






1.ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

 

1.1 Бағдарлама циклі:  

Бірінші цикл: бакалавриат 6 деңгей  НРК / ОРК / МСКО 

 

1.2 Берілетін дәреже: 6В01701 - Шетел тілдері мұғалімдерін дайындау білім беру 

бағдарламасы бойынша білім бакалавры 

 

1.3 Кредиттердің жалпы көлемі: 240 академиялық кредиттер /  240 ECTS 

 

1.4 Типтік оқу мерзімі: 4 жыл 

 

ҚР МЖМБС сәйкес ББ 

атауы, код 

Біліктілігі (дәрежесі) ББ игерудің нормативтік 

мерзімі 

Еңбек сыйымдылығы 

(кредиттер бойынша) 

6В01701-Шетел 

тілдері мұғалімдерін 

дайындау  

Бакалавр 4 жыл күндізгі 240 ECTS 

6В01701-Шетел 

тілдері мұғалімдерін 

дайындау  

Бакалавр 3 жыл, күндізгі, 

қашықтықтан оқыту 

технологиясы 

180 ECTS 

6В01701-Шетел 

тілдері мұғалімдерін 

дайындау  

Бакалавр 2 жыл, күндізгі, 

қашықтықтан оқыту 

технологиясы 

120 ECTS 

 

 

 

1.5 Ерекшеліктері: 

 

6В01701-Шетел тілдері мұғалімдерін дайындау университеттің миссияларына сәйкес 

нақты және айқын мақсаттарға ие. 

Мақсаттар талаптарға сәйкес келеді және жүйелі түрде жетілдіріледі. 

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін келесі қызмет түрлері қарастырылған: 

- білім беру – шет тілді құзыреттерді қалыптастыру;  

- эксперименттік-зерттеу-шетел тілін оқыту саласындағы отандық және шетелдік озық 

педагогикалық тәжірибені зерделеу (әдістері, тәсілдері, жолдары); 

- ұйымдастыру-басқару-халықаралық стандарттарға сәйкес оқу сабақтарын өткізу және 

ұйымдастыру;  

- әлеуметтік-педагогикалық-жан-жақты маманды қалыптастыру. 

- оқу-тәрбие – нақты міндеттерді шешуде педагогтың, тәрбиешінің, эдвайзердің, 

кеңесшінің дағдыларын қалыптастыру; 

- оқу-технологиялық – жаңа педагогикалық технологияларды қолдану. 

 

 

Директивалық және басшылық құжаттардың тізбесі 

 

1. Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру 

қағидалары (2018 жылғы 12 қазандағы № 563) 

2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау 

бағыттарының сыныптауышы (2018 жылғы 13 қазандағы № 569) 



3. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымын дамыту 

бағдарламасының құрылымы мен оны әзірлеу қағидаларын бекіту туралы (2018 жылғы 25 

қазандағы № 590) 

4. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын 

іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (2018 жылғы 30 қазандағы 

№ 595)) 

5. Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары (2018 жылғы 31 қазандағы № 600)) 

6. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарты (2018 жылғы 31 қазан № 604) 

7. Қазақстан Республикасы Атамекен Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

Төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы №133 бұйрығы 

8. "Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын 

бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 

сәуірдегі № 152 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы № 563 бұйрығы. 

9. Білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 

жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы. 

10. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау 

бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 Бұйрығы. 

11. Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту 

туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 

595 Бұйрығы. 

12. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін 

жалпы білім беретін пәндер циклінің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 603 Бұйрығы. 

13. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу пәндерін кодтау 

жүйесі. ҚР МЖМБС 5.05.001-2005 

14. Кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу туралы ереже және ұйымдарды 

практика базасы ретінде айқындау.(09.09.2018 жылғы № 1 хаттама). 

15. Студенттердің үлгеріміне ағымдағы бақылау және аралық аттестаттау (емтихан 

сессиясы) өткізу туралы ереже. (09.09.2018 жылғы № 1 хаттама). 

16. Студенттерді қорытынды аттестаттауды өткізу туралы ереже (09.10.2018 жылғы 

№ 3 хаттама). 

 

 

1.БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН НЕГІЗДЕМЕСІ 

 

2.1 ББ мақсаты:  

ББ мақсаты 6В01701-Шетел тілдері мұғалімдерін дайындау: 

- шет тілді білім беру саласындағы тұлғаның зияткерлік әлеуеті негізінде құзыретті, 

бәсекеге қабілетті кадрларды дайындау; 

- креативті-бейімделген қызметті жүзеге асыратын, инновациялық өзге тілді ойлау 

мәдениетін қалыптастыруға жетекші мамандарды даярлау; 

- түлектердің кәсіптік мансабының барлық кезеңінде өзгермелі технологияларға 

табысты бейімделуіне мүмкіндік беретін білім алу біліктері мен дағдыларын қалыптастыру; 

- еуропалық стандарт талаптарына сәйкес шет тілді білім беру үдерісінде 

мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру. 

 

 



КӘСІБИ КАРТА: 

«Педагог. Орта мектеп мұғалімі» 

    КӘСІБИ КОДЫ 

 
2310 

Мамандықтың атауы  Педагог. Орта мектеп мұғалімі. 

СБШ бойынша 
біліктілік деңгейі  

6 (кіші деңгейлер 6.1; 6.2; 6.3; 6.4) 

ҮК бойынша Біліктілік 
деңгейі 
 

4 

Кәсіптік білім деңгейі Жоғары білім. Бакалавриат. 

 
 

Еңбек функциялары: 

1) оқыту 

2) тәрбиелеуші 

3) әдістемелік 

4) зерттеу 

5) әлеуметтік-коммуникативтік 

 6.1 
 Іскерліктер мен дағдылар: 
  білім алушылардың лингвистикалық қажеттіліктері мен 

сұраныстарын ескере отырып, оқу сабақтарын дербес 

құрастырады; 
  оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде АКТ-ны өз 

бетінше пайдаланады 
1-ші еңбек функциясы 

Оқыту: оқу ақпаратын 

таратады, өз бетінше 

білім алуға үйретеді 

 тәлімгердің консультацияларын немесе дайын 

әдістемелік нұсқауларды, нұсқамалар мен 

ұсынымдарды ескере отырып, арнайы саладағы 

біліммен интеграциялауда дидактикалық білімді 

пайдалана отырып, стандартты оқу сабақтарын 
өткізеді; 

 тәлімгердің басшылығымен мектеп жасындағы 

балалардың мақсатты тілдердегі қарым-қатынасқа 

бейімделуі үшін жағдай жасайды: қазақ Я2, орыс Я2, 

ағылшын Я3 (көп тілдік білім беру бағдарламаларына 
қатысатын мұғалімдер үшін); 

 әріптестермен өзара іс-қимыл жасай отырып, орта 

білім берудің барлық сатыларын (бастауыш, негізгі 

орта, жалпы орта) біріктіру және оқыту 

сабақтастығы қағидаттарын ескере отырып, оқу 

сабақтарын жоспарлайды) 
 Білім: 

   арнайы саланың теориялық тұжырымдамаларымен 

интеграциядағы мектеп дидактикасының классикалық ережелері 
 (оқу пәндері, білім беру салалары); 
   психология-педагогика ғылымдары саласындағы жаңа 

жетістіктер; 
 



  АКТ-ны қоса алғанда, дәстүрлі технологиялар мен дидактикалық 

оқыту құралдары; 

 жасөспірім балалардың физиологиясы мен 
психологиясының ерекшеліктері; 

 дифференциалды және интеграцияланған оқытудың 

педагогикалық технологиялары, дамыта оқыту, оқытудағы 

құзыреттілік тәсілдің ерекшеліктері мен ерекшеліктері; 

 * білім алушылардың зерттеушілік дағдыларын 
дамыту әдістері, олардың тілдік құзыреттіліктерін 

дамыту; 

 * білім алушылардың коммуникативтік, ақпараттық, құқықтық, 

экологиялық, кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру 

принциптері мен әдістері; 

 * оқу процесінің жаңа модельдері мен стратегияларын жобалау 

үшін педагогикалық мақсат қою әдістері 

 * мектептегі, орта және жоғары білімнен кейінгі 

интеграцияның және сабақтастықтың принциптері мен 

тетіктері; 

 Қазіргі тіл білімі мен лингвистика саласындағы теориялық 

тұжырымдамалар мен ережелер(көптілді білім беру 

бағдарламаларына қатысатын педагог қызметкерлер үшін); 

 Мәдениетаралық коммуникацияның лингвистикалық тетіктері 

(көптілді білім беру бағдарламаларына қатысатын педагог 

қызметкерлер үшін); 

 тілдерді оқыту, тілдер мен мәдениеттерді бірлесіп оқыту 

парадигмалары (көптілді білім беру бағдарламаларына 

қатысатын педагог қызметкерлер үшін); 

 * академиялық және кәсіби мақсаттар үшін оқу ортасында 

жұмыс істейтін тілдерді (көптілді білім беру 

бағдарламаларына қатысатын педагог қызметкерлер үшін) 

 

 

 

 
2-ші Еңбек қызметі 

Тәрбиелеуші: білім 

алушыларды 

әлеуметтік 

құндылықтар 

жүйесіне баулиды 

 Іскерліктер мен дағдылар: 

 * педагогикалық әдепті, педагогикалық әдепті сақтайды; 

 * білім алушылардың тұлғасына құрмет көрсетеді; 

 * білім алушылармен қарым-қатынаста демократиялық стильді 

ұстанады  

 * жоғары әлеуметтік құндылықтарға, гуманистік педагогика 

идеяларына бейілділігін көрсетеді; 

 жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар жүйесіне олардың 

бірлігінде баулиды; 

 Қазақстанның ұлттық басымдықтарын ескере отырып, тәрбие 

үдерісін құру; 

 кемсітушіліктің кез келген түріне қарсы тұру қабілетін, 

экстремизмді көрсетеді; 

 мәдени хабардарлықты, тілдік құзыреттілікті дамытады 

 білім алушылардың мәдени және тілдік қажеттіліктерін іске асыру 

үшін қолайлы білім беру ортасын дамытуға ықпал етеді; 

 өзге мәдениетке, өзге өмір салтына толерантты қатынасты 

қалыптастырады 

Білім: 

 мектеп педагогикасы; 

 педагогикалық психология; 
 



 

 мектеп және жасөспірім жастағы балаларды тәрбиелеудің 
инновациялық технологиялары; 

 оқу пәндерінің тәрбиелік әлеуеті (пәндік салалар); 

 білім беру мазмұнын тәуелсіз Қазақстанның жалпыұлттық 
құндылықтарымен кіріктіру қағидаттары 

 * білім алушылардың оң өзін-өзі бағалауын қалыптастыру 
тәсілдері, тілдерді үйренуге ынталандыру, азаматтық 

бірегейлік және лингвистикалық төзімділік  
 

   

 

 

 
3-ші Еңбек қызметі 

Әдістемелік: білім 

беру процесін 

әдістемелік 

қамтамасыз етуді 

жүзеге асырады 

Іскерліктер мен дағдылар: 

* өз біліктілігін арттыруды дербес жоспарлайды; 

* интернет көздерінен ақпаратты өз бетінше таңдайды; 
* тәлімгердің басшылығымен әдіс-тәсілдерді анықтайды, 

оқушылардың жалпы оқу біліктері мен дағдыларын қалыптастырады; 
* тәлімгердің басшылығымен берілген сабақ мақсаттарына сәйкес 

оқу материалдарын әзірлейді 
және / немесе нұсқаулықтар мен талаптарға сәйкес; 

 * әріптестермен өзара қарым-қатынас жасау оқушылардың оқуы 

үшін қолайлы орта жасайды 

Білім: 

* қосымша білімді игеруге өзін-өзі анықтау әдістері; 
* кәсіби дамудың жеке жоспарларын іске асыру тәсілдері; 

* жағдаяттық педагогикалық міндеттерді құрастыру принциптері мен 
әдістері; 

* оқу-бағдарламалық құжаттаманы әзірлеу принциптері мен әдістері; 

 * пәндік-тілдік оқыту технологиясын пайдалануды ескере 

отырып, оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері (көптілді 

білім беру бағдарламаларына қатысатын педагогтар үшін) 

 
4-ші еңбек қызметі 

Зерттеу: білім 

алушылардың білім 

мазмұнын меңгеру 

деңгейін зерттейді, 

білім беру ортасын 

зерттейді 

 Іскерліктер мен дағдылар: 

 * білім алушылардың жеке ерекшеліктерін диагностикалау 

нәтижелерін өз бетінше пайдаланады; 

 * әріптестермен өзара қарым-қатынаста оқытудағы 

қажеттіліктер мен қиындықтарды анықтайды; 

 * тәжірибені зерттеу контексінде әріптестермен бірлесіп 

рефлексия жасау әдістерін қолданады • ; 
 тәлімгердің басшылығымен білім беру ортасын зерттеуді 

жоспарлайды және жүргізеді 

Білім: 

* білім беру ортасын зерттеудің принциптері мен әдістері, білім беру 
практикасын зерттеу 

* педагогикадағы зерттеу әдістері; 

 * білім алушылардың іс-әрекетін психологиялық-педагогикалық 

қадағалау әдістері 

5-ші еңбек қызметі 

Әлеуметтік-

коммуникативтік: 

жүзеге асырады 

Іскерліктер мен дағдылар: 

* білім алушыларды қосымша білім беру жүйесіне өз бетінше 
тартады;; 

 * білім беру стейкхолдерлерін(түрлі шығармашылық 

бірлестіктер, ат қауымдастықтары) біріктіретін 

инновациялық идеяларды дербес бастамашылық етеді.д.); 
 



кәсіби қоғамдастықпен 

және білім берудің 

барлық мүдделі 

тараптарымен өзара іс-

қимыл жасау 

 * кәсіби қоғамдастықтар, құқық қорғау органдары, 

медициналық, әлеуметтік қызметтер, балалар мен 

жасөспірімдер қозғалыстары, жастар ұйымдарының өкілдерін 

оқу-тәрбие процесіне өз бетінше тартады • 
 бірлестіктер, қоғамдық және саяси партиялар, үкіметтік емес 

ұйымдар және т. б. 

Білім: 

* қарым-қатынас психологиясы мен Кәсіби коммуникация негіздері; 

* кәсіби қоғамдастықтағы, оның ішінде желілік қоғамдастықтағы 
ынтымақтастықтың нысандары, әдістері; 

* әртүрлі әлеуметтік топтармен өзара әрекеттесу формалары мен 
әдістері (сыртқы білім беру стейкхолдерлері); 

 * кәсіби көшбасшылық негіздері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-ші еңбек қызметі 

Оқыту: оқу ақпаратын 

таратады, өздігінен 

үйретеді 

 

6.2 

Іскерліктер мен дағдылар: 

* орта білім берудің барлық сатыларын (бастауыш, негізгі орта, 

жалпы орта) біріктіру және оқыту сабақтастығы қағидаттарын ескере 

отырып, оқу сабақтарын дербес жоспарлайды) 

* білім алушылардың жеке ерекшеліктерін есепке алуға бағытталған 

белгілі педагогикалық технологияларды пайдалана отырып, өз пәнін 

(курсын) оқытудың қойылған мақсаттарына сәйкес оқу қызметінің 

шарттарын дербес құрастырады 

* тәлімгердің басшылығымен Ұлттық білім беру жүйесінің өзекті 

міндеттеріне сәйкес пәнаралық байланыстарды және оқытудың 

инновациялық технологияларын пайдалана отырып, оқу процесін 

құрастырады 

* әріптестермен өзара іс-қимыл жасай отырып, арнайы саладағы 

біліммен интеграцияда дидактикалық білімді қолдана отырып, 

стандартты оқу сабақтарын өткізеді; 

 * әріптестермен өзара іс-қимыл жасай отырып, мектеп 

жасындағы балалардың мақсатты тілдердегі қарым-қатынасқа 

бейімделуі үшін жағдай жасайды: қазақ Я2, орыс Я2, 

ағылшын Я3 (көптілді білім беру бағдарламаларына 

қатысатын мұғалімдер үшін) 

Білім: 

* арнайы саланың теориялық тұжырымдамаларымен (оқу пәндері, 

Білім беру салалары) интеграциядағы мектеп дидактикасының 
классикалық ережелері); 

* психология-педагогика ғылымдары саласындағы жаңа жетістіктер; 
* АКТ-ны қоса алғанда, дәстүрлі технологиялар мен дидактикалық 

оқыту құралдары; 
* жасөспірім балалардың физиологиясы мен психологиясының 
ерекшеліктері; 

* дифференциалды және интеграцияланған оқытудың педагогикалық 
технологиялары, дамыта оқыту, оқытудағы құзыреттілік тәсілдің 

ерекшеліктері мен ерекшеліктері; 
* білім алушылардың зерттеушілік дағдыларын дамыту әдістері, 

олардың тілдік құзыреттіліктерін дамыту; 

 * білім алушылардың коммуникативтік, 

ақпараттық, құқықтық, экологиялық, кәсіби 

құзыреттіліктерін қалыптастыру принциптері мен 

әдістері; 
 



  * оқу процесінің жаңа модельдері мен стратегияларын жобалау 

үшін педагогикалық мақсат қою әдістері 

 * мектептегі, орта және жоғары білімнен кейінгі интеграцияның 

және сабақтастықтың принциптері мен тетіктері; 

 * Қазіргі тіл білімі мен лингвистика саласындағы теориялық 

тұжырымдамалар мен ережелер (көптілді білім беру 

бағдарламаларына қатысатын педагог қызметкерлер үшін); 

 * Мәдениетаралық коммуникацияның лингвистикалық тетіктері 

(көптілді білім беру бағдарламаларына қатысатын педагог 

қызметкерлер үшін); 

 * тілдерді оқыту, тілдерді және мәдениеттерді бірлесіп оқыту 

парадигмалары (көптілді білім беру бағдарламаларына қатысатын 

педагог қызметкерлер үшін); 

