы әдіс-тәсілдерді, ақпараттық-
коммуникациялық технологияны қолдану 
жолдарын, сын тұрғысынан ойлауды, оқу үшін 
бағалауды, оқуды бағалауды, оқудағы кедергілерді 
топпен талқылау. Дарынды, талантты балалармен 
жұмыс істеудің жолдарын, олардың түрлерін 
меңгеріп, тыңдалым, айтылым, оқылым, 
жазылымды кәсіби деңгейде меңгеру. 

      +      

 Қазақ тілін оқытудағы 
заманауи әдіс-тәсілдер 

Қазақ тілін жаңаша жаңғыртып оқыту оқыту мен 
оқудағы әдіс-тәсілдерді, ақпараттық-
коммуникациялық технологияны қолдану 
жолдарын және сын тұрғысынан ойлауды, оқу үшін 
бағалау мен оқуды бағалауды талдап, ғылыми 
тұжырымдарды талдау. Оқыту әдістемесінде 
қаралатын ізденімдік материалдарды талдап, алған 
білімдерін рефлексияда іске асыру және кері 

байланысқа түсу жолдарын нақтылайды. 

      +   +   

 Қазақ әдебиетін 
оқытудың әдістемесі 

 

Қазақ орта мектептерінде көркем әдебиеттің 
оқытылу мәселелерімен таныстыру, тарихи-әдеби, 
теориялық мәліметтер мен практикалық дағдылар 

6       +   +   
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туралы түсінік беру. Әдебиетті  оқытудың жалпы 
маңызы мен оның негізгі принциптері, әдеби білім 

беруде оқу процесін ұйымдастыру түрлері, әдеби 
шығарманы оқып-үйренудің жолдары мен 
амалдары, көркем шығармаларды жанрлық  
сипатына қарай оқыту тәсілдері мәселелерін игерту 
ісі қолға алынады. 

 Қазақ әдебиетін 
интерактивті оқыту 

әдістемесі 

 

Курс  студенттерді әдебиетті оқыту процесін 
ұйымдастырудың негізгі заңдылықтарымен 

қамтамасыз етуге, оқудың стратегиясын, 
тактикасын ғылыми негізде таңдауға үйретуге, 
ағарту идеяларының негізінде педагогикалық 
қатынасты, оқытушы, оқушы арасындағы өзара 
әрекетті ұйымдастыруға, қазақ әдебиеті пәні 
оқытушысын  дайындауға қойылатын талаптарды 
және әдебиет пәні бойынша оқу процесін 
ұйымдастыруға негізделген. 

      +      

 Ақпараттық 
технологиядағы қазақ 
әдебиеті 

Қазақ әдебиетін ақпараттық технологиялар арқылы 
оқыту мәселесі қарастырылады. Қазақ 
қаламгерлерінің шығармаларының бүгінгі таңдағы 
берілу, таралу жолдары, технологиялары, 
ақпараттық технологияның қазақ әдебиетіне 
ықпалы сияқты мәселелер курста қарастырылады. 
Әдебиеттің қоғаммен байланысы тұрғысынан 
мәселені шешу көзделеді. 

      +      

 Қазақ тілін жаңаша 
жаңғыртып оқыту 

 

Қазақ тілін жаңаша жаңғыртып оқыту оқыту мен 
оқудағы әдіс-тәсілдерді, ақпараттық-
коммуникациялық технологияны қолдану 
жолдарын және сын тұрғысынан ойлауды, оқу үшін 
бағалау мен оқуды бағалауды талдап, ғылыми 
тұжырымдарды талдау. Оқыту әдістемесінде 
қаралатын ізденімдік материалдарды талдап, алған 
білімдерін рефлексияда іске асыру және кері 

байланысқа түсу жолдарын нақтылайды. 