 * академиялық және кәсіби мақсаттар үшін оқу ортасында 

жұмыс істейтін тілдерді (көптілді білім беру бағда 

 

 

 

 

 

 
 

2-ші еңбек қызметі 

Тәрбиелеуші: білім 

алушыларды 

әлеуметтік 

құндылықтар 

жүйесіне баулиды 

Іскерліктер мен дағдылар: 

* педагогикалық әдепті, педагогикалық әдепті сақтайды; 
* білім алушылардың тұлғасына құрмет көрсетеді; 

* білім алушылармен қарым-қатынаста демократиялық стильді 
ұстанады • ; 

* жоғары әлеуметтік құндылықтарға, гуманистік педагогика 
идеяларына бейілділігін көрсетеді; 

* жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар жүйесіне олардың 
бірлігінде баулу;; 

* Қазақстанның ұлттық басымдықтарын ескере отырып, тәрбие 
үдерісін құру; 

* кемсітушіліктің кез келген түріне қарсы тұру қабілетін, 
экстремизмді көрсетеді; 

* мәдени хабардарлықты, тілдік құзыреттілікті дамытады 
* білім алушылардың мәдени және тілдік қажеттіліктерін іске асыру 
үшін қолайлы білім беру ортасын дамытуға ықпал етеді; 

* өзге мәдениетке, өзге өмір салтына толерантты қатынасты қал 

Білім: 

* мектеп педагогикасы; 

* педагогикалық психология; 

* мектеп және жасөспірім жастағы балаларды тәрбиелеудің 

инновациялық технологиялары; 

* оқу пәндерінің тәрбиелік әлеуеті (пәндік салалар); 

* білім беру мазмұнын тәуелсіз Қазақстанның жалпыұлттық 

құндылықтарымен кіріктіру қағидаттары 

 * білім алушылардың оң өзін-өзі бағалауын қалыптастыру 

тәсілдері, тілдерді үйренуге ынталандыру, азаматтық бірегейлік 

және лингвистикалық төзімділік 

3-ші еңбек қызметі 
Іскерліктер мен дағдылар: 

 өз бетінше сыныпта оқу үшін қолайлы орта жасайды; 
 



Әдістемелік: 

білім беру 

процесін 

әдістемелік 

қамтамасыз етуді 

жүзеге асырады 

 * оқушылардың жас ерекшеліктеріне, қажеттіліктеріне сәйкес 

сабақтың қойылған мақсаттарына сәйкес оқу материалдарын өз 

бетінше әзірлейді; 

 * * оқушыларды оқыту үшін компьютерлік презентациялар мен 

ресурстарды өз бетінше дайындау; 

 * педагогикалық шеберлікті арттыру үшін өз бетінше үнемі 

жұмыс істейді; 

 * тәлімгердің басшылығымен оқытудың инновациялық 

нысандары мен әдістерін, оқыту стратегиясын қолданады; 

 * әріптестермен өзара қарым-қатынаста әдіс-тәсілдерді 

анықтайды, оқушылардың жалпы оқу біліктері мен дағдыларын 
қалыптастырады; 

 * әріптестермен өзара іс-қимыл жасай отырып, берілген сабақ 

мақсаттарына сәйкес оқу материалдарын әзірлейді; 

 * әріптестермен өзара іс - қимыл жасай отырып, пәндік-

тілдік оқыту технологиясын пайдалануды ескере отырып, 

оқу процесін жоспарлайды (көптілді білім беру 

бағдарламаларына қатысатын педагогтар үшін) 

Білім: 

* қосымша білімді игеруге өзін-өзі анықтау әдістері; 

* кәсіби дамудың жеке жоспарларын іске асыру тәсілдері; 
* жағдаяттық педагогикалық міндеттерді құрастыру принциптері мен 

әдістері; 

* оқу-бағдарламалық құжаттаманы әзірлеу принциптері мен әдістері; 
* пәндік-тілдік оқыту технологиясын пайдалануды ескере отырып, 

оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері (көптілді білім беру 

бағдарламаларына қатысатын педагогтар үшін) 

4-ші еңбек 

функциясыЗерттеу: 

білім алушылардың 

білім мазмұнын 

меңгеру деңгейін 

зерттейді, білім беру 

ортасын зерттейді 

Іскерліктер мен дағдылар: 

* оқудағы қиындықтар мен қажеттіліктерді өз бетінше анықтайды; 

* тәжірибені зерттеу контексінде командалық рефлексия әдістерін өз 
бетінше қолданады;; 

* әріптестерімен өзара әрекеттесе отырып, білім беру ортасына 
зерттеулер жоспарлайды және жүргізеді; 

* тәлімгердің басшылығымен білім беру практикасына 
мониторингтік зерттеулер жүргізуді жоспарлайды және жүргізеді 

Білім: 

* білім беру ортасын зерттеудің принциптері мен әдістері, білім беру 
практикасын зерттеу 

* педагогикадағы зерттеу әдістері; 
* білім алушылардың іс-әрекетін психологиялық-педагогикалық 

қадағалау әдістері 

5-ші еңбек 

қызметіӘлеуметтік-

коммуникативтік: 

кәсіби 

қоғамдастықпен 

және білім берудің 

барлық мүдделі 

тараптарымен өзара 

іс - қимылды жүзеге 

асырады 

Іскерліктер мен дағдылар: 

* білім алушыларды қосымша білім беру жүйесіне өз бетінше 
тартады;; 

* білім беру стейкхолдерлерін(түрлі шығармашылық бірлестіктер, ат 
қауымдастықтары) біріктіретін инновациялық идеяларды дербес 

бастамашылық етеді.д.); 
* кәсіби қоғамдастықтар, құқық қорғау органдары, медициналық, 

әлеуметтік қызметтер, балалар мен жасөспірімдер қозғалыстары, 
жастар ұйымдарының өкілдерін оқу-тәрбие процесіне өз бетінше 

тартады • 
бірлестіктер, қоғамдық және саяси партиялар, үкіметтік емес 
ұйымдар және т. б. 

 



 Білім: 

* қарым-қатынас психологиясы мен Кәсіби коммуникация негіздері; 

* кәсіби қоғамдастықтағы, оның ішінде желілік қоғамдастықтағы 

ынтымақтастықтың нысандары, әдістері; 

* әртүрлі әлеуметтік топтармен өзара әрекеттесу формалары мен 

әдістері (сыртқы білім беру стейкхолдерлері); кәсіби көшбасшылық 

негіздері 
 6.3 
 Іскерліктер мен дағдылар: 

 интеграцияда дидактикалық білімді қолдана отырып, стандартты оқу 
сабақтарын дербес өткізеді; 

 арнайы саладағы білім; 

 * мектеп жасындағы балалардың мақсатты тілдердегі коммуникацияға 
бейімделуі үшін өз бетінше жағдай жасайды: 

 қазақ Я2, орыс Я2, ағылшын Я 3 (көптілді білім беру бағдарламаларына 
тартылған педагогтердің үлесі 

 білім беру); 

 * әріптестермен өзара іс-қимыл жасай отырып, пәнаралық байланыстарды 
пайдалана отырып, оқу процесін құрастырады 

 ұлттық білім беру жүйесінің өзекті міндеттеріне сәйкес оқытудың 
инновациялық технологияларын 

 * әріптестермен өзара іс-қимыл жасай отырып, нақты тілді пайдалана 
отырып, мақсатты тілді оқыту процесін модельдейді; 

 білім алушылардың өмірлік тәжірибесін (көптілді білім беру 
бағдарламаларына қатысатын педагогтер үшін) 

1-ші еңбек 

қызметіОқыту: оқу 

ақпаратын таратады, 

мұғалім 
өз бетімен білім алу 

Білім: 

 * арнайы саланың теориялық тұжырымдамаларымен (оқу пәндері, Білім 

беру салалары) интеграциядағы мектеп дидактикасының классикалық 
ережелері); 

 * психологиялық-педагогикалық білім саласындағы жаңа жетістіктер; 

 * АКТ-ны қоса алғанда, дәстүрлі технологиялар мен дидактикалық оқыту 
құралдары; 

 * жасөспірім балалардың физиологиясы мен психологиясының 
ерекшеліктері; 

 * сараланған және интеграцияланған оқытудың, дамыта оқытудың 
педагогикалық технологиялары, 

 оқытудағы құзыреттілік тәсілінің ерекшеліктері мен ерекшеліктері; 

 * білім алушылардың зерттеушілік дағдыларын дамыту әдістері, олардың 
тілдік құзыреттіліктерін дамыту; 

 * коммуникативтік, ақпараттық, құқықтық, экологиялық принциптер мен 



әдістерді қалыптастыру • , 

 Білім алушылардың кәсіптік; 

 * оқу процесінің жаңа модельдері мен с 

 Білім: 

 * арнайы саланың теориялық тұжырымдамаларымен (оқу пәндері, Білім 

беру салалары) интеграциядағы мектеп дидактикасының классикалық 
ережелері); 

 

  * тілдерді оқыту, тілдерді және мәдениеттерді бірлесіп оқыту 

парадигмалары (көптілді білім беру бағдарламаларына қатысатын 

педагог қызметкерлер үшін); 

 * академиялық және кәсіби мақсаттар үшін оқу ортасында 

жұмыс істейтін тілдерді (көптілді білім беру бағдарламаларына 

қатысатын педагог қызметкерлер үшін) 
 Іскерліктер мен дағдылар: 

 * педагогикалық әдепті, педагогикалық әдепті сақтайды; 

 * білім алушылардың тұлғасына құрмет көрсетеді; 

 * білім алушылармен қарым-қатынаста демократиялық стильді ұстанады • ; 

 * жоғары әлеуметтік құндылықтарға, гуманистік педагогика идеяларына 
бейілділігін көрсетеді; 

 * жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар жүйесіне олардың бірлігінде 
баулу;; 

 * Қазақстанның ұлттық басымдықтарын ескере отырып, тәрбие үдерісін 
құру; 

2-ші еңбек қызметі 

Тәрбиелеуші: білім 

алушыларды 

әлеуметтік 

құндылықтар 

жүйесіне баулиды 

* кемсітушіліктің кез келген түріне қарсы тұру қабілетін, экстремизмді 
көрсетеді; 

 * мәдени хабардарлықты, тілдік құзыреттілікті дамытады 

 * мәдени және тілдік қажеттіліктерді іске асыру үшін қолайлы білім беру 
ортасын дамытуға ықпал етеді 

 білім алушылардың; 

Білім: 

 * мектеп педагогикасы; 

 * педагогикалық психология; 

 * мектеп және жасөспірім жастағы балаларды тәрбиелеудің инновациялық 

технологиялары; 

 * оқу пәндерінің тәрбиелік әлеуеті (пәндік салалар); 

 * білім беру мазмұнын тәуелсіз Қазақстанның жалпыұлттық 



құндылықтарымен кіріктіру қағидаттары 

 * білім алушыларда өзін-өзі оң бағалауды қалыптастыру тәсілдері, тілдерді 

оқуға ынталандыру, азаматтық 

 лингвистикалық толеранттылық 

 3-ші еңбек функциясы Іскерліктер мен дағдылар: 

* әдіс-тәсілдерді өз бетінше анықтайды, оқушылардың жалпы оқу 
біліктері мен дағдыларын қалыптастырады; 

* сабақтың қойылған мақсаттарына сәйкес оқу материалдарын өз 
бетінше әзірлейді; 

* пәндік-тілдік оқыту технологиясын пайдалануды ескере отырып, 
оқу үдерісін дербес жоспарлайды (көптілді білім беру 

бағдарламаларына қатысатын педагогтар үшін) 
* білім беру нәтижелеріне қол жеткізу үшін АКТ дербес қолданады; 

 * әріптестермен өзара қарым-қатынаста оқытудың инновациялық 

формалары мен әдістерін, оқыту стратегиясын қолданады; 

Әдістемелік: білім беру 
процесін әдістемелік 
қамтамасыз етуді 
жүзеге асырады 
 

 

 

 

 

 

  * әріптестермен өзара іс-қимыл жасай отырып, берілген 

ситуациялық педагогикалық және тапсырмаларға сәйкес 
оқу-әдістемелік материалдарды әзірлейді; 

 * әріптестермен өзара қарым-қатынаста оқушылардың 

сыни ойлауын дамытуға бағытталған түрлі педагогикалық 

құралдар мен пәнді оқыту тәсілдерін қолданады; 

 * әріптестермен өзара іс-қимыл жасай отырып, пәндік 

терминологияны мақсатты тілде оқытудың әдістері мен 

тәсілдерін пысықтайды (көптілді білім беру бағдарламаларына 

қатысатын педагогтар үшін) 

Білім: 

* білім беру ресурстарын, оның ішінде цифрлық білім беру 

ресурстарын әзірлеудің қағидаттары мен әдістерін; 
* оқу-тәрбие қызметін модельдеу әдістері; 

* оқыту мен тәрбиелеудің авторлық технологияларын әзірлеудің 
принциптері мен әдістері; 
* педагогикалық жұмыстың тиімді құралдарын жалпылау және 

тарату әдістері; 
• кіріктірілген пәндік-тілдік оқыту технологиясына сәйкес пән 

бойынша оқу-әдістемелік материалды ресімдеу және әзірлеу 
(бағдарламалық тілдік оқытуға тартылған педагогтер үшін); 
білім беру) 

 

 

 

 

4-ші еңбек 

функциясыЗерттеу: 

білім алушылардың 

білім мазмұнын 

меңгеру деңгейін 

зерттейді, білім беру 

Іскерліктер мен дағдылар: 

* білім беру ортасын зерттеуді дербес жоспарлайды және жүргізеді; 

* әріптестерімен өзара іс-қимыл жасай отырып, мониторингтік 
зерттеулерді жоспарлайды және жүргізеді; 

* тәлімгердің басшылығымен педагогикалық міндеттерді шешу 
кезінде мониторингтік зерттеулердің нәтижелерін пайдаланады 

* тәлімгердің басшылығымен негізгі және жоғары мектепте білім 
алушылардың пәндік және тілдік құзыреттерін сөйлеу қызметінің 
төрт түрі бойынша бағалау өлшемшарттарын әзірлейді (білім беру 

процесіне қатысатын педагогтер үшін); 
көптілді білім беру бағдарламалары) 



ортасын зерттейді Білім: 

* педагогикалық мониторинг бағдарламаларын әзірлеу әдістері; 
* білім берудегі мониторингтік зерттеулердің әдістері мен рәсімдері 
* көптілді білім берудің педагогикалық мониторингінің принциптері, 

әдістері, құралдары, рәсімдері 
* педагогтің білім алушылармен және білім беру процесінің басқа 

субъектілерімен өзара іс-қимыл жағдайларын жүйелі талдау әдістері 

 * * жекелеген оқушылардың, сондай-ақ жалпы бүкіл 

сыныптың пәндік және тілдік құзыреттіліктерін дамытудағы 

прогресті бағалау тәсілдері 

5-ші еңбек функциясы 
Іскерліктер мен дағдылар: 

* білім алушыларды қосымша білім беру жүйесіне өз бетінше 

тартады; 
 

Әлеуметтік-

коммуникативтік: 

кәсіби қоғамдастықпен 

және білім берудің 

барлық мүдделі 

тараптарымен өзара іс - 

қимылды жүзеге 

асырады 

 * білім беру стейкхолдерлерін (түрлі шығармашылық 

бірлестіктер, ат қауымдастықтары) біріктіретін 

инновациялық идеяларды дербес бастамашылық етеді.д.); 

 * кәсіби қоғамдастықтар, құқық қорғау органдары, 

медициналық, әлеуметтік қызметтер, балалар мен 

жасөспірімдер қозғалыстары, жастар ұйымдарының 

өкілдерін оқу-тәрбие процесіне өз бетінше тартады • 
 бірлестіктер, қоғамдық және саяси партиялар, үкіметтік емес 

ұйымдар және т. б. 

Білім: 

* қарым-қатынас психологиясы мен Кәсіби коммуникация негіздері; 

* кәсіби қоғамдастықтағы, оның ішінде желілік қоғамдастықтағы 
ынтымақтастықтың нысандары, әдістері; 

* әртүрлі әлеуметтік топтармен өзара әрекеттесу формалары мен 
әдістері (сыртқы білім беру стейкхолдерлері); 

* кәсіби көшбасшылық негіздері 

 
1 –ші еңбек функциясы 

Оқыту: оқу ақпаратын 

таратады, өз бетінше 

білім алуға үйретеді 

6.4 

Іскерліктер мен дағдылар: 

* ұлттық білім беру жүйесінің өзекті міндеттеріне сәйкес оқытудың 

инновациялық технологияларының пәнаралық байланыстарын 

пайдалана отырып, оқу процесін дербес құрастырады 

* білім алушылардың нақты өмірлік тәжірибесін пайдалана отырып, 

мақсатты тілді оқыту процесін дербес модельдейді (көптілді білім 

беру бағдарламаларына қатысатын педагогтар үшін) 

 * білім берудің келесі деңгейлеріндегі оқыту 

ерекшеліктерін ескере отырып, оқу процесін дербес 

жобалайды 



Білім: 

* мектеп дидактикасы мен интеграциясының классикалық ережелері 

арнайы саланың стеоретикалық тұжырымдамаларымен (оқу пәндері, 

Білім беру салалары) ); 

* психология-педагогика ғылымдары саласындағы жаңа жетістіктер; 

* АКТ-ны қоса алғанда, дәстүрлі технологиялар мен дидактикалық 

оқыту құралдары; 

* жасөспірім балалардың физиологиясы мен психологиясының 

ерекшеліктері; 

* дифференциалды және интеграцияланған оқытудың педагогикалық 

технологиялары, дамыта оқыту, оқытудағы құзыреттілік тәсілдің 

ерекшеліктері мен ерекшеліктері; 

* білім алушылардың зерттеушілік дағдыларын дамыту әдістері, 

олардың тілдік құзыреттіліктерін дамыту; 

* білім алушылардың коммуникативтік, ақпараттық, құқықтық, 

экологиялық, кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру принциптері 

мен әдістері; 

* оқу процесінің жаңа модельдері мен стратегияларын жобалау үшін 

педагогикалық мақсат қою әдістері 

* мектептегі, орта және жоғары білімнен кейінгі интеграцияның және 

сабақтастықтың принциптері мен тетіктері; 

 * Қазіргі тіл білімі мен лингвистика саласындағы теориялық 

тұжырымдамалар мен ережелер (көптілді білім беру 

бағдарламаларына қатысатын педагог қызметкерлер үшін); 
 

  * Мәдениетаралық коммуникацияның лингвистикалық тетіктері 

(көптілді білім беру бағдарламаларына қатысатын педагог 
қызметкерлер үшін); 

 * * тілдерді оқыту, тілдер мен мәдениеттерді бірлесіп оқыту 

парадигмалары (көптілді білім беру бағдарламаларына қатысатын 
педагог қызметкерлер үшін); 

 * академиялық және кәсіби мақсаттар үшін оқу ортасында 

жұмыс істейтін тілдерді (көптілді білім беру бағдарламаларына 

қатысатын педагог қызметкерлер үшін) 

 

 

 

 

 

 
 

2-ші еңбек 

қызметіТәрбиелеуш

і: білім алушыларды 

әлеуметтік 

құндылықтар 

жүйесіне баулиды 

Іскерліктер мен дағдылар: 

* педагогикалық әдепті, педагогикалық әдепті сақтайды; 

* білім алушылардың тұлғасына құрмет көрсетеді; 
* * білім алушылармен қарым-қатынаста демократиялық стильді 
ұстанады; 

* жоғары әлеуметтік құндылықтарға, гуманистік педагогика 
идеяларына бейілділігін көрсетеді; 

* жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар жүйесіне олардың 
бірлігінде баулу;; 

* Қазақстанның ұлттық басымдықтарын ескере отырып, тәрбие 
үдерісін құру; 

* кемсітушіліктің кез келген түріне қарсы тұру қабілетін, 
экстремизмді көрсетеді; 

* мәдени хабардарлықты, тілдік құзыреттілікті дамытады 
* білім алушылардың мәдени және тілдік қажеттіліктерін іске асыру 

үшін қолайлы білім беру ортасын дамытуға ықпал етеді; 

 * өзге мәдениетке, өзге өмір салтына толерантты қатынасты 

қалыптастырады 



Білім: 

* мектеп педагогикасы; 

* педагогикалық психология; 

* мектеп және жасөспірім жастағы балаларды тәрбиелеудің 
инновациялық технологиялары; 

* оқу пәндерінің тәрбиелік әлеуеті (пәндік салалар); 

* білім беру мазмұнын тәуелсіз Қазақстанның жалпыұлттық 
құндылықтарымен кіріктіру қағидаттары 

 * білім алушылардың оң өзін-өзі бағалауын қалыптастыру 

тәсілдері, тілдерді үйренуге ынталандыру, азаматтық бірегейлік 

және лингвистикалық төзімділік 

3-шіеңбек 

функциясыӘдістеме

лік: білім беру 

процесін 

әдістемелік 

қамтамасыз етуді 

жүзеге асырады 

Іскерліктер мен дағдылар: 

* педагогикалық міндеттерді өз бетінше құрастырады;; 
* қабілеттеріне сәйкес тұлғаны дамытуға бағытталған оқыту 

бағдарламалары мен әдістемелерін дербес қолданады • ; 
* сабақтарға арналған негізгі және қосымша оқу-әдістемелік 
материалдарды өз бетінше әзірлейді; 

 * жеке сандық білім беру ресурстарын дербес жасайды; 

 

  * оқушылармен бірге жетістіктерді бағалау үшін табыстылық 

критерийлерін дербес әзірлейді; 

 * қажетті материалдарды, білім беру ресурстарын дербес 

әзірлейді және іріктейді, оның ішінде 

 пән мен тілді интеграцияланған оқытуға арналған сандық және 

түпнұсқалық мәтіндер (көптілді білім беру бағдарламаларына 

қатысатын мұғалімдер үшін) 

Білім: 

* білім беру ресурстарын, оның ішінде цифрлық білім беру 
ресурстарын әзірлеудің қағидаттары мен әдістерін; 

* оқу-тәрбие қызметін модельдеу әдістері; 
* оқыту мен тәрбиелеудің авторлық технологияларын әзірлеудің 

принциптері мен әдістері; 
* педагогикалық жұмыстың тиімді құралдарын жалпылау және 

тарату әдістері; 
• кіріктірілген пәндік-тілдік оқыту технологиясына сәйкес пән 

бойынша оқу-әдістемелік материалды ресімдеу және әзірлеу 
(бағдарламалық тілдік оқытуға тартылған педагогтер үшін); 
білім беру) 

4-ші еңбек қызметі 

Зерттеу: білім 

алушылардың білім 

мазмұнын меңгеру 

деңгейін зерттейді, 

білім беру ортасын 

зерттейді 

Іскерліктер мен дағдылар: 

* мониторингтік зерттеулерді дербес жоспарлайды және жүргізеді; 
* педагогикалық міндеттерді шешу кезінде мониторингтік 

зерттеулердің нәтижелерін дербес пайдаланады 

 * әріптестермен өзара іс-қимыл жасай отырып, сөйлеу қызметінің 

төрт түрі бойынша (көптілді білім беру бағдарламаларына 

қатысатын педагогтер үшін) негізгі және жоғары мектеп білім 

алушыларының пәндік және тілдік құзыреттіліктерін бағалау 

өлшемшарттарын әзірлейді) 



Білім: 

* педагогикалық мониторинг бағдарламаларын әзірлеу әдістері; 

* білім берудегі мониторингтік зерттеулердің әдістері мен рәсімдері 

* көптілді білім берудің педагогикалық мониторингінің принциптері, 
әдістері, құралдары, рәсімдері 

* педагогтің білім алушылармен және білім беру процесінің басқа 

субъектілерімен өзара іс-қимыл жағдайларын жүйелі талдау әдістері 

 * * жекелеген оқушылардың, сондай-ақ жалпы бүкіл 

сыныптың пәндік және тілдік құзыреттіліктерін дамытудағы 

прогресті бағалау тәсілдері 

 5-ші еңбек 

функциясы 

Әлеуметтік-

коммуникативтік: 

кәсіби 

қоғамдастықпен 

және ББ-мен өзара 

іс-қимылды жүзеге 

асырады; 

Іскерліктер мен дағдылар: 

* білім алушыларды қосымша білім беру жүйесіне өз бетінше 

тартады; 
* білім беру стейкхолдерлерін(түрлі шығармашылық бірлестіктер, ат 

қауымдастықтары) біріктіретін инновациялық идеяларды дербес 
бастамашылық етеді.д.); 

* кәсіби қоғамдастықтар, құқық қорғау органдары, медициналық, 
әлеуметтік қызметтер, балалар мен жасөспірімдер қозғалыстары, 

жастар ұйымдарының өкілдерін оқу-тәрбие процесіне өз бетінше 
тартады • 
бірлестіктер, қоғамдық және саяси партиялар, үкіметтік емес 
ұйымдар және т. б. 



 

 

 

Барлық мүдделі білім 

беру 

Білім: 

* қарым-қатынас психологиясы мен Кәсіби коммуникация негіздері; 

* кәсіби қоғамдастықтағы, оның ішінде желілік қоғамдастықтағы 

ынтымақтастықтың нысандары, әдістері; 

* әртүрлі әлеуметтік топтармен өзара әрекеттесу формалары мен 

әдістері (сыртқы білім беру стейкхолдерлері); 

 * кәсіби көшбасшылық негіздері 

 

 

 

 

 
 

Жеке және кәсіби 

құзыреттер 

 * Оқушы тұлғасына құрмет көрсетеді және оқушылардың білім алу 

жетістіктеріне оң үлес қосады. 

 * Сабақ беру үдерісінде әріптестермен достық қарым-қатынастың 

маңыздылығын түсінеді. 

 * Мектептің педагогикалық қоғамдастығы жағдайында жұмыс істей 

алады. 

 * Өз тәжірибесінде рефлексия жасай алады және өзгерістер енгізе 

алады. 

 * Сындарлы сын мен ұсынымдарға барабар жауап береді. 

 * Жеке кәсіби даму аспектілері туралы түсінікке ие және үнемі 

жетілдіруге тырысады. 

 * Инновациялық мектеп тәжірибесін зерттейді және бағалайды 

және өз тәжірибесі мен әріптестерінің тәжірибесін жетілдіру 

мақсатында зерттеу нәтижелері мен басқа да сыртқы дәлелдерді 

пайдаланады. 

 * Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасын біледі. 

 * Өз тәжірибесін талдай алады және ой жүгірте алады. 

 * Тиімді мектеп тәжірибесіне қол жеткізу мақсатында жоспарлау 

процесіне жауапты болады. 

 * Кәсіби өсу мақсатында әріптестерімен ынтымақтасады. 

 * Командада жұмыс істеуге қабілетті, әлеуметтік, мәдени және жеке 

айырмашылықтарды толерантты қабылдай алады. 

 * Мемлекеттік және басқа да тілдерде табысты және жағымды 

іскерлік қарым-қатынас жасай алатындығын көрсетеді. 

Шеңберіндегі басқа 

кәсіптермен байланыс 
СБШ 

Білім беру менеджері 

 

Жеке құзыреттерге қойылатын талаптар 
Өзін-өзі ұйымдастыру, өзін-өзі тәрбиелеу. 
Коммуникативтік қабілеттер. Аналитикалық 
қабілеттер. Педагогикалық қабілеттер. 

Шеңберіндегі басқа кәсіптермен 
байланыс 

Әдіскер  

Мамандық коды 2351 

 

 

                                    КӘСІП  КАРТОЧКАСЫ 

       "Әдіскер (Мамандандыру: Жалпы орта білім беру)» 

 

Мамандық коды 
 

2351 



 

Кәсіп атауы  

Әдіскер (мамандануы: жалпы орта білім) 

ҰБШ бойынша 

біліктілік деңгейі 

 

5  

КС бойынша 

біліктілік деңгейі 

 

Жоғары педагогикалық білімі және білім беру ұйымдарындағы 

жұмыс өтілі кемінде 5 жыл 

 

Кәсіптік білім деңгейі 
 
Тиісті мамандық бойынша жоғары білім 

 Еңбек функциялары 1.Әдістемелік,педагогикалық және басқару қызметінің 

әдіснамалық құралдарын 

(тәсілдерін,қағидаттарын,әдістерін,ұғымдарын,санаттарын,тұжыр

ымдамаларын)таңдауды талда. 

2.Тәрбие мен оқытудың озық әдістемелік және педагогикалық 

технологияларын, бар әдістемелік материалдарды, әдістемелік 

жұмыстың оң тәжірибесін зерделеу және қорыту. 

3.Модельді жобалау және үйлестіру, оқу және педагогикалық 

қызмет жағдайларын модельдеу. 

4.Модельді іске асырудың ұйымдастырушылық және техникалық 

жағдайларын жасау, оқушыларды тәрбиелеу және оқыту 
бойынша жоспарды, әдістемелік материалдарды әзірлеу. 

5.Әдістемелік және педагогикалық іс-әрекеттің мониторингі; 

рефлексия, тәрбие мен оқытудың қиындықтарын анықтау және 

жағдайларын түзету. 



 

Еңбек функциясы  1 

Әдістемелік,педагогика

лық және басқару 

қызметінің 

әдіснамалық 

құралдарын 

(тәсілдерін,қағидаттары

н,әдістерін,ұғымдарын,

санаттарын,тұжырымда

маларын)талдау және 

таңдау. 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1.Педагогтердің инновациялық және тәжірибелік эксперименттік 

жұмысының нәтижелерін талдау және қорыту. 

2.Оқу, педагогикалық және басқарушылық қызмет жағдайларын 

зерттеуде, жобалауда және жақсартуда инновациялық 

әдістерді қолдану. 

3.Оқушылардың жеке және кәсіби әлеуетін ашу мен іске асыруда 

инновациялық әдістерді қолдану. 

4.Әдістемелік, педагогикалық және басқарушылық қызметтің 

әдіснамалық құралдарын таңдауда көзқарастарды үйлестіру 

коммуникациясын қолдану. 

5.Тәрбие-педагогикалық үдерісті ұйымдастыруда педагог 

қызметкерлердің басшыларына консультациялық және 

практикалық көмек көрсету. 

Білім: 

1.Ұғымдарды ажырату: дамытушылық оқыту, оқу іс-әрекеті, оқу-

педагогикалық өзара іс-қимыл, ұйымдастыру, басқару, рефлексивті 

ойлауды ұйымдастыру құралдары, тәсілдер, принциптер, әдістер, 

ұғымдар, категориялар мен ұғымдар, қызмет нормалары. 

2.Нормалардың түрлері: мақсат, жоспар, бағдарлама, жоба.  

3.Әрекет мәтіндерімен жұмыс әдісі. 

4.Оқушылардың рухани, интеллектуалдық және физикалық 

әлеуетін, жас және жеке, психологиялық және интеллектуалдық 

ерекшеліктерін диагностикалау әдістері. 

5.Өзін-өзі тануға,білім алуға,өзін-өзі ұйымдастыруға,өзін-өзі 

жетілдіруге ынталандыру және ынталандыру әдістері. 

 

6.Методологиясистемногоанализаипроектированияситуа-

цийучебной,педагогической,методическойиуправленче-

скойдеятельности. 

7.Программныеипроблемныеметодывоспитанияиобуче-ния. 

8.Методыигромоделированияучебныхипрофессиональныхситуац

ийдеятельностиивзаимодействиясубъектов. 

 Еңбек функциясы  2 Іскерліктер мен дағдылар: 

1.Көзқарастарды келісудің позицияаралық байланысын 

ұйымдастыру. 

 



 

Тәрбие мен оқытудың 

озық әдістемелік және 

педагогикалық 

технологияларын, бар 

әдістемелік 

материалдарды, 

әдістемелік жұмыстың 

оң тәжірибесін 

зерделеу және қорыту. 

2.Нормативтік мәтіндерді, оқыту мен тәрбиелеудің 

педагогикалық технологияларын зерттеуде мәтінмен жұмыс 

әдісін қолдану. 

3.Білім беру процесі субъектілерінің өзара іс-қимылы 

қызметінің модельдері мен жобаларын әзірлеу. 

4.Субъектілердің қызметі мен өзара іс-қимылының типтік 

жағдайларын модельдеу. 

5.Қиындықтарды, міндеттерді анықтау және жүйелеу, 

проблема. 6.Нормаларды іске асыруды бақылау және қайта 

ұйымдастыру                                                              

Білім: 

 1.Ұйымдастырылған байланыс схемасының функционалды 

талаптары және көзқарастарды үйлестіру. 

 2.Нормативтік мәтіндерді, әдістемелік материалдарды схемалық 

визуализациялау. 

3.Қолданыстағы стереотиптерді проблематизациялау әдістері. 

4.Оқу, әдістемелік, педагогикалық және басқару қызметінде 

туындайтын мәселелерді қою және иерархиялау. 

5.Жанжал жағдайларының себептерін диагностикалау әдістері, 

олардың алдын-алу және шешу жолдары. 

6.Нормалардың іске асырылуын қайта реттеу және бақылау 

тәсілдері. 

7.Педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктері. 

8.Әдістемелік бірлестіктердің, білім беру ұйымдары 

педагогтерінің тиімді жұмыс нысандары мен әдістерін 

анықтау, қорыту және тарату әдістемесі. 



 

Еңбек қызметі 3 

Модельді жобалау 

және үйлестіру, оқу 

және педагогикалық 

қызмет жағдайларын 

модельдеу. 

Іскерліктер мен 

дағдылар: 

1.Оқушылардың, 

әдіскерлердің,педагогтар

дың және басқарушы 

персоналдың өзара іс-

қимылы қызметінің 

типтік жағдайларын 

ойын үлгілеу 

бағдарламасы мен 

жоспарын әзірлеу. 

2.Ойын модельдеуде 

модератор (ойын 

техникасы) 

функцияларын 

орындау. 

  3.Есепті рәсімдеу. 

Білім: 

1.Ойын түрлері: рөлдік, іскерлік, 

инновациялық,ұйымдастырушылық-коммуникативтік, 

ұйымдастырушылық-әрекеттік және басқалар. 

2.Ойынға қатысушылардың көзқарастарын схемалау принциптері. 

3.Қарым-қатынасты ұйымдастыру, түсіну, сын, көзқарастарды 

келісудегі арбитраждық жұмыс принциптері. 

4.Толықтыру мен нақтылаудың логикалық принциптері. 

5.Методы построения функциональных моделей деятельности и 

взаимодействия участников образовательного процесса. 



 

Еңбек қызметі 4 

Модельді іске 

асырудың 

ұйымдастырушылық 

және техникалық 

жағдайларын жасау, 

оқушыларды тәрбиелеу 

және оқыту бойынша 

жоспарды, әдістемелік 

материалдарды 

әзірлеу. 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1.Жалпы орта білім беру моделін әзірлеу бойынша білім беру 

процесі субъектілерінің өзара іс-қимылын ұйымдастыру, 

модельдерді іске асырудың ұйымдастырушылық және 

техникалық жағдайларын жасау. 

2.Оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлеуді, рецензиялауды және 

басып шығаруды ұйымдастыру. 

3.Педагогикалық шеберлікті арттыру бойынша семинарлар, 

курстар ұйымдастыру. 

4.Семинарларды, оқу курстарын, конкурстарды, көрмелерді, 

оқушылардың олимпиадаларын өткізу үшін құжаттаманы 

ұйымдастыру және әзірлеу. 

5.Қарым-қатынас техникасын өзара әрекеттесуде көзқарастарды 

үйлестірудің дұрыс әдістерін қолдану. 

6.Топтық рефлексияны ұйымдастыру. 