6       +      

 Қазақ тілін оқыту 
әдістемесі 

 

Қазақ тілін оқыту әдістемесі оқу мен оқытудың 
әдіс-тәсілдерін меңгертудің кәсіптік -теориялық 
білім мен тиісті практикалық машық-дағдыларды 
қалыптастырады. Қазақ тілін оқыту әдістемесі 
әдістеме саласындағы соны өзгерістермен 
таныстырып, оны тиімді қолданудың жолдарын, 

дидактикалық заңдылықтарды, ұстанымдарды 
анықтайды. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің 
методологиялық-теориялық негіздерін меңгерту 
болып табылады 

      +   +   

 Оқытудағы жаңашыл Инновациялық технологияларды қолдану негізінде-       +      
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үрдістер білім беру мазмұны мен әдістердің өзгерісі түрленуі 
жаңаша қолданысы. Инновациялық 

технологиялардың түрлеріне тоқталып сабақ 
үрдісінде белгілі бір технологияны қолдану 
қажеттілігін түсіндіру. Дәстүрлі сабақ пен жаңа 
сабақтың айырмашылығы мен ұқсастығы. 
Жаңашыл педагогтер еңбегімен танысу 

D6 ХХІ ғасырдағы қазақ 
әдебиеті 

ХХІ ғасыр әдебиетіндегі модернистік және 
постмодернистік тұрғыда жазылған шығармаларды 

талданады. Қазіргі қазақ әдебиеті басты өкілдерінің 
шығармаларындағы стильдік-көркемдік 
ерекшеліктерді ашып көрсетіледі, кейінгі жылдары 
жарық көрген көркем туындылардағы образдар 
сипаты сараланады. 

5     +   +     

 Қазіргі қазақ әдебиеті 

 

Қазақ әдебиетінде модернизм дамуының басты 
кезеңдері және берілген бағыттың тенденциялары. 
Модернист жазушылардың стилі мен 

шығармашылық әдістерінің ерекшеліктері. Қазақ 
әдебиетіндегі автордың ішкі бостандығына және 
әлемге өзіндік көзқараспен баға беруіне 
негізделген, құрамына әдеби тілдің жаңа суреттеу 
құралдары енген төлтума шығармаларды 
қарастырады 

    +   + +    

 Классикалық және 
заманауи әдебиет 

Заманауи қазақ әдебиеті басты өкілдерінің 
шығармаларындағы стильдік-көркемдік 

ерекшеліктерді ашып көрсетіледі, кейінгі жылдары 
жарық көрген көркем туындылардағы образдар 
сипаты сараланады. 

       +     

 Жалпы тіл білімі 

 

Студенттер жалпы лингвистикалық дайындығын 
тереңдетеді, тіл теориясының өзекті мәселелері 
бойынша білімдерін жинақтайды, тіл білімі 
ғылымының қалыптасу және дамуын, 

лингвистикалық мектептердің қалыптасуы 
жолдарын, лингвистикалық бағыттардың мәнін 
ұғынады, сонымен қатар лингвистикалық 
талдаудың әдістерін меңгереді. Лингвистикалық 
ойлау қабілетін қалыптастыратын жалпы 
методологиялық сипаттағы күрделі мәселелерді 
түсінеді 

5        + +    

 Лингвистикалық ілім 

тарихы 

"Лингвистикалық ілімдер тарихы" курсының 

міндеті 
тіл туралы ғылымның негізгі даму кезеңдері 
негізгі лингвистикалық мектептер мен ірі тіл 
мамандары туралы мәлімет беру, негізгі 
принциптері, зерттеу әдістемесі, немесе өзге де 

       +     
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мектептің (жолдаманың) болуы. Лингвистикалық 
ілімдер тарихы (тіл білімі тарихы) курста 

басталатын тілдің жалпы теориясы бойынша "Тіл 
біліміне кіріспе", "Жалпы тіл білімі"курстар циклін 
аяқтайды. 

 Әлемдік лингвистика Әлем лингвистикасындағы тіл теориясы, тіл 
білімінің тарихы, тіл білімі тарихын кезеңдерге 
бөлу, ежелгі заман тіл білімі, орта ғасыр тіл білімі, 
лингвистикалық мектептер мен бағыттар. 