7.Қиындықтарды талдау және бекіту, міндеттер мен 

проблемаларды қою. 

8.Қайта құрылымдау тәсілдерін жобалау, жаңа нормативтік 

қызметті қалыптастыру. 

Білім: 

1.Оқу пәнін оқыту әдістемесі. 

2.Білім беру процесі субъектілерінің өзара іс-қимылын 

ұйымдастыру, әдістемелік жұмыс пен білім беру процесінің 

моделін әзірлеу тәсілдері. 

3.Топтық рефлексивті талдау мен қайта құруды ұйымдастыру 

әдістері; қиындықтарды анықтау техникасы. 

4.Ұйымдастырылған қарым-қатынас принциптері.  

5.Көзқарастарды визуализациялау принциптері. 

6.Міндеттер мен проблемаларды қою тәсілдері. 

7.Нормалардың іске асырылуын қайта реттеу және бақылау 

тәсілдері.  

8.Оқу құралдары және олардың дидактикалық мүмкіндіктері. 

 



 

Еңбек функциясы 5 

Әдістемелік 

педагогикалық іс-

әрекеттің мониторингі; 

рефлексия, тәрбие мен 

оқытудың 

қиындықтарын 

анықтау және 

жағдайларын түзету. 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1.Коммуникацияны мониторинг құралы ретінде пайдалану. 

2.Жағдайларды рефлексивті талдауды ұйымдастыру. 

3.Субъектілердің өзара әрекеттесу қызметіндегі 

қиындықтарды анықтау және белгілеу. 

4.Қиындықтар банкін құру, проблемалардың типтік 

міндеттері, оларды жеңу (шешу) тәсілдері. 

5.Мұғалімдердің оң тәжірибесін зерттеу, жүйелеу және тарату. 

6.Есептік құжаттаманы ресімдеу. 

7.Білім беру процесіне қатысушылардың қайта қалыптастыру 

тәсілдерін айқындауына жәрдемдесу. 

8.Нормалардың іске асырылуын бақылау. 

9.Өзінің кәсіби деңгейін жүйелі түрде арттыру. 

Білім: 

1.Жағдайларды рефлексивті талдауды ұйымдастырудың әдістері 

мен тәсілдері. 

2.Субъектілердің қызметі мен өзара әрекеттесуіндегі 

қиындықтарды анықтау және бекіту әдістері. 

Жеке құзыреттерге 

қойылатын талаптар 

Өзін-өзі ұйымдастыру, өзін-өзі 

тәрбиелеу. Коммуникативтік 

қабілеттер. Аналитикалық қабілеттер. 

 Ұйымдастырушылық қабілеті. 

Педагогикалық қабілеттер. 

СБШ шеңберіндегі 

басқа кәсіптермен 

байланыс 

 
Педагог 

 

Мамандық коды 2320  

 

 

 

2.2 Студенттерге арналған ББ негіздемесі 

6В01701-Шетел тілдері мұғалімдерін дайындау білім бағдарламасы бойынша 

бакалавриат бітірген студенттердің қабілеті»: 

 білім берудің жалпы адами құндылықтарын, тілді ерекше қоғамдық құбылыс ретінде, 

тарихи қалыптасқан құбылыс ретінде біледі; 

 тіл мен мәдениеттің өзара байланысы, тілдің коммуникативтік табиғаты туралы 

түсінікке ие; 

 әлемдік мәдениеттегі шет тілінің рөлі туралы түсініктің болуы; 

 мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттілігін қамтамасыз ететін және оқитын тілдің 

көмегімен білім алушының әлемнің басқа -фон бейнесін көрсетуге қабілетті; 



 

 өзінің кәсіби қызметін педагогикалық, психологиялық және әдістемелік жағынан 

жүзеге асыру дағдыларын меңгергу; 

 оқушы тұлғасының жеке ерекшеліктерін зерттеу дағдыларын меңгеру; 

 оқушылардың рефлексивті қабілеттерін қалыптастыру және өзін-өзі бағалау 

дағдыларын меңгерту; 

 оқу үдерісін ұйымдастыруға қойылатын заманауи талаптарды ескере отырып, өзінің 

кәсіби қызметін жоспарлау дағдыларын, сондай-ақ шетел тілін меңгерудің объективті 

заңдылықтары негізінде меңгеру; 

 халықаралық стандарт талаптарына сәйкес бақылау-түзету механизмін қолдану 

дағдыларын меңгеру; 

 сабақ кезінде әрбір оқушының интеллектуалдық қабілеттерін ашуға, сондай-ақ 

оқушының көңіл-күйін, оның шығармашылық әлеуетін, танымдық және сөйлеу 

қабілетін, оның басқалармен әлеуметтік қарым-қатынас орнату қабілетін анықтауға 

мүмкіндік беретін қолайлы психологиялық жағдайлар жасау дағдыларын меңгеру. 

 

2.3 Еңбек нарығындағы қажеттілік 

Білім беру бағдарламасы «шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша 

университетте келесі бағыттарда жүзеге асырылады: 

 білім беру (педагогикалық): екі шетел тілінің мұғалімі ретінде студенттердің басқа 

тілдік құзыреттілігін қалыптастыру үшін халықаралық стандарт деңгейін ескере 

отыру; 

 эксперименталды-зерттеушілік: ғылыми-әдістемелік әдебиеттермен танысу, басқа 

тілдердің озық тәжірибесімен танысу, оны жинақтау және оның нәтижелерін оқу 

процесіне енгізумен эксперимент жүргізу; 

 ұйымдастырушылық-әкімшілік: барлық деңгейлерде әртүрлі тілдерді оқытудың 

мазмұнын жоспарлау; білім беру процесін ұйымдастыру және өткізу тәсілдерін 

анықтау; тілдік құзыреттілікті сақтау сапасын басқару және бақылау; 

 әлеуметтік-педагогикалық: дамыған болашағы бар және ойлау қабілеті бар 

мультимәдени адамды қалыптастыру; 

 білім беру-технологиялық: ақпараттық сауаттылық; оқу үрдісінде заманауи 

технологияларды (соның ішінде шетел тілдерін мультимедиялық оқыту) зерделеу 

және пайдалану; 

 

2.4 4 Кәсіби қызмет саласы 

"Шетел тілі: екі шетел тілі" мамандығы бойынша білім алған түлек келесі салаларда 

әртүрлі деңгейдегі маман болып жұмыс істей алады: 

 ағылшын және неміс тілі мұғалімі; 

 ағылшын және француз тілдерінің; 

 мамандандырылған мектеп мұғалімі (шет тілдерін тереңдетіп оқытатын және шет 

тілдерінде бірқатар пәндерді оқытатын мектептер); 

 техникалық және кәсіптік-техникалық оқу орындарында шетел тілінің оқытушысы 

ретінде кәсіби қызметті жүзеге асырады. 

 

2.5 Кәсіби қызмет объектілері 

Кәсіби қызмет объектілері: 

•  мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу ұйымдары; 

• бастауыш, негізгі және бейіндік мектеп; 

• мамандандырылған мектеп; 

• техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары. 

• аудармашылар 

• БАҚ 
 



 

 

 

 

 

 

1.ББ ОҚЫТУДАН КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР 

 

Бітірушінің негізгі құзыреті Жалпы білімділікке, Әлеуметтік-этикалық құзыреттілікке, 

ұйымдастырушылық-басқарушылық және кәсіби құзыреттерге қойылатын талаптар негізінде 

қалыптасады. 

Оқу нәтижесі бойынша Дублин дескрипторларын ескере отырып, 6В01701-Шетел 

тілдері мұғалімдерін дайындау білім бағдарламасы бойынша білім бакалавры» 

Дескрипторлар студенттердің қабілеттерін сипаттайтын оқыту нәтижелерін көрсетеді: 

1) оқытылатын саладағы озық білімге негізделген оқытылатын саладағы білім мен 

түсінушілікті көрсету; 

2) білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, аргументтерді тұжырымдау және 

зерттелетін саланың проблемаларын шешу; 

3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыруға 

міндетті; 

4) оқытылатын саладағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 

теориялық және практикалық білімді қолдану; 

5) оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдылары; 

6) ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және оларды оқытылатын 

салада қолдану; 

7) зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 

арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 

8) академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің маңызын түсіну.; 

білу және түсіну керек (Дескриптор А):   

ой-өрісі кең және ойлау мәдениетімен жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал 

ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы базалық негіздерді білу және түсіну; 

педагогикалық мақсат қою принциптерін, педагогикалық инноватиканы, педагогикалық 

технологияларды және педагогикалық интеграция теориясын білу және түсіну; 

гносеологияның, әдіснаманың, педагогика мен психологияның мәнін білу және түсіну; 

ауызша және жазбаша қарым-қатынас негіздерін практикалық меңгеруді қамтамасыз етуге 

бағытталған шет тілінің грамматикалық құбылыстарының базалық негіздерін білу және 

түсіну;;  лингвистикалық теориялар саласындағы қазіргі ғылыми-теориялық көзқарастың 

базалық негіздерін, лингвистикалық ғылымның заңдары мен заңдылықтарын, 

лексикологияның қазіргі жай-күйін, оқытылатын шетел тілінің лексикалық және 

фразеологиялық жүйелерінің дамуының негізгі факторлары мен заңдылықтарын, лексикалық 

бірліктердің семантикасы мен құрылымының ерекшеліктерін, лингвистикалық талдау мен 

сипаттаудың негізгі әдістерін білу және түсіну;  шет тілін оқытудың негізгі әдістемелік 

санаттарын және олардың жұмыс істеу заңдылықтарын, осы саладағы алдыңғы қатарлы білім 

элементтерін және оқушылардың сыни ойлауын дамытуды қоса алғанда оқытудың мазмұны 

мен тәсілдерін таңдау ерекшеліктерін білу және түсіну; қарым-қатынас технологиясы, 

педагогикалық Риторика және конфликтология, коммуникация стратегиясы саласындағы 

базалық негіздерді білу. 

Білім мен түсінуді қолдану (Дескриптор В):   

білім беру саласындағы нормативтік және құқықтық құжаттарды, оқу-нұсқаулық 

құжаттарды білуді қолдану; ағымдағы оқу-ұйымдастыру құжаттарын (оқу күнтізбелік және 

сабақ жоспары, дидактикалық, бақылау-өлшеу материалдары және т. б.) әзірлей білу; 



 

практикада нақты әлеуметтік-педагогикалық жағдайларды ескере отырып, кәсіби қызметте 

теориялық білімді қолдану;  қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін қолдана білу және 

сөйлеу қызметінің барлық түрлерін меңгеру, ауызша және жазбаша коммуникация түрлерін 

жүзеге асыру (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу); кәсіби қызметті қайта құру, білім беруде авторлық 

жаңашыл идеяларды іске асыру, стандартты емес және балама шешімдер табу және жаңа 

педагогикалық идеяларды генерациялау, сыни ойлау;  педагогикалық мониторингті қолдана 

білу, педагогикалық өлшеуіштер мен индикаторлар және бақылау-бағалау материалдары 

жүйесін әзірлеу, алынған нәтижелерді интерпретациялау; педагогикалық интеграция 

теориясы саласында базалық негіздерді қолдану, педагогикалық міндеттерді шешуде әртүрлі 

пәндік салалардан білімді интеграциялау. 

 Пікір қалыптастыру (Дескриптор С):   

психологиялық-педагогикалық диагностика, талдау және синтездеу негізінде кешенді 

педагогикалық мониторингті жүзеге асыру, алынған нәтижелерді түсіндіру, өзін-өзі бағалау 

мен өзін-өзі бақылауға ұмтылу қабілеті; жаңа педагогикалық технологияларды жалпылау, 

бағалау, таңдау және пайдалану, жоғары кәсіби педагогтердің тәжірибесін тарату және 

қолдану қабілеті.;  оқу жағдайын әдістемелік, лингвистикалық және психологиялық-

педагогикалық факторлар тұрғысынан бағалау, тілдік және пәндік мазмұнға сәйкес 

әдістемелік міндетті қалыптастыру қабілеті; шет тілін оқытудың әр түрлі кезеңдері мен 

деңгейлері үшін оқу материалын, тәсілдерін, құралдарын, жұмыс режимін таңдау қабілеті; 

педагогикалық немесе әдістемелік сипаттағы мәселелерді шешу және аргументтерді 

тұжырымдау қабілеті. 

Қарым-қатынас саласындағы іскерліктер (Дескриптор D):   

қазақ, орыс, шетел тілдерін меңгеру; сындарлы диалог, әлеуметтік әріптестік, 

көпмәдениетті, көпэтносты және көпконфессиялы қоғамда қарым-қатынас жүргізу 

дағдыларын меңгеру; әртүрлі және мәдениаралық айырмашылықтарды қабылдау, 

халықаралық контексте жұмыс істеу қабілеті; көшбасшы дағдыларын меңгеру, пәнаралық 

командада және басқа пәндік салалардағы сарапшылармен жұмыс істеу қабілеті;  қазіргі 

дәуірдегі мәдениетаралық коммуникация мәселелерінің ерекше өзектілігін түсіндіру және 

негіздеу қабілеті, тіл мен мәдениеттің арақатынасын, олардың мәдениетаралық 

коммуникациядағы рөлін анықтау, басқа ұлттар өкілдерінің мәдени ерекшеліктері мен басқа 

мәдениеттерді тасымалдаушылармен қарым-қатынас кезіндегі менталитет ерекшеліктерін 

ескеру; ұйымдастырушылық қабілеттерді меңгеру; икемділік, икемділік тәсілдерін меңгеру; 

компромисттерді таба білу, өз пікірін ұжымның пікірімен сәйкестендіру қабілеті.;  

әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, ой-пікір қалыптастыру 

үшін ақпаратты жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру; ақпарат, идеялар, 

проблемалар мен шешімдерді мамандарға, сондай-ақ маман емес адамдарға хабарлау 

қабілеті. 

 Оқыту саласындағы іскерліктер (Дескриптор Е):   

қабілеті жобалау және жүзеге асыру, біртұтас педагогикалық процесс; жүйесін 

қолдану ұлттық және этикалық құндылықтар, гуманистік, және сенімділігін және оқыту 

процесінде жетілдіру; алған оқу дағдыларын өту барысында кәсіби практика және кәсіби 

қызметті; қабілеті бейімдеу жаңа жағдайлар; ізденуге қабілеттілік, формализациялау, 

құрылымдау және жүйелеу психологиялық-педагогикалық білім; қабілеттілігі, жүйелі ойлау 

мен жан-жақты қабылдауға педагогикалық шындыққа;  өздігінен білім алу және өзін-өзі тану 

қабілеті; күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білім алу және магистратурада білім алуды 

жалғастыру дағдыларын меңгеру; кәсіби және тұлғалық Өсуге ұмтылу; меңгерген білімді 

қисынды және дәйекті елестету қабілеті. 

Әмбебап құзыреттер (ӘҚ):  

ӘҚ -1 Тіл саласындағы құзыреттер 

- Мемлекеттік, орыс және шет тілдерін меңгеруі. - Мемлекеттік, орыс және шетел 

тілдерінде сауатты түсіндіру қабілеті. - Мемлекеттік, орыс және шетел тілдерінде ағымдағы 

құжаттаманы сауатты жасай білу. -  Конструктивті диалог құру, көпмәдениетті, көпэтносты 



 

және көпконфессиялы қоғамда қарым-қатынас жасау, педагогикалық ынтымақтастыққа 

қабілетті болу шеберлігі мен дағдылары. - Кәсіби халықаралық қарым-қатынастың 

қалыптасқан мамандандырылған терминологиясы шеңберінде коммуникация құралы ретінде 

шет тілдерінің бірін меңгеру. 

ӘҚ -2 Компьютерлік құзыреттер 

- Қабілеті қолдану дағдысының болуы, қазіргі заманғы техникамен жабдықталған. - 

Кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды, бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдану қабілеті. - Бұқаралық ақпарат құралдары тарататын әлеуметтік ақпаратқа сыни 

көзқарас және ақпараттық технологияларды меңгеру. - Заманауи ақпарат құралдары мен 

ақпараттық технологияларды меңгеру. - Қажетті ақпаратты іздеу, талдау және іріктеу, оны 

өзгерту, сақтау және беру әдістерін меңгеру. - Білім мен ақпаратты интерактивті пайдалану 

қабілеті. - Ақпаратты алу, сақтау, қайта өңдеу, интерпретациялау, ақпараттық-

коммуникациялық технологиялармен жұмыс істеу дағдысын меңгеру; ақпаратты қабылдау 

және әдістемелік жинақтау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеті. 

ӘҚ -3 Оқу құзыреті 

- Жаратылыстану-ғылыми және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласында білім алу 

және жаңа білім алу, осы білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану қабілеті. - 

Күнделікті кәсіби қызметке және білімін жалғастыруға қажетті жаңа білім алу дағдыларын 

меңгеру. - Түрлі көздерден ақпаратты табу, өңдеу және талдау қабілеті. - Ақпараттың 

сенімділігі мен шынайылығын бағалау және осы негізде әрекет ету қабілеті.  

ӘҚ -4 Әлеуметтік құзыреттер 

- Өз қызметінде негізгі Мемлекеттік құжаттарды және Қазақстан Республикасының 

нормативтік актілерін басшылыққа алу қабілеті. - Қазақстан Республикасының құқықтық 

жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу қабілеті. - Қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін 

білу қабілеті. - Өз қызметінде нормативтік және құқықтық құжаттарды пайдалану қабілеті. - 

Мәселелерді анықтау, тұжырымдау және шешу қабілеті. - Патриотизм, құрмет көрсету, ашық 

болу қабілеті. 

ӘҚ -5 Этикалық құзыреттер 

- Мәдениеттің базалық құндылықтарын түсіну және сақтау, азаматтық пен гуманизмге 

ие болу. - Этикалық нормаларға сәйкес әрекет ету қабілеті. - Барлық басты кәсіби 

қасиеттерге ие болу, жұмыс берушілер тарапынан қойылатын барлық заманауи талаптарға 

сәйкес болу. - Іскерлік этика нормаларын сақтау, этикалық және құқықтық мінез-құлық 

нормаларын меңгеру. - Әр түрлі әлеуметтік жағдайларда барабар бағдарлану қабілеті. - 

Кәсіби этика талаптарын білу және осы талаптарға сәйкес түсуге дайындық; этикалық мінез-

құлық ережелерінен, соның ішінде басқа адамдарға қатысты ауытқуға төзбеушілік; этикалық 

мінез-құлық ережелерін сақтауға азаматтық жауапкершілік пен талапшылдыққа ие болу. 

ӘҚ -6 Кәсіпкерлік және экономикалық құзыреттер 

- Экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы 

мемлекеттік сектордың рөлін білу және түсіну. - Экономикалық білім негіздерін меңгеру, 

менеджмент, маркетинг, қаржы туралы түсінік. - Инновациялық қызметке қабілеттілік. - 

Ресурстарға қажеттілікті бағалау және кәсіби қызметте міндеттерді шешу кезінде оларды 

пайдалануды жоспарлау қабілеті. - Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану 

қабілеті. - Бастамаға және кәсіпкерлікке қабілеттілік. 

ӘҚ -7 Ұйымдастыру-басқару құзыреті 

- Бастамашылық көрсету және мәселелерді ұйымдастыру-басқару шешімдерін табу 

қабілеті. - Дербес ұйымдастыру және жоспарлау қабілеті. - Ұжыммен жұмыс істеу кезінде 

кәсіби міндеттерді шешудің әр түрлі нұсқаларын өз бетінше әзірлеу және ұсыну қабілеті. - 

Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне жауапкершілікпен қарау. - Мақсат 

қою және оларға қол жеткізу қабілеті. - Бірлескен іс-қимылдарды ұйымдастыру, 

бастамашылық көрсету және нәтижеге жауапты болу қабілеті. - Идеяларды тудыру және 

өмірдің және қызметтің түрлі салаларында алған білімі мен іскерлігін пайдалана отырып, 

оларды жүзеге асыру қабілеті. - Қоршаған ортаны түсіну және басқару, шешім қабылдау 



 

және мәселелерді шешу қабілеті. - Мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарымен шешім қабылдау үшін ақпаратпен жұмыс істеуге қабілетті болу. - Мәліметтер 

базаларымен және ақпараттық жүйелермен жұмыс істеуге қабілетті болу. 

ӘҚ -8 Коммуникативтік құзыреттіліктер 

- Командада жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдер ұсыну 

қабілеті. - Қақтығыстарды шешу және келіссөздер жүргізу қабілеті. - Өз пікірін ұжымның 

пікірімен байланыстыра білу. - Өзіне жауапкершілік алу және шешім қабылдау, бірлескен 

шешім қабылдауға қатысу қабілеті. - Ұжымдағы жұмысқа дайын болу, өз міндеттерін 

шығармашылық және ұжымның басқа мүшелерімен өзара іс-қимыл жасай отырып. 

ӘҚ -9 Құндылық және мәдениетаралық құзыреттер 

- Басқа мәдениеттер мен діндер өкілдерімен нәтижелі өзара іс-қимыл жасау. - Әлемнің 

басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімді болу. - Ұлттық мәдениеттің 

құндылығын ұғыну, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрметпен қарау. - Әртүрлі 

этностар мен діндерге төзімді болу. - Қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, 

қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және оларға 

өзінің кәсіби қызметінде бағдар беру. 

ӘҚ -10 Өзгерістер мен белгісіздіктердің өсу серпінділігі жағдайында әлеуметтік, 

экономикалық, кәсіби рөлдерді, географиялық және әлеуметтік ұтқырлықты 

ауыстырудың дайындығы 

- Қазіргі заманғы ақпараттық ағындарда бағдарлану және әлемдік экономикадағы 

серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерге бейімделу қабілеті. - Кәсіби қызметпен 

байланысты әр түрлі жағдайлар мен жағдайларда икемді және ұтқыр болу. - Белгісіздік және 

тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер 

қабылдау дағдыларын меңгеру. - Жинақталған тәжірибені сын тұрғысынан бағалау және 

қайта ойлау, кәсіби және әлеуметтік қызметті рефлексациялау қабілеті. - Халықаралық 

салада өндірістік және қолданбалы қызметті жүзеге асыру қабілеті. - Жаңа экономикалық, 

әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға бейімделу қабілеті. - Жаңа жағдайларға 

бейімделу қабілеті. - Өзгерістерге икемді жауап беру және ақылға қонымды тәуекелді өзіне 

алу қабілеті. 

Кәсіби құзыреттер (КҚ):  

КҚ -1 Дидактикалық құзыреттіліктер 

- Қазіргі кезеңде шетел тілін оқыту міндеттерін жан-жақты білу және терең түсіну. - 

Педагогикалық ғылым ретінде шет тілін оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін білу және 

оны зерттеу әдістерін түсіну. - Оқушылардың мәдениетаралық қарым-қатынас құралы 

ретінде шет тілін меңгеру қабілетін дамытуға бағытталған кәсіби қызметті психологиялық 

және әдістемелік тұрғыдан дұрыс жүзеге асыру. - Нақты коммуникация жағдайына барынша 

жақын шетел тілін меңгерудің әдістемелік моделін жобалау. – Дидактикалық зерттеу 

объектісі ретінде "шетел тілі – инокультура-жеке тұлға" категориясын анықтау. - Дәлме-дәл 

лингафондық және әлеуметтік-мәдени бағытталған оқу материалдарын таңдау. - Сабақта 

нормативтік түпнұсқалық лексиканы қолдану. - Мәдениетаралық қарым-қатынас құралы 

ретінде шет тілін меңгеруге қызығушылықты қалыптастыру және ынталандыру. - 

Мәдениетаралық коммуникация субъектісінің қалыптасуын қамтамасыз ететін 

технологияларды, әдістер мен тәсілдерді қолдану. - Педагогикалық және ақпараттық 

технологияларды тиімді пайдалану. 

КҚ -2 Оқу-тәрбие құзыреттілігі 

- Оқу үдерісін ұйымдастыру қабілеті, оны сипаттайтын екі негізгі белгіні ескере 

отырып, сабақты дұрыс құру тәжірибесін пайдалану: оқушылардың жұмысын 

ұйымдастырудың негізгі міндеттері мен формалары. - Шет тілін оқытудың тәрбиелік мәнін 

білу және оқыту процесінде тәрбие жұмысын жүргізе білу (еңбекке, меншікке құрметпен 

қарауға тәрбиелеу, этикалық тәрбие, эстетикалық тәрбие элементтері, мінез-құлықтың оң 

сипатын және т. б. тәрбиелеу). - Зерттелген материалды дұрыс құру, жүргізу және бекіту 

қабілеті; өткенді қайталау сабақтарын ұйымдастыру және өткізу тәжірибесі. - Оқушылардың 



 

әлеуметтік және кәсіптік бағдарын жүргізе білу. - Материалды сабақта баяндаудың көлемі 

мен реттілігін анықтау, баяндау әдісін тиімді таңдау, негіздемелерді, қорытындыларды және 

иллюстрацияларды негізделген және ойластырылған біріктіру дағдысы. - Оқушылардың 

танымдық іс-әрекетін белсендіре білу, фронтальды жұмысты топтық және жеке-дара 

ұштастыра білу. Оқушылардың жеке қасиеттерін, олардың шығармашылық және креативті 

қабілеттерін дамыту тәжірибесі. - Оқушылардың оқу жұмысын бақылаудың барлық түрлерін 

білу және оларды қолдану тәжірибесі. - Шет тілі бойынша сыныптан тыс жұмыстардың 

барлық түрлерін өткізу қабілеті. - Жүйелілік, кешенділік және сабақтастық принциптерін 

ескере отырып сыныптан тыс тәрбие жұмысын жоспарлау. - Нақты тәрбиелік міндеттерді 

конструктивті шешу тәсілдері мен тәсілдерін меңгеру. - Өз пәні бойынша сыныптан тыс 

жұмыстың тиімді формалары мен әдістерін таңдау және қолдана білу. - Осы сыныпта жұмыс 

істейтін оқушылар ұжымымен, мұғалімдермен, ата-аналармен педагогикалық қарым-қатынас 

жасай білу. - Шет тілдері арқылы оқыту мен тәрбиелеу үдерісіне өз көзқарастарын іздеуге 

және құруға қабілетті болу. 

КҚ -3 Академиялық құзыреттер 

- Педагогика, Психология және шетел тілін оқыту әдістемесін дұрыс түсіну. - Шет 

тілін оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздерін; мәдениетаралық қарым-қатынас 

құралдарының бірі ретінде шет тілін оқытудың әдістемелік мәселелерін; тілтану 

ғылымдарының қазіргі жағдайы мен дамуының негізгі кезеңдерін білу. - Білімді 

құрылымдау, жүйелеу және оларды әртүрлі тәсілдермен ұсыну қабілеті. - Тіл жүйесін және 

тілдік категорияларды, оқытылатын тілдердің грамматикалық және стилистикалық 

нормаларын түсіну. - Лингвистикалық ғылыми зерттеу және сипаттау методологиясы мен 

әдістемесін меңгеру. - Ықтимал интерференцияны немесе көшіруді болжау үшін 

салыстырмалы тілдердің тиісті кіші жүйелеріндегі ұқсастықтар мен айырмашылықтарды 

анықтау. - Сөйлеудің негізгі сөйлеу формаларын меңгеру, түпнұсқалық аудиотекстерді 

түсіну, оқудың түрлі стратегияларын қолдану. Шет тілді білім беру әдістемесін меңгеру. 

КҚ -4 Қалыптастыратын (кәсіптік) құзыреттер 

- Жүйелік және салыстырмалы талдау әдістерін меңгеру. - Сыни ойлауды 

қалыптастыру. - Жобалау және болжау іскерліктерін меңгеру. - Өмір бойы оқып, біліктілігін 

арттыра білу. - Командада жұмыс істей білу. - Жеке қасиеттерді қалыптастыру: дербестік, 

жауапкершілік, ұйымшылдық, мақсатты және т. б. - жаңа жағдайларға бейімделе білу. - 

Психологиялық-педагогикалық білімді іздеу, формализациялау, құрылымдау және жүйелеу 

әдістерін меңгеру. - Педагогикалық шындықты жүйелі ойлау және тұтас қабылдау қабілеті. - 

Игерілген білімді қисынды және дәйекті түрде көрсете білу. -Оқу-тәрбие және оқудан тыс іс-

шараларды өткізу кезінде Public Speaking дағдыларын меңгеру. 

КҚ -5 Жүйелендіруші құзыреттер 

- Шетел тілінің тілдік құбылыстарын жүйелеу. - Педагогикалық өлшеуіштер мен 

индикаторлар жүйесін жүйелеу; ғылыми теорияларды тексерудің эксперименттік және 

бақылау тәсілдерінің нәтижелерін жүйелеу және талдау қабілеті. - Шетел тілін оқытудың әр 

түрлі кезеңдері мен деңгейлері үшін оқу материалдарын, тәсілдерін, оқыту құралдарын, 

жұмыс режимін жүйелендіру. - Жаңа педагогикалық технологиялар мен жоғары кәсіби 

педагогтардың тәжірибесін жүйелеу қабілеті. 

КҚ -6 Зерттеу құзыреттілігі 

- Оқу процесінің нәтижелерін анықтайтын негізгі факторларды бөлу. - Белгілі бір 

тұжырымдамалық негізде оның даму перспективасын болжай отырып, қол жеткізілген және 

тиісті қол жеткізу. - Ғылыми ақпаратты таңдау және сыни пайдалану. - Танымның әмбебап 

жалпы ғылыми әдістерін меңгеру (талдау, синтез, индукция, дедукция, аналогия, гипотеза, 

модельдеу және т.б.). - Күрделі емес әдістемелік экспериментті жоспарлау және жүргізу; 

өзінің кәсіби қызметі. -Тәжірибелік-зерттеу жұмысының нәтижелерін есеп, ғылыми 

баяндама, хабарлама, ғылыми мақала, әдістемелік құрал түрінде стилистикалық сауатты 

рәсімдеу. - - Шет тілдерін оқыту әдістемесі саласында Эксперименталды-зерттеу 

жұмысының оң нәтижелерін енгізуді жүргізе білу. - Белгілі бір теориялық-әдіснамалық 



 

платформаның бірыңғай ұстанымдарына сүйене отырып, барлық бақыланатын және 

талданатын құбылыстарды түсіндіру. 

КҚ -7 Мәдени-ағартушылық құзыреттер 

-Конструктивті диалог жүргізу, әлеуметтік серіктестік, көпмәдениетті, көпэтносты 

және көпконфессиялы қоғамда қарым-қатынас жасау дағдыларын меңгеру. - Әртүрлілік пен 

мәдениетаралық айырмашылықтарды қабылдау, халықаралық контексте жұмыс істеу 

қабілеті. - Пәнаралық командада және басқа пәндік саладағы сарапшылармен жұмыс істеу 

дағдыларын меңгеру. - Қазіргі замандағы мәдениетаралық коммуникация мәселелерінің 

ерекше өзектілігін түсіндіру және негіздеу, тіл мен мәдениеттің арақатынасын анықтау, 

олардың мәдениетаралық коммуникациядағы рөлін, басқа да мәдениеттерді 

тасымалдаушылармен қарым-қатынас кезінде басқа ұлттар өкілдерінің мәдени ерекшеліктері 

мен ділін ескеру қабілеті.  

КҚ -8 Бақылаушы құзыреттер 

- Педагогикалық менеджмент саласындағы білімді, педагогикалық мониторингті 

жүзеге асыру дағдылары мен дағдыларын меңгеру. -Педагогикалық өлшеу индикаторлары 

жүйесін әзірлеу, бақылау-бағалау материалдарын әзірлеу, алынған нәтижелерді түсіндіру, 

өзін-өзі бағалау мен өзін-өзі бақылауға, әділдік пен объективтілікке ұмтылу қабілеті. - Білім 

беру ұйымы ұсынған мақсаттар мен міндеттер шеңберінде сеніп тапсырылған оқу 

ұжымының еңбек және оқу іс-әрекетінің процестерін өз бетінше басқару және бақылау 

қабілеті. -Психологиялық-педагогикалық диагностика, талдау және синтездеу негізінде 

кешенді педагогикалық мониторингті жүйелеу қабілеті. 

КҚ -9 Бағдарламалық құзыреттер 

- Теориялық сабақтар үшін материалды іріктеу әдістерін меңгеру. - Шет тілі 

сабақтарын және сабақтан тыс іс-шараларды жоспарлау әдістерін меңгеру. -Оқу-тәрбие іс-

шараларын ұйымдастыру және өткізу кезінде Time management тәсілдерін меңгеру. -Пәндік, 

психологиялық-педагогикалық және әдістемелік білім жүйесін, нақты әлеуметтік-

педагогикалық жағдайларды ескере отырып, кәсіби қызметте теориялық білімді қолдану 

дағдылары мен дағдыларын меңгеру. - Педагогтың кәсіби борышын, педагогикалық қызмет 

нәтижелері үшін жауапкершілікті сезіну. 

КҚ -10 Дамыту құзыреттілігі 

- Шетел және көптілді білім беру концепцияларын білу. - Көпмәдениетті тұлғаны 

қалыптастыруға шет тілді білім беруді бағыттау. - Кәсіби қызметін жүзеге асыру және 

магистратурада білім алуды жалғастыру үшін, сондай-ақ көшбасшылық қасиеттерді дамыту 

үшін қажетті жаңа білім мен іскерлікті меңгеру. 

КҚ -11 Креативті құзыреттер 

- Шығармашылық психологиясы саласындағы білімді, шығармашылық қызметтің 

теориялық негіздерін, кәсіби қызметті қайта құру, білім беруде авторлық жаңашыл 

идеяларды іске асыру, стандартты емес және баламалы шешімдерді табу, жаңа 

педагогикалық идеяларды генерациялауға, сыни ойлауға қабілетті болу. - Дерексіз ойлау, 

талдау және синтездеу қабілеті. - Инновациялық өлшеу. - Белсенді өмірлік ұстаным. 

КҚ -12 Ұйымдастыру-әдістемелік құзыреттер 

- Білім беру саласындағы нормативтік және құқықтық құжаттарды, оқу-нұсқаулық 

құжаттарды, ағымдағы оқу-ұйымдастыру құжаттарын (дидактикалық, бақылау-өлшеу 

материалдары және т.б.) әзірлеу, ұйымдастырушылық қабілеттерді меңгеру, жоғары 

орындаушылық тәртіпті көрсету. - Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының 

негіздерін білу; - оқыту іс-әрекеттерін жоспарлауда шет тілін меңгерудің объективті 

заңдылықтарын ескеру. - Сабақтың нақты мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау, 

оқушылардың бірлескен іс-әрекетінің жалпы бағдарламасын белгілеу. - Нақты Сабақтың 

мақсаты мен түріне сәйкес оқу материалын жоспарлау. - Шет тілі бойынша оқу процесінің 

мазмұны мен ұйымдастырылуына қойылатын заманауи талаптар тұрғысынан өзіндік кәсіби 

іс-әрекеттерді жоспарлау. - Сабақтың белгіленген жоспарын (сабақтар сериясын) іске асыру 

мақсатында өз қызметін және оқушылардың қызметін ұйымдастыру. - Қарым-қатынас 



 

қатысушыларының "рөлдік ұстанымдарын", тірек, стимулдар мен "рөлдік ұстанымдарын" 

ескере отырып, оқушылардың қарым-қатынас бойынша әріптес ретіндегі әр түрлі сөйлеу 

мәдениетін жобалау. - Оқушылардың сөздік-танымдық іс-әрекеттерін меңгеру бойынша 

жұмыстың әр түрлі формалары мен әдістерін ұтымды үйлестіру. - Өткізілген және қатысқан 

сабақтардың нәтижелерін талдау. - Бақылаудың әдістемелік мақсаттарын анықтау 

(диагностикалық, түзету, оқыту, бақылау). - Бақылау объектілерін бөлу, олардың 

бағдарламада көзделген деңгейге сәйкестігін белгілеу. - Жүргізілген талдау негізінде оқу 

процесіне тиісті түзетулер енгізу. 