       +     

 Қазақ әдеби тілі 

 

Әдеби тіл туралы, әдеби тілдің пайда болу 
кезеңдері, алғашқы арналары, қандай негізде 
қалыптасқаны, даму сатылары жайында, оның 
қоғаммен байланысы,  көркем әдебиет тіліне 
қатысы, нормалануы мен стильдік тармақтарын 
анықтайды. Әдеби тілдің қызмет ету аясы, қазақ 
әдеби тілінің функционалдық стильдері, олардың 
даму ерекшеліктері,  әдеби тілдің теориясы мен 

тарихын түсінеді. 

5        +     

 Әдеби тілдің 
функционалдық 
стильдері 

 

Әдеби тілдің функционалдық стильдер жүйесінің 
қалыптасуы, дамуына әсер еткен лингвистикалық, 
экстралингвистикалық факторлар, жеке стильдердің  
даму заңдылықтары мен ерекшеліктері, 
функционалдық стильдердің қазіргі даму барысы 
сипатталады. 
Қазіргі қазақ тіл ғылымында өріс алып отырған 

жаңа ғылыми бағыттарға (антропологиялық 
лингвистика, когнитивтік лингвистика, мәтінтану, 
жанр онтологиясы) талдау жүргізіледі 

       +     

 Қазақ әдеби тілінің 
тарихы 

Әдеби тіл туралы, әдеби тілдің пайда болу 
кезеңдері, алғашқы арналары, қандай негізде 
қалыптасқаны, даму сатылары жайында, оның 
қоғаммен байланысы,  көркем әдебиет тіліне 

қатысы, нормалануы мен стильдік тармақтарын 
анықтайды. Әдеби тілдің қызмет ету аясы, қазақ 
әдеби тілінің функционалдық стильдері, олардың 
даму ерекшеліктері,  әдеби тілдің теориясы мен 
тарихын түсінеді. 

       +     

 Әдебиет теориясы 

 

Әдебиет тарихы мен фольклорды одан әрі тереңдеп 
түсіну үшін қажетті терминдер мен түсініктер 
жүйесін қамту. Көркем шығармашылықты 

талдаудың ғылыми принциптерін теориялық 
тұрғыда пайымдауды үйрету. Әдебиеттің қоғамдық 
сана мен өнер түрі ретінде ерекшелігін ашу. Көркем 
шығармашылықтың мазмұны мен пішінінің өзгеше 
сипатын таныту. Әдебиеттанудың ғылым ретіндегі 

5        +     
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тарихи даму заңдылығын байыптау.  

 Теориялық әдебиеттану 

 

Әлемдік әдебиеттану және оның әдінамасы. 
Компаративизм ғылыми мектебінің әдіс-тәсілдері. 
Ұлттық әдебиеттанудағы салыстырмалық 
әдебиеттану. Қазіргі кездегі ғылыми мектептер мен 
салыстырмалық әдебиеттанудың әдіснамасы мен 
бағыттары. 

       +     

 Нарратология 

 

Әдебиет теориясындағы негізгі автор баяндаушы-
нарратор мәселелері қарастырылады. Жазушының 

шығармашылық шеберханасының ерекшеліктері, 
әдеби шығарманың шығармашылық тағдыры, 
тарихы шығармашылық еңбектің тектері мен 
түрлері қамтылған. 

       +     

D7 Әуезовтану 
 
 

 
 
 

 

М.Әуезовтің шығармашылық ғұмырнамасы, көркем 
шығармаларының жазылу тарихы, ғылыми мұрасы, 
жазушылық шеберлігі. Қазақ әдебиеттану 

ғылымындағы әуезовтану ілімінің қалыптасу 
тарихын меңгерту мен зерделеу, Әуезов 
шығармаларының көркемдік ерекшелігін, стильдік 
сипаттарын, қазақ әдебиетінің дамуына қосқан 
үлесін таныту. 

6        +     

 Абайтану 

 

Абай шығармашығындағы тақырыптардың сөз 
зергерінің мұрасын зерттеу контекстінде 
қарастырылу мәселелері.  Ақын поэзиясын әдеби-

тарихи,  әдеби-теориялық талдаудың классикалық 
үлгісін ғылыми негіздеген Ә.Бөкейхан, 
А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, Ж.Аймауытұлы, 
М.Әуезұлы және кейінгі зерттеушілер мақала, 
еңбектерінің маңызы. Ұлттық әдебиеттанудағы  
абайтану ілімінің қалыптасу жолдарының ғылыми 
өзекті мәселелерін жан-жақты игереді. 

       +     

 Суырыпсалмалық өнер Суырыпсалмалық  өнері – ғасырлармен қанаттасып, 
дәуірлермен үндесіп, заманамен тілдесіп келе 
жатқан ауыз әдебиетінің жарқын мұрасы. Түркі 
жұртының, оның ішінде қазақ пен қырғыздың төл 
өнері болып табылатын сөз сайысының, 
ұлтымыздың біртұтастығы мен саяси өміріне де зор 
ықпал еткендігі. Асан Қайғы мен Қотан жыраудың 
арасында болған айтыс. Суырыпсалмалық өнердің 
қалыптасқан кезеңі. 

       +     

 Стилистика 
 
 
 
 

Стилистика тілдік тұлға-бірліктердің белгілі бір 
қолданыс саласындағы мақсат-міндеттерге сай 
жұмсалуын зерттейді, яғни синонимдік қатардан 
коммуникативтік жағдаятқа сәйкес фунционалды-
стилистикалық бояулы тілдік құралдарды таңдау 

6        +    + 
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мүмкіндіктерін қарастырады. Айтылым, оқылым, 
жазылым, тыңдалым әрекеттерін жүзеге асыру. 

Функционалдық стильді құраушы факторлармен 
таныстыру;  функционалдық стильдер 
жанрларының  ерекшелігі мен ортақ тұстарын 
ажырата білуге үйрету; көркем әдебиет стиліндегі 
уәжді еркіндіктердің эстетикалық мақсаттан 
туындайтынын көрсету. 

  

Тіл мәдениеті 
 
 
 
 
 

Тіл мәдениеті, оның түрлері және нормалары 

туралы хабардар ету; студенттерді ана тілінде 
сөйлеу мәдениетіне дағдыландыру. Тіл және 
сөйлеу, тіл мен сөйлеудің қатысымдық қызметі, 
қазақ әдеби тілі және оның нормалары, норма 
қалыптастырудағы сөздіктердің рөлі, сөздің 
қатысымдық сапасы, сөзқолданыс, жұрт алдында 
сөйлеу. 

   +    +     

  

Тіл ресурсының 
стилистикасы 
 
 
 
 
 

Тіл ресурстарының, әр тілдік құралдың өзіне тән 

мағынасы, қолданылатын аясы, стильдік реңкі, 
тіркесімділік қабілеті функционалды стильді 
құраушы факторлар екендігін дәлелдеу; 
функционалды стильдер ерекшелігі мен ортақ 
тұстарын ажырата білуге дағдыландыру; көркем 
әдебиет тіліндегі уәжді еркіндіктердің эстетикалық 
мақсаттан туындайтынын көрсету. 

   +    +     

  

Қазіргі әдеби дискурс 
 

Қазіргі әдеби дискурс мәселесінің зерттелу жайы. 

Әдеби дискурстың тілдік дискурстан 
айырмашылығы мен ұқсастығы. Ақын-жазушылар 
еңбектеріндегі ізденіс іздерін, дәстүр мен 
жаңашылдықты, ұлттық-рухани мұраттарды, дерек-
дәйек көздерін, елдік-ерлік сипаттарды, көркемдік 
өрнектерді, тілдік-стильдік құбылыстарды жан-
жақты танып, талдау. 