 

 

КҚ -13 Сараптамалық-талдау құзыреттері 

- Педагогикалық қызметті қамтамасыз ету үшін ақпаратпен жұмыс істеуге қабілетті 

болу. - Оқу-тәрбие процесін бақылау, байқалатын фактілер мен құбылыстардың себеп-

салдарлық байланыстарын талдау және белгілеу, олардың дамуын болжау. - Сынып 

ұжымының ерекшеліктерін, оқушылардың мүдделерін, олардың оқылатын пәнге қатынасын 

талдау. - Оқу материалдары мен оқу құралдарын талдау, күтілетін нәтижелерді болжау. - 

Өзінің кәсіби қызметін және оқушылардың оқу қызметін талдау. - Белгілі бір теориялық-

әдіснамалық платформаның бірыңғай ұстанымдарына сүйене отырып, барлық байқалатын 

және талданатын құбылыстарды түсіндіру. - Мәселені анықтау және талдау қабілеті, 

қорытындыларды дәлелдей білу және ақпаратты сауатты қолдана білу. 

 

 

   4. ББ ОҚУ ЖОСПАРЫ  

 

 
Модуль коды Модуль құрамдастары (код және 

атауы) 

Цикл және 

компонент 

Қорытынды 

бақылау 

жүргізу 

нысаны 

Академалар

дың саны. 

кредиттер 

Қалыптас

тырылат

ын 

құзыретте

р (кодтар 

5-

бөлімнен) 

Ескертпе  

1 квартал (1год) 

Әлеуметтік-

ғылымдар 

модуль /Модуль  

социально-

политических 

знаний    

SZhKMN/OAKK /TFACC 2101 

Сыбайласжемқорлыққа 

күресмәдениет 

негіздері/Основы 

антикоррупционной 

культуры/The fundamentals of 

anti-corruption culture 
 

ЖБП(МК) 

ООД (ОК) 

Портфолио 5 КҚ3 

КҚ4 

КҚ5 

ОҚ2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Din/Rel/RS1101 

Дінтану/Религиоведение/ 

Religionstudies 

ME/VS 1101 

Мәңгілік ел/Вечная страна    

Қазіргі әлемде 

коммуникация 
негіздері/ 

Модуль Основы 

коммуникации в 

современном 

мире 

IYa 1102 

 Иностранный язык 

ЖБП(МК) 

ООД (ОК) 

      

    Ауызша 
    емтихан 

 

5 КҚ6 

КҚ7 
КҚ8 

 

 



 

Базалық 

мамандықтың 

модульдері 

/Модуль 

базовых основ 

педагогических 

специальности 

PMK/VPP/FPA1103 

Введение в педагогическую 

профессию/Педагогикалық 

мамандыққа 

кіріспе/Fundamentals of 

pedagogical activity 

 

БП(ТК)/ 

БД (КВ) 

     Ауызша 

     емтихан 

 

3 ЖҚ10 

КҚ1 

 

КҚ10 

 

 

 

 

 
 

 

Денешынықтыру 

және спорт 

мәдениеті 

/Модуль 

физическая 

культура и спорт 

DSh/FK/PE 1402/2102 

Дене шынықтыру/Физическая 

культура/Physical education 

ЖБП(МК) 

ООД (ОК) 

Дифференциа

лды сынақ 

2 КҚ9 

 КҚ 10, 

КҚ11 

ОН5 

 

 Итого за квартал                                                                                                              15 

2квартал (1год) 

Әлеуметтік-

ғылымдар 

модуль /Модуль 

социальных наук 

SIK 1201 Современная история 

Казахстана 

ЖБП(МК) 

ООД (ОК) 

Мемлекеттік 

емтихан 

5 КҚ3 

КҚ4 

КҚ5 

ОН2 

 

Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері/ 

Основы 

коммуникации в 

современном 

мире 

IYa 1106  Иностранный язык ЖБП(МК) 

ООД (ОК) 

     Автотест 

 

5 КҚ6 

КҚ7 

КҚ8 

 

Денешынықтыру 

және спорт 
мәдениеті 

/Модуль 

физическая 

культура и спорт 

DSh/FK/PE 1402/2102 

Дене шынықтыру/Физическая 
культура/Physical education 

ЖБП(МК) 

ООД (ОК) 

Дифференциа

лды сынақ 

2 КҚ9 

КҚ10 
КҚ11 

ОН5 

 

Базалық 

мамандықтың 

модульдері 

/Модуль 

базовых основ 

педагогических 

специальности 

PKN/OPD/ITP/1103 

Педагогикалық қызметтің 

негіздері/Основы 

педагогической 

деятельности//Introduction to the 

teaching  profession 

 

БП(ТК)/ 

БД (КВ) 

Эссе 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 КҚ6 

КҚ7 

КҚ8 

ОН3 

 

 

 

PSh/PT/PC 1103 

Педагогикалық 
шығармашылық/Педагогическо

е творчество/Pedagogical 

creativity 

 

 Итого за 
квартал 

   15   

3квартал (1год) 

 Әлеуметтік-

ғылымдар 

модуль /Модуль 

социальных наук 

Fil 1301 Философия ЖБП(МК) 

ООД (ОК) 

Баяндаманы 

қорғау 

5 КҚ3 

КҚ4 

КҚ5 

КҚ6 

 



 

Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері/ 

Основы 

коммуникации в 

современном 

мире 

AKT/IKT/ICT 1302 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар ағылшын тілінде 

/Информационно-

коммуникационные технологии 

(на англ. языке)/Information and 

Communication Technologies in 

English language 

ЖБП(МК) 

ООД (ОК) 

    Ауызша 

    емтихан 

5 КҚ7 

КҚ8 

ОН4 

 

Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері/ 

Основы 

коммуникации в 

современном 

мире 

KYa1105 Казахский (русский) 

язык 

 

ЖБП(МК) 

ООД (ОК) 

Автотест 3 КҚ6 

КҚ7 

КҚ8 

ОН3 

 

Денешынықтыру 

және спорт 

мәдениеті 

/Модуль 

физическая 
культура и спорт 

DSh/FK/PE 1402/2102 

Дене шынықтыру/Физическая 

культура/Physical education 

ЖБП(МК) 

ООД (ОК) 

Дифференциа

лды сынақ 

2 КҚ9 

КҚ10 

КҚ11 

ОН5 

 

Итого за квартал    15   

4квартал (1год) 

 

Әлеуметтік және 

саясаттық білім 

модулі/ Модуль 

социально-

политических 

знаний 

 

Ma/CU/CS2201 

Мәдениеттану/ 

Культурология/Cultural studies 

 

 
ЖБП(МК) 

ООД (ОК) 

 

 

Баяндаманы 
қорғау 

 

 

5 

КҚ3 

КҚ4 

КҚ5 
ОН2 

 

Psy/Psy/Psy 2201 

Психология/Психология/Психо

логия/Psychology 

Saya/Pol/PSS2201 

Саясаттану және 

әлеуметтану/Политология и 

социология/Political Science and 

Sociology 

Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері/ 

Основы 

коммуникации в 

современном 

мире 

K(O)T/K(R)Ya/K(R)L1303/1401 

Қазақ орыс тілі/Казахский 

(русский) язык/Kazakh/Russian 

language 

 

ЖБП(МК) 

ООД (ОК) 

  Автотест 3 КҚ6 

КҚ7 

КҚ8 

ОН3 

 

Денешынықтыру 

және спорт 

мәдениеті 

/Модуль 
физическая 

культура и спорт 

DSh/FK/PE 1402/2102 

Дене шынықтыру/Физическая 

культура/Physical education 

ЖБП(МК) 

ООД (ОК) 

Дифференц

иалды 

сынақ 

2 КҚ9 

КҚ10 

КҚ11 

ОН5 

 



 

Педагогикалық 

мамандықтың 

базалық 

негіздері модулі/ 

Модуль базовых 

основ 

педагогических 

специальности 

Базовый иностранный язык БП(ЖООК)/

БД (ВК) 

          

    Ауызша 

    емтихан 

5 КҚ6 

КҚ7 

КҚ8 

 

 

Педагогикалық 

мамандықтың 

базалық 

негіздері модулі/ 

Модуль базовых 

основ 

педагогических 

специальности 

Учебно-ознакомительная 

практика 

БП(ТК)/ БД 

(КВ) 

  

Есеп 

1 ЖҚ1, 

КҚ1, 

КҚ11 

 

 

 Итого за 
квартал  

   15   

1квартал (2год) 

Әлеуметтік және 

саясаттық білім 

модулі/ Модуль 

социально-

политических 

знаний 

 

Ma/CU/CS2201 

Мәдениеттану/ 

Культурология/Cultural studies 

 

ЖБП(МК) 

ООД (ОК)  

 

 

     

 

 

 

Автотест 

 

3 

 

 

КҚ3, 

КҚ4, 

КҚ5 

ОН2 

 

Psy/Psy/Psy 2201 

Психология/Психология/Психо

логия/Psychology 

Saya/Pol/PSS2201 

Саясаттану және 

әлеуметтану/Политология и 

социология/Political Science and 

Sociology 

 

Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері/ 

Основы 

коммуникации в 

современном 

мире 

 

K(O)T/K(R)Ya/K(R)L1303/1401 

Қазақ орыс тілі/Казахский 

(русский) язык/Kazakh/Russian 

language 

 

 

ЖБП(МК) 

ООД (ОК) 

 

Автотест 

 

2 

 

 

КҚ6, 

КҚ7, 
КҚ8 

ОН3 

 

Педагогикалық 

мамандықтың 

базалық 

негіздері модулі 

/Модуль 

базовых основ 

педагогических 

специальности 

 

Базовый иностранный  язык 

 

 

БП(ЖООК)/

БД (ВК) 

 

 

      

    Ауызша     

    емтихан 

 

 

5 

КҚ6, 

КҚ7, 

КҚ8 

ОН3 

 



 

Педагогикалық 

мамандықтың 

базалық 

негіздері модулі 

Модуль базовых 

основ 

педагогических 

специальности 

TsPed 2104  

Сандық педагогика/Цифровая 

педагогика/Digital pedagogy 

БП(ТК)/ БД 

(КВ) 

Ауызша 

емтихан 

5 КҚ3  

Итого за квартал    15   

2квартал (2год) 

 

Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері/Основ

ы коммуникации 

в современном 

мире 

 

K(O)T/K(R)Ya/K(R)L1303/1401 

Қазақ орыс тілі/Казахский 

(русский) язык/Kazakh/Russian 

language 

 

 

ЖБП(МК) 

ООД (ОК) 

 

   Автотест 

 

 

2 

 

 

КҚ6, 

КҚ7, 

КҚ8 

ОН3 

 

Жасерекшелік 

физиология, 

гигиена, 

психология 

модулі/ Модуль 

возрастной 

физиологии, 

гигиены, 

психологии 

ZhEFMG/VFShG/APSH 2202 

Жас ерекшелік физиологиясы 

және мектеп 

гигиенасы/Возрастная 

физиология и школьная гигиена 

/Age physiology and school 

hygiene 

 

 

БП(ТК)/ БД 

(КВ) 

 

    Ауызша     

    емтихан  

 

 

 

3 
ЖҚ10, 

КҚ3, 

КҚ4 

 

 

 

 

ZhSAFG/VAFG/AAPH 2202 

Жасқа сай анатомия және 

гигиена/Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена/Age 

anatomy,psysiology and hygiene 

ShTOPs / PsOIYa/PPP 2202  

Шет тілдерді оқыту 

психологиясы/Психология 

обучения иностранным языкам 

Psychological and pedagogical 

practice 

PsAD/PsRCh/PsHD 1203 

Психология және адам 

дамуы/Психология и развитие 

человека/Psychology and human 

development 

 

ZhEPs/VPs/Apsy           2202  

Жас ерекшелік 

психологиясы/Возрастная 

психология/Agepsychology 



 

Педагогика және 

шеттілдерін 

оқытудың 

әдістемесі/ 

Педагогика и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков 

 

Ped/Ped/Ped 2203  

Педагогика/Педагогика/ 

Pedagogics  

 

БП(ЖООК)/

БД (ВК) 

 

 

     Ауызша     

    емтихан 

 

5 

ЖҚ10, 

КҚ3, 

КҚ4 

 

 

Мәдениетаралық 

қарым-қатынас 

мәтініндегі 

базалық шетел 
тілі /Базовый 

иностранный 

язык в контексте 

межкультурной 

коммуникации 

MKKMBShT/ 

BIYaKMK/BFLCIC A2 2204 

Мәдениетаралық қарым-

қатынас мәнмәтініндегі базалық 

шетел тілі/Базовый 
иностранный язык в контексте 

межкультурной коммуникации 

(А2)/Basic foreign language in 

the context of intercultural 

communication (A 2) 

БП(ЖООК)/

БД (ВК) 

    

 

 

     Ауызша     

    емтихан 
 

5 ЖҚ10, 

КҚ1, 

КҚ10 

 

 

Итого за квартал            15   

 

3квартал (2год) 

Педагогика және 

шеттілдерін 

оқытудың 

әдістемесі/ 

Педагогика и 

методика 
преподавания 

иностранных 

языков 

 

ShOZA/SMPIYa 2301 

Шет тілін оқытудың заманауи 

әдістемесі/Современная 

методика преподавания 

иностранного языка/Modern 
methods of  teaching a foreign 

language 

 

 

 

БП(ЖООК)/

БД (ВК) 

 
Ауызша 
емтихан  

 
Курстық 
жұмыс 

 

5 

ЖҚ10, 

КҚ1, 

КҚ10 

 

 

 

ShBBA /MIO/MFLE 2301 

Шеттілдік білім берудің 

әдістемесі/Методика 

иноязычного 

образования/Methods of foreign 

language education 

ShTOABA/SOMOYa3/SOMTFL 

2302  

Шеттілдерін оқытудың арнайы 

бағытталған 

әдістемесі/Специально-

ориентированная методика 

обучения иностранным 

языкам/Specially oriented method 

of teaching foreing languages 

БП(ЖООК)/

БД (ВК) 

 
 

Ауызша 
емтихан 

 
Зертханалық 

жұмыс 

5 КҚ3  

Мәдениетаралық 

қарым-қатынас 

мәтініндегі 

базалық шетел 

тілі/ Базовый 

иностранный 

язык в контексте 

межкультурной 

BShT В1 В2/BIYa В1 В2/BFL 

B1,B2 2303  

Базалық шет тілі (В1 В2 

деңгейі)/Базовый иностранный 

язык (уровень В1 В2)/Basic 

foreign language (level B1, B2) 

 

БП(ЖООК)/

БД (ВК) 

 

Автотест  

 

5 

КҚ6, 

КҚ7, 

КҚ8 

 



 

коммуникации 

Итого за квартал    15   

4квартал 2год 

Педагогика және 

шеттілдерін 

оқытудың 

әдістемесі/ 

Педагогика и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков 

VPs/ZhPs 2401 Возрастная 

психология / Жасерекшелік 

психологиясы / Age psychology 

БП(ТК)/ БД 

(КВ) 

     Ауызша     

    емтихан 

5 ЖҚ10, 

КҚ3, 

КҚ4 

 
 

 

 

ЖҚ10, 

КҚ1, 

КҚ10 

 

 

 

PsPT/PsPP/PsFLT 2401 

Психология және 

педагогикалық 

тәжірибе/Психолого-

педагогическая 

практика/Psychology of foreign 

language teaching 

Мәдениетаралық 

қарым-қатынас 

мәтініндегі 

базалық шетел 

тілі/ Базовый 

иностранный 

язык в контексте 

межкультурной 

коммуникации 

AMAEShT(N) B1B2 /VIYaSZN 

B1,B2/SFL(F)SP B1B2 3101 

Арнайы мақсатқа арналған 

екінші шет тілі (неміс)  (В1 В2 

деңгейі)/Второй иностранный 

язык для специальных целей 

немецкий (уровеньВ1 

В2)Second foreign language 

(French) for special purposes 

(level B1, B2) 

БП(ЖООК)/

БД (ВК) 

      Ауызша     

    емтихан 

5 КҚ6, 

КҚ7, 

КҚ8 

ОН3 

 

Арнайы 

мақсатқа 

арналған шет 
тілі/ Язык для 

специальных 

целей 

UOKD /DChPE/HRAAS 2403 

Үйде оқытудың күрделенген 

деңгей/Домашнее чтение на 
продвинутом этапе/Home 

reading at an advanced stage 

 

БП(ТК)/ БД 

(КВ) 

 

     Ауызша     

    емтихан 

 

5 

КҚ1, 

КҚ4 

 

Итого за квартал           15   

1квартал (3год) 

Мәдениетаралық 

қарым-қатынас 

мәтініндегі 

базалық шетел 

тілі /Базовый 

иностранный 

язык в контексте 

межкультурной 

коммуникации 

 

AMAEShT(N) B1B2 /VIYaSZN 

B1,B2/SFL(F)SP B1B2 3101 

Арнайы мақсатқа арналған 

екінші шет тілі (неміс)  (В1 В2 

деңгейі)/Второй иностранный 

язык для специальных целей 

немецкий (уровеньВ1 

В2)Second foreign language 
(French) for special purposes 

(level B1, B2)  

 

 

БП(ЖООК)/

БД (ВК) 

 

     Ауызша     

    емтихан 

 

5 

КҚ6, 

КҚ7, 

КҚ8 

ОН3 

 



 