5        +     

 Қазақ әдеби сынының 
тарихы 
 

 Қазақ  әдебиеті сынының  тарихының ғасырларға 
созылған қалыптасу жолы. Халықтық эстетика. 
Сыншылдық-эстетикалық  ой-пікірдің  тууы мен 
қалыптасуының  негізгі  дәуірлері мен кезеңдері. 
Әдеби сынның жеке сала ретіндегі  әдіснамалық 
мәселелері, ізденістері және жетістіктерінің бастан 
өткерген жолының өзіндік ерекшеліктері. Ұлттық 
әдеби сын. Ұлттық әдеби сынның туу, қалыптасу 

және даму жолдары туралы ғылыми білімдер 
жиыны. 
Ұлттық ғылыми-зерттеушілік ой-пікірдің әдеби 
мұраны игеру үрдісіндегі туу, қалыптасу жолдары. 
 

       +     
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 Әдеби мұраны игеру 
проблемасы 

 

Ұлттық әдебиеттану ғылымы тарихында әдеби 
мұраны зерттеу мен ғылыми зерделеудің тарихи 

жолы. Ғылыми зерттеушілік ой-пікірдің  тууы мен 
қалыптасуының  негізгі  дәуірлері мен кезеңдері. 
Ұлттық әдебиеттанудың әдіснамалық мәселелері 
мен ізденістері және жетістіктерінің бастан 
өткерген жолының өзіндік ерекшеліктері. 

       +     

 XX ғасыр басындағы  
Алаш зиялыларының 

тілдік мұрасы 

Ұлттық руханият әлеміндегі ерекше құбылыс ояну 
дәуіріндегі Алаш ұранды сөз өнерінің ұлт мұрат 

тұтқан отаншылдық рухтағы тақырыптық-идеялық, 
көркемдік-эстетикалық даму үдерісінің ерекшелігі. 
Азаматтық мұрат-мақсаты отаншыл қасиеттерге 
негізделген Алаш қайраткерлерінің әдеби және 
қоғамдық істерінің тарихи маңызы. Қалам 
қайраткерлерінің түрлі жанрдағы шығармашылық 
ізденістерінің эстетикалық әлемі, жаңашылдық 
қырлары. 

5        +     

 Контрастивтік 
лингвистика 
 

Қазақ және орыс (шетел) тілдеріндегі 
грамматикалық ерекшеліктерді анықтайды және 
салғастырады. Қазақ, орыс, шетел тілдері 
заңдылықтарын үйрену үшін қажетті мәтіндердің 
функционалды типтерінің вербалды 
құрылымындағы лексика-семантикалық 
құралдарды талдайды. Салғастырмалы 
грамматиканың теориясы мен практикасы, әр тілдің 

грамматикалық заңдылықтары туралы, қазақ, орыс 
және шетел тілдеріндегі грамматикалық 
ерекшеліктерді түсінеді. 

       +   +  

 Ахметтану бастамалары Бұл курста ХХ ғасыр басындағы алаш 
зиялыларының көрнекті өкілі Ахмет Байтұрсынов 
қалдырған лингвистикалық еңбектері жан-жақты  
қарастырылады.  
 Ахмет Байтұрсынов сияқты қазақ халқының 

әлеуметтік өмірі мен мәдениетінде Қазан 
төңкерісіне дейін де, одан кейін де аянбай адал 
қызмет еткен үлкен талант иесі, тарихымызда орны 
ерекше зор тұлға туралы  материалды меңгереді. 

       +     
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20. Оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу (ЖОН) 

 
ЖОН Модуль бойынша жоспарланған оқыту нәтижелері (ЖОН) Оқыту әдістері Бағалау әдістері 

ЖОН 1 Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының, философияның, қолданбалы 
экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми пәндерінің тарихи 
дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтарын және өзіндік ерекшелігін 
терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымын 

көрсете білу;  
- әлеуметтік, саяси, мәдениеттанушылық, психологиялық саланың 
біртұтас жүйелі бірлігі қоғам туралы, қазіргі қоғамдағы рухани 
процестердің рөлі туралы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың 
экономикалық және әлеуметтік жағдайлары туралы, адамға және табиғи 
ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері туралы білу және 
қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі жобаларын іске асыру 
үдерістеріндегі себептер мен салдарды ғылыми сипаттау мен талдау 
тәсілдерін білу.  