Жаңартылған 

білім беру 

мазмұны, оқу 

бағдарламалары 

мен 

әдістемелері, 

шет тілін үйрену 

жағдайындағы 

тұжырымдама/ 
Концепция 

обновленного 

содержания 

образования, 

учебных планов 

и методики в 

контексте 

изучения 

иностранного 

языка 

ShTOKZhBMK/KPOSOKIIYa 

/CPUCECLFL 3102  

Шетел тілін оқыту 

контекстіндегі жаңартылған 

білім беру мазмұнының 

Тұжырымдамасы/Концепция и 

программа обновленного 

содержания образования в 

контексте изучения 
иностранного языка/The concept 

and program of the updated 

content of education in the context 

of learning a foreign language 

БП(ТК)/ БД 

(КВ) 

     Ауызша     

    емтихан 

5 КҚ4, 

КҚ5 

 

Жаңартылған 

білім беру 

мазмұны, оқу 

бағдарламалары 

мен 

әдістемелері, 

шет тілін үйрену 

жағдайындағы 

тұжырымдама/ 

Концепция 

обновленного 

содержания 

образования, 

учебных планов 

и методики в 

контексте 

изучения 

иностранного 

языка 

AMAT(EShT) 

C1,C2/YaDSZ(Vya)/SPL(SFL) 
C1,C2 3103  

Арнайы мақсатқа арналған тіл 

(екінші шет тілі: неміс, 

француз, түрікС1 С2 

деңгейі)/Язык для специальных 

целей (второй иностранный 

язык: немецкий, французский, 

турецкий) уровеньС1С2)/Special 

purpose language (second foreign 

language: German, French, 

Turkish) level C1, C2 

БП(ЖООК)/

БД (ВК) 

     Ауызша     

    емтихан 

5 КҚ6, 

КҚ7, 
КҚ8 

 

 

 

 

ОН3 

 

Итого за квартал    15   

2квартал (3год) 

Арнайы 

мақсатқа 

арналған шет 

тілі /Язык для 

специальных 

целей 

AMAT/YaSC1/LSP 3201 
Арнайы мақсатқа арналған тіл 

(негізгі шет тілі, С1 деңгейі 

/Язык для специальных целей 

(основной иностранный язык, 

уровень С1)/Language for special 

purposes (main foreign language) 

level C1 

БП(ЖООК)/

БД (ВК) 

 
    Ауызша     

    емтихан 

5 КҚ6, 
КҚ7, 

КҚ8 

ОН3 

 

 

 

 

 

 

Арнайы 

мақсатқа 

арналған шет 

тілі /Язык для 

KAT(GBC1C2)/PAYa(GN 

C1,C2)/ Peng (H)C1,C2 3202 

Кәсіби ағылшын тілі 

(гуманитарлық бағытқа 

арналған, С1 деңгейі С2 
деңгейі)/Профессиональный 

английский язык (для 

гуманитарных направлений, 

уровеньС1 уровеньС2 

/Professional English (for 

 

БП(ТК)/ БД 

(КВ)  

 

 
 

Жазбаша 
емтихан 

 

5 

 

КҚ2, 

КҚ3 

 



 

специальных 

целей 

Humanities) level C1, C2 

KAT(EBC1,C2)/PAYa (EN 

C1,C2)/Peng(EA C1,C2) 3202 

Кәсіби ағылшын тілі 

(экономикалық бағытқа 

арналған, С1 денгейі С2 

деңгейі)/Профессиональный 

английскийязык (для 

экономических направлений, 

уровень С1 уровень С2) 
Professional English (for 

economic areas) level C1, C2 

КҚ2, 

КҚ3 

 

KAT(TBC1C2)/PAYaTNC1C2/P

E(TD C1,C2)/   3202 

Кәсібиағылшынтілі 

(техникалықбағытқа арналған, 

С1 деңгейіС2 

деңгейі/Профессиональный 

английский язык (для 

технических направлений, 

уровень С1 уровень С2) 

Professional English (for technical 
directions) level C1, C2 

КҚ2, 

КҚ3 

 

Жаңартылған 

білім беру 

мазмұны, оқу 

бағдарламалары 

мен 

әдістемелері, 

шет тілін үйрену 

жағдайындағы 

тұжырымдама/ 

Концепция 

обновленного 

содержания 

образования, 

учебных планов 

и методики в 

контексте 

изучения 

иностранного 

языка 

TSMZhTTPIA 

/PDOYaRMUT/PASLSMET 

3203/4101  

Тілдік және сөйлеу 

материалдарын, жаттығумен 

текстілерді таңдауының 

педагогикалық іс-

әрекеті/Педагогическая 

деятельность по отбору 

языкового и речевого 

материала, упражнений и 

тестов /Pedagogical activity on 
selection of language and speech 

material, exercises and tests 

БП(ТК)/ БД 

(КВ) 

   Автотест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

5 КҚ3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ЖҚ10, 

КҚ1, 

КҚ10 
 

 

 

ZhOBShShTOA/MOIYaROUP/

MTFLFUC 3203/4101 

Жаңартылған оқу бағдарлама 

шеңберіндегі шетел тілін оқыту 

әдістемесі/Методика обучения 

иностранному языку в рамках 

обновленныхучебныхпрограмм 

/Methods of teaching foreign 

language in the framework of the 

updated curriculum 

Итого за квартал    15   

3квартал (3год) 

Педагогика және 

шеттілдерін 

оқытудың 

әдістемесі/ 

Педагогика и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков 

 

IBB/IO 3301 Инклюзивтік білім 

беру / Инклюзивное 

образование / Inclusive education 

 

БП(ТК)/ БД 

(КВ)  

 

         

    Ауызша 

    емтихан 

 

 

    Курстық     

     жұмыс 

 

 

 

 
 

 

5 

 

ЖҚ10, 

КҚ1, 

КҚ10 

 

 

 

 

 

КҚ7 

 

 

Т TZhTA /TMVR/TMEW 3301 

Тәрбие жұмысының теориясы 

мен әдістемесі/ Теория и 

методика воспитательной 

работы/ Theory and methods of 

educational work 



 

       

Арнайы 

мақсатқа 

арналған шет 

тілі /Язык для 

специальных 

целей 

AMAT/YaSC2/SOMTFL 3302 

Арнайы мақсатқа арналған тіл 

(негізгі шет тілі, С2 

деңгейі/Язык для специальных 

целей (основной иностранный 

язык, уровень С2)/Specially-

oriented method of teaching 

foreign languages 

БП(ЖООК)/

БД (ВК) 

      Ауызша     

      емтихан 

 

5 КҚ6, 

КҚ7, 

КҚ8 

ОН3 

 

Кәсіпкерлік 

және 

менеджмент 

/Предпринимате

льство и 

менеджмент 

ShTSK/PSIYa/EFFL 3303  

Шетел тілі саласындағы 

кәсіпкерлік/Предпринимательст

во в сфере иностранного 

языка/Entrepreneurship in the 

field of foreign language 

MINOR    Автотест 5  

ЖҚ 4, 

ЖҚ6, 

ЖҚ7 

 

 

Итого за квартал    15   

4квартал (3год) 

Жаңартылған 

білім беру 

мазмұны, оқу 

бағдарламалары 

мен 

әдістемелері, 

шет тілін үйрену 

жағдайындағы 

тұжырымдама/ 

Концепция 

обновленного 

содержания 

образования, 

учебных планов 

и методики в 

контексте 

изучения 

иностранного 

языка 

PT/PP/PP 3401  

Педагогикалық 

тәжірибе/Педагогическая 

практика/Pedagogicalpractice 

БП(ЖООК)/

БД (ВК) 

 

Есеп 

5 ЖҚ10, 

КҚ1,10 

 

ОН10, 

11,12 

 

Кәсіби 

пәндер/Профили

рующие 

дисциплины 

E/SV/RS 3402 

Елтану/Страноведение/regional 

studies 

КП (ТК) ПД 

(КВ) 

Проект 

қорғау 

5 КҚ10  

Кәсіпкерлік 
және 

менеджмент/ 

Предпринимател

ьство и 

менеджмент 

KK/PP/BL 3403  
Кәсіпкерлік 

құқық/Предпринимательское 

право/Businesslaw 

БП(ТК)/ БД 
(КВ) 

   Автотест 
 

5 ЖҚ 4, 
ЖҚ6, 

ЖҚ7 

 

 

SS/NN/TT 3403  

Салық және салық салу/Налоги 

и налого обложение/Taxes and 

taxation 

КҚ9, 

КҚ5,КҚ

8 

ОН1 

 

Итого за квартал 15   

1квартал (4год) 



 

Жаңартылған 

білім беру 

мазмұны, оқу 

бағдарламалары 

мен 

әдістемелері, 

шет тілін үйрену 

жағдайындағы 

тұжырымдама/ 
Концепция 

обновленного 

содержания 

образования, 

учебных планов 

и методики в 

контексте 

изучения 

иностранного 

языка 

TSMZhTTPIA 

/PDOYaRMUT/PASLSMET 

3203/4101  

Тілдік және сөйлеу 

материалдарын, жаттығумен 

текстілерді таңдауының 

педагогикалық іс-

әрекеті/Педагогическая 

деятельность по отбору 
языкового и речевого 

материала, упражнений и тестов 

/Pedagogical activity on selection 

of language and speech material, 

exercises and tests 

 

БП(ТК)/ 

БД (КВ) 

     Автотест 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     Автотест 

3 КҚ3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЖҚ10, 

КҚ1, 

КҚ10 
 

 

 

ZhOBShShTOA/MOIYaROUP/M

TFLFUC 3203/4101 

Жаңартылған оқу бағдарлама 

шеңберіндегі шетел тілін оқыту 

әдістемесі/Методика обучения 

иностранному языку в рамках 

обновленныхучебныхпрограмм 

/Methods of teaching foreign 

language in the framework of the 

updated curriculum 

Билингвальді 

және шет тілін 

оқыту, ағылшын 

тілі әдебиеті мен 

лексикологиясы/ 

Билингвальное 

обучение и 

обучение 

литературы и 

лексикология 

английского 

языка 

BShTO /BOOIYa/BFLT 4102 

Билингвальді және шет тілін 

оқыту / Билингвальное 

обучение и обучение 
иностранному языку/Bilingual 

and foreign language training 

КП (ТК) 

ПД (КВ) 

       Ауызша     

      емтихан  

5 КҚ1,  

КҚ3 

 

OTE(A)A /LSI(A)Ya/LCS(Eng) 

4103  

Оқылатын тіл елінің (ағылшын) 

әдебиеті/ Литература страны 

(английского) изучаемого 

языка/Literature of the country of 

study (English) 

БП(ТК)/ 

БД (КВ) 

    Ауызша     

    емтихан  

 

 

 

 

 

        

5  

 

 

ЖҚ1, 

КҚ1, 

КҚ10 
 

 

 

 

 

 

 

ОН3 

 

 

Ағылшын тілінің 

лексикологиясы/Лексикология 

английского языка/Lexicology of 

the English language 

Кәсіпкерлік 

және 

менеджмент/ 

Предпринимате

льство и 

менеджмент 

TM/TM/TM 4104 Тайм 

менеджмент/Тайм 

менеджмент/Time management 

MINOR     Автотест 5 КҚ 4, 

ЖҚ6, 

ЖҚ7 

КҚ9, 

КҚ5, 

КҚ8 

ОН1 

 

KN/OK/BC 4104 Каучинг 

негіздері/Основы 

каучинга/Basics of Couching 

НРМ/HRM/HRM 4104 HR 

менеджмент/HR 

менеджмент/HR Management 

Итого за 

квартал 

   18   

2квартал (4год) 



 

 

Ағылшын тілі 

мұғалімі/Учител

ь английского 

языка 

AZhST A1,A2 /PUPR 

A1,A2/POWS A1,A2 4204 

ATTN/TAYa/TEngL 4203 

Ағылшын тілі теория 

негіздері/Теория английского 

языка/The theory of the English 

language 

 

 

КП (ТК) 

ПД (КВ) 

 

 

       Ауызша     

       емтихан  

 

 

5 

ЖҚ1, 

КҚ1, 

КҚ11 

 

 

Ағылшын тілі 

мұғалімі/Учител

ь английского 

языка 

Ауызша және жазбаша сөйлеу 

әжірибесі А1А2/Практика 

устной и письменной речи 
уровень А1А2/Practice oral and 

written speech level A1, A2 

КП (ТК) 

ПД (КВ) 

       Ауызша     

       емтихан  

8  

 

КҚ6, 
КҚ7, 

КҚ8 

ОН3 

 

AZhST B1,B2 /PUPR 

B1,B2/POWS B1,B2 4204 

Ауызша және жазбаша сөйлеу 

тәжірибесі В1В2/Практика 

устной и письменной речи 

уровень В1В2/Practice of oral 

and written speech level B1, B2 

AZhST C1,C2 /PUPR 

C1,C2/POWS C1,C2   4204 

Ауызша және жазбаша сөйлеу 

тәжірибесі С1С2/Практика 
устной и исьменной речи 

уровень С1С2/Practice of oral 

and written speech level C1, C2 

Кәсіпкерлік 

және 

менеджмент/ 

Предпринимате

льство и 

менеджмент 

BZH/BP/BP 4206 Бизнес 

жоспарлау/Бизнес 

планирование/BusinessPlanning 

MINOR Автотест 5 ЖҚ 4, 

ЖҚ6, 

ЖҚ7 

КҚ9, 

КҚ5, 

КҚ8 

ОН1 

 

Итого за 
квартал 

   18   

          3квартал (4год) 

Мемлекеттік 
тәжірибе және 

мемлекеттік 

емтихан/Госуда

рственная 

практика и 

государственны

е экзамены  

DP/PP/E 4301 Дипломалды 
практикасы/ Преддипломная 

практика/Externship 

КП 
(ЖООК) 

ПД (ВК) 

 
Есеп 

12 КҚ6, 
КҚ9,КҚ

11, 

КҚ12, 

КҚ13 

 

          4квартал (4год) 

Мемлекеттік 

тәжірибе және 

мемлекеттік 

емтихан/Госуда

рственная 

практика и 

государственн

ые экзамены 

М 
MBME/GESDZhZhK/NZDR/SE/

DTP 4401  

Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан/ 

Государственный экзамен по 
специальности Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау/Написание и защита 

дипломный работы 

(проекта)/Stateexamination/Defen

seofthethesis /project 

 Мемлекеттік 

емтихан 

12 КҚ6, 

КҚ9, 

КҚ11, 

КҚ12, 

КҚ13 

 

 

Итого     24   

Всего     240   

 



 

5. ОҚУ МОДУЛЬДЕРІНІҢ КАРТАСЫ 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSN01 

2 Модуль атауы Әлеуметтік ғылымдар модулі 

1) Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

2) Философия 

3 Модуль әзірлеушілері Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С.,Игилманова Ш.Б 

4 Кафедра-модуль иесі Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысу 

Әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,4 семестр 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 Модуль пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі тарихы, 

Қазақстан тарихы, география) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Қазіргі Қазақстан тарихы" негізделген оның үлкен рөлін нығайтуға, 

қазақстандық бірегейлікті, самосознании халқының міндеттерін іске асыру 

қажеттілігімен байланысты интеллектуалдық серпіліс жаңа мыңжылдықта. Қазақстан 

қоғамының белгіленген мақсаттарды табысты іске асыру үшін рухани және идеялық 

өзегі болуы тиіс, бұған қоғамдық сананы жаңғырту тетіктерін ашатын және рухани-

мәдени дәстүрлердің сабақтастығына негізделетін "Рухани жаңғыру" бағдарламасы 

ықпал етеді.   

11. Модуль мақсаты 

М1  қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білім беру; 

студенттердің назарын мемлекеттілік пен тарихи-мәдени процестердің қалыптасуы 

мен даму мәселелеріне аудару. 

М2 болашақ кәсіби қызмет контекстінде оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды 

зерттеу әдістері туралы студенттерде әлемді танудың ерекше түрі ретінде философия 

туралы тұтас түсінік қалыптастыру. 

12 Оқыту нәтижелері 



 

Код РО Сипаттамасы Код 

целей 

КК1 Қазіргі Қазақстан тарихы оқиғаларының себептері мен салдарларын Тарихи 

сипаттау мен талдаудың тәсілдерін меңгеруге, патриотизм мен азаматтық 

ұстанымды қалыптастыру үшін тарихи дамудың негізгі кезеңдері мен 

заңдылықтарын талдауға, Тәуелсіз Қазақстан мемлекеттілігінің 

қалыптасуының негізгі кезеңдерін білуін көрсетуге, тарихи өткенді және 

дәлелді ақпаратты талдау негізінде қазіргі заманғы мәселелерді ықтимал 

шешуді ұсынуға қабілетті 

Ц1 

КК2 Философияның тарихи дамуы контекстінде онтология мен метафизиканың 

негізгі мазмұнын сипаттауға, қазіргі жаһандық қоғамның өзекті мәселелеріне 

қатысты өзіндік адамгершілік ұстанымын тұжырымдауға және сауатты 

дәлелдеуге,Кәсіби саладағы проблемалардың философиялық мазмұнын 

анықтау үшін өзекті зерттеу жүргізуге және талқылау үшін нәтижелерді 

таныстыруға қабілетті. 

Ц2 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1) білім алушы тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке шоғырланған 

оқыту;   

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту;  

3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары;   

кейс-стади;  

4) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны келесі бақылау түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. Ағымдағы және екі аралық бақылау (РБ1 және РБ2) модульдің барлық 

құрамдас бөліктері бойынша жеке жүргізіледі және ескереді. 

15 Әдебиет 

 1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017   

2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.  

3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: 

алғышарттары және қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, 

А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ университеті, 2016. – 264 с.   

4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. 

Ж. Жұмашова, 2018. - 240 б.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. 

Б. Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.  

6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999  

7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.  

8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl 

Orda, 2015. – 328 стр.   

9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

http://www.akorda.kz. 

10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» – 

Астана: Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.   

11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.   

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/


 

12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.   

13. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.   

14. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.   