және спорт құралдарын қолдану, салауатты өмір салтын ұстану. 

интерактивті дәріс тест 

ЖОН 2 Қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын саясаттану, 
әлеуметтану, мәдениеттану, психологияның базалық білімдер 
жүйесіндегі интеграциялық үдерістердің өнімі ретінде түсіну және түрлі 
тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас салаларындағы 
жағдайларға баға беру. 

кейс-әдістер коллоквиум 

ЖОН 3 Кәсіби қызметтің  міндеттерін, тұлғаралық, мәдениетаралық қарым-

қатынас мәселелерін шешу мақсатында қазақ, орыс және шет тілдерінде 
вербалды, вербалды емес түрде еркін, қолжетімді және сенімді тілдік 
қатынас жасай білу; 
- жеке іс-әрекеттерінде түрлі ақпараттық және коммуникациялық 
технологияларды (интернетресурстарды, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, 
қорғау және тарату бойынша бұлтты және мобильді қызметтерді) 
қолдана білу; 
- әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, 

пайымдаулар қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді 
жүзеге асыру; 
- ақыл-ой және дене қызметін қамтамасыз ету мақсатында ағзаның 
функционалдық мүмкіндіктерін жетілдіруді басқаруда дене 
шынықтыру. 

жобалық оқыту презентациялар 

 

ЖОН 4 Oқытылатын саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы 
білімі мен түсініктерін көрсету; 
-тілдің қоғамдық қызметін, ішкі және сыртқы даму заңдылықтарын, 

тілдің шығу негіздерін білу, лингвистика  ғылымының салалары  
бойынша негізгі теориялық ережелерді, тілдік талдаудың әдіс-
тәсілдерін меңгеру  және мәтінді талдау барысында алған білімді кәсіби 
деңгейде қолдану, қорытынды тұжырым жасай білу. 

пікірталас  Жоба  дайындау 
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ЖОН 5 -Oқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және 
олардың арасындағы күрделі тәуелділікті білу және түсіну; 

-әдебиет тарихының негізгі кезеңдерін, әдеби ағымдардың, 
бағыттардың, әдістердің түсініктік мазмұны мен зерттеудің 
қағидаттарын, шығарманың сюжеттік, композициялық, көркемдік 
ерекшеліктерін білу және көркем шығармадағы қаламгер позициясын, 
стилін  ғылыми тұрғыдан талдай білу; 
-әлем  әдебиетінің ерекшеліктерін, қазақ әдебиетіндегі шығыстық әдеби 
дәстүрлердің көрінісін саралай білу. 

инверттелген класс (Flipped Class) эссе жазу 

ЖОН 6 Алаштық идея мен бүгінгі таңдағы жаңа әдіснама арасындағы ортақ 
сипаттарды, түркі халықтарының әдебиетін жіктеп, салыстыру; 
-түркітануға, тілдердің классификациясына тән ұғымдарды, 
қағидаларды білу; түркі тілдеріне тарихи-салыстырмалы зерттеу 
жүргізуге байланысты ой-пікірін ұсына білу. 
- мәтіннің функционалдық типтерін салыстырып, олардың 
құрылымдық-семантикалық  түзілу ерекшеліктерін нақтылай білу. 

дөңгелек үстел портфолио  

ЖОН 7 Оқушылардың тұтас педагогикалық үдерістегі танымдық, тәрбиелік іс-

әрекеттерін ұйымдастыру мен жүзеге асыру технологиясын, тәрбие 
үдерісінің негіздерін танып, кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін 
қалыптастыру;   
- оқу мен  оқытудың түрлі әдіс-тәсілдерін, формаларын, жаңартылған 
білім мазмұнының тиімді тұстарын, инновациялық технологияларды 
жүйелеп талдау, педагогикалық тәжірибеде пайдалана білу. 

Жобалық оқыту, дөңгелек үстел 

 

Презентациялар, портфолио 

 

ЖОН 8 Жалпы тілдік теориялардың шығу негізін танып білу, тіл тарихын, қазақ 
әдеби тілінің тарихын зерттеуге аспектілік әрі кешендік тұрғыдан келе 

білу және парадигмалық қатынастарды, тілдік үрдістердің қызметі мен 
даму заңдылықтарын меңгеру; 
-әдебиеттану теориясының туу, қалыптасу, даму жолдарын, қазақ 
әдебиеті сынының тарихын меңгеру, қазіргі қазақ әдебиетіндегі 
жаңашыл тенденцияларды, көкейкесті тақырып пен идеяны, стильді 
бағамдай алу;  
-әдеби-тілдік мұраларды көркемдік сабақтастық, көркемдік-эстетикалық 
тұрғыдан талдай білу;  

-тіл ресурстарының стилистикасын тану, оларды түрлі коммуникативтік 
жағдайда, ауызша, жазбаша сөйлеу актілерінде пайдалана білу; 
- түрлі тілдердің құрылымдық деңгейіндегі жақындығы мен 
айырмашылығын айқындай алу. 
 - педагогикалық іскерліктер мен дағдыларды жете меңгеру 

Талқылау, дөңгелек үстел Жоба қорғау 
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21. Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері 

ОН кодтары Критерийлер 

ОН 1 Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының, философияның, қолданбалы экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми пәндерінің тарихи дамуының 
негізгі кезеңдерін, заңдылықтарын, өзіндік ерекшелігін  және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымын көрсете біледі.  

Әлеуметтік, саяси, мәдениеттанушылық, психологиялық саланың біртұтас жүйелі бірлігі қоғам туралы, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі 
туралы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары туралы, адамға және табиғи ортаға зиянды және қауіпті 
факторлардың әсері туралы білу және қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі жобаларын іске асыру үдерістеріндегі себептер мен салдарды ғылыми 
сипаттау мен талдау тәсілдерін меңгерген. 

 

ОН 2 

Қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану, психологияның базалық білімдер жүйесіндегі 
интеграциялық үдерістердің өнімі ретінде түсінеді және түрлі тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас салаларындағы жағдайларға баға 
бере біледі.  

 

 

ОН 3 

Кәсіби қызметтің  міндеттерін, тұлғаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас мәселелерін шешу мақсатында қазақ, орыс және шет тілдерінде 
вербалды, вербалды емес түрде еркін, қолжетімді және сенімді тілдік қатынас жасай біледі; Салауатты өмір салтын ұстана біледі. 

Жеке іс-әрекеттерінде түрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды (интернет ресурстарды, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау 
және тарату бойынша бұлтты және мобильді қызметтерді) меңгерген; 

 

 

 

ОН 4 

Оқытылатын саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы білімі мен түсініктерін көрсете біледі; 
Тілдің қоғамдық қызметін, ішкі және сыртқы даму заңдылықтарын, тілдің шығу негіздерін біледі.  

Мәтінді талдау барысында алған білімді кәсіби деңгейде қолданып, қорытынды тұжырым істей алады. 

Лингвистика  ғылымының салалары  бойынша негізгі теориялық ережелерді, тілдік талдаудың әдіс-тәсілдерін меңгерген.   

 

ОН 5 

Оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділікті біледі; әдебиет тарихының негізгі 
кезеңдерін, әдеби ағымдардың, бағыттардың, әдістердің түсініктік мазмұны мен зерттеудің қағидаттарын, шығарманың сюжеттік, композициялық, 
көркемдік ерекшеліктерін біледі.  

Әлем  әдебиетінің ерекшеліктерін, қазақ әдебиетіндегі шығыстық әдеби дәстүрлердің сипатын талдай алады. 

Көркем шығармадағы қаламгер позициясын айқындауды, стилін  ғылыми тұрғыдан талдауды меңгерген. 

 

 

ОН 6 

Алаштық идея мен бүгінгі таңдағы жаңа әдіснама арасындағы ортақ сипаттарды, түркі халықтарының әдебиетін жіктеп, салыстыра біледі. 

Мәтіннің функционалдық типтерін салыстыра алады, олардың құрылымдық-семантикалық  түзілу ерекшеліктеріне талдау істей алады. 

Түркітануға, тілдердің классификациясына тән ұғымдарды, қағидаларды, түркі тілдеріне тарихи-салыстырмалы зерттеу жүргізуді меңгерген. 

 
 

ОН 7 

Оқушылардың тұтас педагогикалық үдерістегі танымдық, тәрбиелік іс-әрекеттерін ұйымдастыру мен жүзеге асыру технологиясын, тәрбие 
үдерісінің негіздерін біледі. 

Оқу мен  оқытудың түрлі әдіс-тәсілдерін, формаларын, жаңартылған білім мазмұнының тиімді тұстарын, инновациялық технологияларды жүйелеп 
талдай алады, оны педагогикалық тәжірибеде пайдаланып жұмыс істей алады. 

 

 

 

ОН 8 

Жалпы тілдік теориялардың шығу негізін, тіл тарихын біледі;  түрлі тілдердің құрылымдық деңгейіндегі жақындығы мен айырмашылығын 
айқындай біледі; тіл ресурстарының стилистикасын танып, оларды түрлі коммуникативтік жағдайда ауызша, жазбаша сөйлеу актілерінде пайдалана 
біледі. 

Қазақ әдеби тілінің тарихын зерттеуге аспектілік әрі кешендік тұрғыдан талдау істей алады; қазіргі қазақ әдебиетіндегі жаңашыл тенденцияларды, 
көкейкесті тақырып пен идеяны, стильді бағамдай алады; әдеби-тілдік мұраларды көркемдік сабақтастық, көркемдік-эстетикалық тұрғыдан талдау 
жасай алады;  

Парадигмалық қатынастарды, тілдік үрдістердің қызметі мен даму заңдылықтарын, әдебиеттану теориясының туу, қалыптасу, даму жолдарын, қазақ 
әдебиеті сынының тарихын және педагогикалық іскерліктер мен дағдыларды жете меңгерген. 

ОН 9 Алған білімді кәсіби деңгейде қолдана отырып, оқытылатын саладағы мәселелерді шеше алады. 

ОН 10 Оқытылатын салада оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу жолдарын меңгерген. 

ОН 11 Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын меңгерген. 

ОН 12 Ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты біледі және оларды оқытылатын салада қолдана алады. 
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22. Сертификациялық бағдарлама (MINOR) «Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі» - 22 кредит 

 

Қазақ әдебиетін оқытудың әдістемесі/Қазақ әдебиетін интерактивті оқыту әдістемесі/Ақпараттық технологиядағы қазақ әдебиеті – 6 

кредит 

Қазақ тілін оқыту әдістемесі/Қазақ тілін жаңаша жаңғыртып оқыту/Оқытудағы жаңашыл үрдістер - 6 кредит 

Жазу тарихы/Педагогика/Тәрбие жұмысының әдістемесі – 5 кредит 

Білім беру мониторинг негіздері/Мектепте оқу үдерісін ұйымдастырудың инновациялық технологиялары/Қазақ тілін оқытудағы заманауи 

әдіс-тәсілдер - 5 кредит 

 
Сертификацияланған 

бағдарлама 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 

Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту 
әдістемесі (MINOR) 

   Қазақ әдебиетін 
оқытудың әдістемесі 
Қазақ әдебиетін 

интерактивті оқыту 
әдістемесі 
Ақпараттық 
технологиядағы қазақ 
әдебиеті 
 
Қазақ тілін оқыту 
әдістемесі 

Қазақ тілін жаңаша 
жаңғыртып оқыту 
Оқытудағы жаңашыл 
үрдістер 
 
 

Жазу тарихы 
Педагогика 
Тәрбие жұмысының әдістемесі 

 
Білім беру мониторинг негіздері 
Мектепте оқу үдерісін 
ұйымдастырудың инновациялық 
технологиялары 
Қазақ тілін оқытудағы заманауи 
әдіс-тәсілдер 
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