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSPZ02 

2 Модуль атауы Әлеуметтік-саяси білім модулі 

1) саясаттану,әлеуметтану,психология, 

мәдениеттану 

2) ҚР-дағы Этносаясат және ұлтаралық 

қатынастар/Дінтану/сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері/Құқық негіздері/Мәңгілік Ел / 

өлкетану 

3 Модуль әзірлеушілері Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С.,Игилманова Ш.Б, 

Куанов М.С 

4 Кафедра-модуль иесі Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысу 

Әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,3 семестр 

7 Оқыту және бағалау тілі Русский, казахский 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модуль пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі тарихы, 

Қазақстан тарихы, география) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Бұл модуль төрт ғылыми пәндерді – Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, 

Психология пәндерін оқыту, олардың әрқайсысының өз пәні, терминологиясы мен 

зерттеу әдістері бар. Көрсетілген ғылыми пәндер арасындағы өзара іс-қимыл 

ақпараттық қосымша; интегративтілік; осы пәндердің зерттеу тәсілдерінің 

әдіснамалық тұтастығы; нәтижеге бағдарланған оқыту әдістемесінің ортақтығы; 

қалыптасқан қабілеттер ретінде оқыту нәтижелерінің типологиясын бірыңғай жүйелік 

ұсыну қағидаттары негізінде жүзеге асырылады.   

Бұл модуль студенттерге адамның қоғам өмірінің ерекше бөлігі ретінде 



 

саясаттың, мемлекеттің, саяси және әлеуметтік мәдениеттің қызметі мен тарихи дамуы 

саласындағы өз білімдерін, сондай-ақ адам психологиясы, танымдық процестер 

психологиясы, тұлғаның әртүрлі даму кезеңдерінде физикалық және психикалық 

дамуы бойынша білімдерін кеңейтуге көмектеседі. 

11. Модуль мақсаты 

Ц1  "болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту" мемлекеттік бағдарламасында 

айқындалған қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу контексінде білім 

алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыру. 

Ц2 Мамандардың жаңа буынын, ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм 

рухының, тарихи сананың және әлеуметтік жадының жоғары даму деңгейі бар 

қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін; кәсібилік пен бәсекеге қабілеттілік рухын 

тәрбиелеу 

12 Оқыту нәтижелері 

Код ББ сипаттамасы Мақсаттар 

коды 

КК3 модульдің (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология) оқу 

пәндерін қалыптастыратын ғылымның барлық салаларындағы пәндік 

білімдерді (түсініктерді, идеяларды, теорияларды) түсіндіру және 

түсіндіру, қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын әлеуметтік-

саяси модуль пәндерінің базалық білім жүйесіндегі интеграциялық 

процестердің өнімі ретінде,әлеуметтік коммуникацияның әр түрлі 

салаларындағы жағдайлардың табиғатын зерделенетін пәндердің ғылыми 

салаларының теориялары мен идеялары негізінде әлеуметтік-саяси 

модульдің пәндерін, әлеуметтік-саяси модульдің пәндерін базалық білім 

жүйесіндегі интеграциялық процестердің өнімі ретінде, нақты оқу пәні 

контекстінде және модуль пәндерінің өзара әрекеттестігі рәсімдерінде 

зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін қолдануды алгоритмдік түрде 

ұсыну,әлеуметтік-гуманитарлық түрдегі қандай да бір ғылым тұрғысынан 

қоғамдағы қарым-қатынастың нақты жағдайын бағалау, ықтимал 

тәуекелдерді ескере отырып, оның даму перспективасын жобалау; 

М1 

КК4 Әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың 

ерекшеліктерін олардың қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі 

тұрғысынан, қазақстандық қоғамның құндылықтар жүйесімен, қоғамдық, 

іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларымен арақатынасы 

тұрғысынан коммуникацияның түрлі салаларындағы әртүрлі 

жағдайларды талдау; 

М2 

КК5 Қазақстан Республикасының "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының мәнін 

оның үш маңызды құрамдас бөлігі(этноформациялық, азаматтық, 

жалпыұлттық) контексінде білу.) 

М2 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

  1) білім алушы тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

шоғырланған оқыту;  

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту;   

3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары;  

4) кейс-стади (нақты жағдайларды талдау);  

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін, әсіресе кәсіби тілді қолдану 



 

саласында жасау және түрлендіру). 

14 Бағалау әдістері 

  Оқу процесінің мазмұны келесі бақылау түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РБ1 және РБ2) модульдің барлық құрамдас 

бөліктері бойынша жеке жүргізіледі және ескереді. 

15 Әдебиет 

 1. Назарбаев Н.А. «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, 

единое будущее». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана.  

2. Назарбаев Н.А. «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу 

Казахстана.  

3. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».-

Астана, 2017   

4. Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. «Социология: Уч.пособие». – 

Алматы: Эверо,2016. – 584с.  

5. Әбдірайымова Г.С. «Жастар социологиясы»: оқу құралы. 2-басылым. – 

Алматы: «Қазақ университеті», 2012. – 224с. 

6. Грушин Б.А. «Мнения о мире и мир мнений». М.: Праксис, ВЦИОМ, 2011.  

7. «Социология. Основы общей теории: учебник» / Под ред. Г.В. Осипов, Л.Н. 

Москвичев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Норма, 2015. - 912 с.  

8. Macionis J. Society: The Basics. Pearson, 2016. (Масионис Джей. Соушети: Зе 

Байзикс. Пэрсон, 2016.)  

9. Дж. Ритцер, Дж. Степницки. «Әлеуметтану теориясы». – Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 856 с.  

10. Гидденс Э. «Социология» / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е, 

полностью перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. — 632 с.  

11. Ритцер Дж. «Современные социологические теории». 5-е изд. — СПб.: Питер, 

2002. — 688 с.  

12. Назарбаев Н.А. «НА пороге ХХI века». – Астана, 2016  

13. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». – 

Астана, Ак Орда, 2017 / http://www.akorda.kz/ru  

14. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее». – Астана, 2017.  

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды OKSM3 

2 Модуль атауы Қазіргі әлемдегі коммуникация негіздері 

1) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылш. тілінде) 

2) қазақ (орыс) тілі 

3) Шет тілі 



 

3 Модуль әзірлеушілері Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С.,Игилманова Ш.Б 

4 Кафедра-модуль иесі Шетел тілдері, информатика, Автоматтандыру 

және информатика кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысу 

Информатика, 

Автоматтандыру және 

басқару кафедрасы 

30 

Әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

30 

Кафедра иностранных 

языков 

40 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,3,4 семестр 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 25 

9 Модуль пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (информатика,қазақ 

тілі,ағылшын тілі) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

  Жалпы білім беру циклінің міндетті пәндерінің бірі ретінде "Шет тілі" жалпы білім 

беру пәні бойынша білім алушыларды даярлауды қамтамасыз етуге арналған. 

"Қазақ тілі" рухани жаңғырудың жалпыұлттық идеясы аясында тіл үйренудің жаңа 

форматына және студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын 

қалыптастыруға бағытталған.   

"Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" жалпы білім беру пәнінің 

жаңартылған мазмұнын оқу, цифрлық жаһандану дәуіріндегі қазіргі ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың рөлі мен мәнін сыни түсіну қабілетін 

қалыптастыру, жаңа "цифрлық" ойлауды қалыптастыру, әртүрлі қызмет түрлерінде 

қазіргі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану білімі мен 

дағдыларын меңгеру. 

11. Модуль мақсаты 

Ц1  процестерді сыни бағалау және талдау қабілетін қалыптастыру, ақпаратты іздеу, 

сақтау және өңдеу әдістері, сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау және беру 

тәсілдері. 

Ц2 қазақ тілін әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби қарым – қатынас құралы ретінде 

меңгеру қазақ тілін шет тілі ретінде үйренушілер үшін тілді қолданудың барлық 

деңгейлерінің коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастыру арқылы А1 және А2, 

В1, В2, С1 деңгейлері үшін. 



 

Ц3 (А2, жалпыеуропалық компетенция) және базалық жеткіліктілік (В1, жалпыеуропалық 

компетенция) деңгейінде. Курстың аяқталу сәтінде білім алушылардың дайындық 

деңгейіне байланысты стартта білім алушының тілдік деңгейі В1 жалпыеуропалық 

құзыреттілік деңгейінен жоғары болған кезде В2 жалпыеуропалық құзыреттілік 

деңгейіне жетеді. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код ББ сипаттамасы Мақсаттар 

коды 

КК6 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мақсатын, мазмұнын 

және даму үрдістерін түсіндіру, нақты міндеттерді шешу үшін неғұрлым 

қолайлы технологияны таңдауды негіздеу,ақпаратты жинау, сақтау және 

өңдеу әдістері, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске 

асыру тәсілдері,компьютерлік жүйелер мен желілердің архитектурасын 

сипаттау, негізгі компоненттердің міндеті мен функцияларын, деректерді 

жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен 

желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану, 

ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын таңдауды 

М1 

КК7 Лексиканы, білімнің грамматикалық жүйесін және интенцияның 

прагматикалық мазмұнын толық түсіну негізінде тілдік және сөйлеу 

құралдарын дұрыс таңдау және пайдалану,мәтіннің нақты мазмұнын 

беру, қорытынды жасай алу, барлық мәтіннің және оның жекелеген 

құрылымдық бөліктерінің қорытынды бөлігін сипаттай алу,мәтіндік 

ақпаратты түсіндіру, әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, 

қоғамдық-саяси, оқу-кәсіптік мәтіндердің стильдік және жанрлық 

ерекшеліктерін ашу, қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты сұрау 

және хабарлау, сөйлеуге қатысушылардың әрекеттерін бағалау, таныс 

немесе бейтаныс сұхбаттасушыға әсер ету үшін ақпаратты пайдалану; 

М2 

КК8  Түсінудің тұжырымдамалық негіздерін жүйелендіреді  

осы деңгейдегі әріптестің, мәтін авторларының коммуникативтік 

ниеттерін салыстырады және таңдайды, логикалық құрылымы бар 

сөйлеу/коммуникацияның нысандары мен типтерін салыстырады және 

таңдайды,тиісті тілдік құралдарды дұрыс іріктеумен және орынды 

пайдаланумен өздерінің коммуникативтік ниеттерін олардың оқылып 

отырған тілдің әлеуметтік-мәдени нормаларына сәйкестігін ескере 

отырып,барабар білдіреді, нақты фактілерді пайдалану деңгейін, беделді 

пікірге сілтемелерді жіктейді.; тілдік мінез-құлық коммуникативтік және 

когнитивті түрде ақталған, коммуникативтік актіні құру стратегиясы мен 

тактикасын меңгерген, сөйлеу тақырыбы аясында лексикалық 

жеткіліктілікке және грамматикалық әдептілікке сүйене отырып, сөйлеуді 

дұрыс интонациялық ресімдейді. 

М3 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

1.  білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту;   

2. 2. құзыреттілікке бағытталған оқыту;  

3. 3. рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары;   

4. кейс-стади; 5. жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 



 

 Оқу процесінің мазмұны келесі бақылау түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РБ1 және РБ2) модульдің барлық құрамдас 

бөліктері бойынша жеке жүргізіледі және ескереді. 

15 Әдебиет 

1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017   

2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.  

3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: 

алғышарттары және қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев және 

т.б.. – Алматы, Қазақ университеті, 2016. – 264 с.   

4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж. 

Жұмашова, 2018. - 240 б.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. 

Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.  

6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999  

7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.  

8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl Orda, 

2015. – 328 стр.   

9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

http://www.akorda.kz. 

10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» – 

Астана: Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.   

11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.   

12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.   

13. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.   

14. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.   

 

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MFKS 04 

2 Модуль атауы Дене шынықтыру және спорт модулі 

Дене шынықтыру 

3 Модуль әзірлеушілері Сдобников  Ю.П 

4 Кафедра-модуль иесі Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысушы 

Әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

100 

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/


 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,4 семестр 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 8 

9 Модуль пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы дене шынықтыру 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модуль әлемдік білім беру стандарттарына сәйкес физикалық дайындықты 

қарастыратын "дене шынықтыру" жалпы білім беру пәнін оқуға бағытталған. 

Бағдарлама пәнді меңгеру деңгейіне қойылатын талаптар контексінде барлық оқу 

барысында оқытушы мен студенттің дене тәрбиесі процесіндегі бірлескен 

ынтымақтастығын анықтайды. 

11. Модуль мақсаты 

М1  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. 

12 Оқыту нәтижелері  

Код ББ сипаттамасы Мақсаттар 

коды 

КК9    тұлғалық:   

өзін-өзі дамытуға және жеке өзін-өзі анықтауға дайындық және 

қабілеттілік;   

   Еңбек және өмірлік жағдайларда кәсіби бейімделген дене шынықтыру 

дағдыларын өз бетінше пайдалануға дайын болу; 

М1  

КК10  метапредметпен:   

танымдық, спорттық, дене шынықтыру, сауықтыру және әлеуметтік 

практикада пәнаралық ұғымдар мен әмбебап оқу іс-әрекеттерін 

(реттеушілік, танымдық, коммуникативтік) пайдалану қабілеті;   

өзіндік ақпараттық-танымдық іс-әрекетке дайындығы және қабілеті.    

 әртүрлі жарыс түрлеріне қатысу дағдыларын қалыптастыру 

 

М1 

КК11 пәндік:   

салауатты өмір салтын, белсенді демалыс пен бос уақытты 

ұйымдастыру үшін дене шынықтыру қызметінің әртүрлі түрлері мен 

түрлерін қолдана білу. 

М1 

13 Оқыту әдістері  

1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары;  

2) оқу-зерттеу қызметінің технологиясы;  



 

3) коммуникативтік технологиялар (дискуссия, пресс-конференция, Оқу дебаттары және 

басқа да белсенді формалар мен әдістер));  

4) кейстер әдісі (жағдайды талдау);  

студенттер іскерлік, рөлдік, имитациялық және басқа да ойындарға қатысатын ойын 

технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

 Білім алушылардың құзыреттілігін бағалау (бітірушінің қазіргі әлеуметтік-тұлғалық және 

әлеуметтік-кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру мақсатында) мынадай өлшемдер бойынша 

жүзеге асырылады: жаңартылған бағдарламаны түсінуді көрсету, терминологияны меңгеру, 

Алған білімдерін пайдалану; өзіндік практикалық сабақтарды өткізу тәжірибесіне енгізу, 

пікірталас формалары.   

Студентті аттестациялық нормативтерді орындауға жіберудің міндетті шарты болып 

табылады.:   

- семестр және оқу курстары бойынша бағдарламаның теориялық бөлімінің талаптарын 

орындау;   

- ағзаның физикалық және функционалдық жағдайының қажетті деңгейін қамтамасыз ететін 

оқу сабақтарына қатысу тұрақтылығы;  

- дене шынықтыру даярлығын тестілеуден өту;  

- кәсіби-дене дайындығының дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру. 

Ұзақ мерзімге сабақтан босатылған студенттер және емдік дене шынықтыру тобының 

студенттері келесі нормативтік талаптар негізінде дене тәрбиесі және спорт кафедрасында 

аттестаттаудан өтеді:  

- "дене шынықтыру" пәні бойынша міндетті дәрістер бойынша теориялық білім деңгейін 

бағалау»;  

- студенттің денсаулық жағдайын, дене жаттығуларын қолдануға қарсы көрсетілімдер мен 

айғақтарды ескере отырып, дене шынықтыру бойынша қосымша тақырыпты өз бетінше 

меңгеруін бағалау;  

- сауықтыру және бейімделу дене тәрбиесі мәселелері бойынша кафедраның ғылыми-зерттеу 

жұмыстарына студенттердің қатысуы. 

15 Әдебиет 

1.  Бароненко  В.А. «Здоровье и физическая культура студента»: Учебное пособие / В.А. 

Бароненко. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 336 c.  

2. Евсеев Ю.И. «Физическая культура»: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - Рн/Д: Феникс, 

2012. - 444 c.  

3. Виленский М.Я. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента»: Учебное 

пособие / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2013. - 240 c.  

4. Кобяков Ю.П. «Физическая культура. Основы здорового образа жизни»: Учебное 

пособие / Ю.П. Кобяков. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 252 c.  

5. Мельников П.П. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента (для 

бакалавров)» / П.П. Мельников. - М.: КноРус, 2013. - 240 c. 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды  

2 Модуль атауы Педагогикалық мамандықтың базалық 

негіздерінің модулі 

Базалық шетел тілі / Тіл білімі негіздері / Тіл 



 

біліміне кіріспе 

Педагогикалық мамандыққа кіріспе 

Психология және адам дамуы 

Оқу-танысу практикасы 

3 Модуль әзірлеушілері Какпанбаева Н.М., Султанова Г.Т., Өтешова Б.Қ. 

4 Кафедра-модуль иесі Шетел тілдері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысушы 

Шетел тілдері 100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2 семестр 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ, ағылшын 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

16 

9 Модуль пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы ағылшын тілі 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Базалық тілдік модуль сөйлеу тақырыбы, фонетикалық, грамматикалық және 

лексикалық материалдар негізінде сөйлеу әрекетінің барлық төрт түрі бойынша 

негізгі жеткіліктілік, базалық стандарттық деңгейлерінде мәдениетаралық-

коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға, өз ойларын білдіруге және 

рефлексияны қолдана отырып шетел тілінде айтуға, монологиялық және диалогтік 

сөйлеуді меңгеруге, шетел тілінде әңгімелесуді қолдауға, монологиялық және 

диалогтік сипаттағы түпнұсқалық мәтіндерді естуге бағытталған., дұрыс айтылу мен 

интонацияны меңгерудегі негізгі теориялық шеберлікті қалыптастыру, қарым-

қатынас құралы ретінде тілдің дыбыстық жағының мағынасы туралы идеяларды 

жүйелеу. 

11. Модуль мақсаты 

М1 Пән студенттерде адам психологиясының заңдылықтары туралы қажетті идеяларды 

қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер адамның психикалық 
болмысының мәні, оның заңдылықтары мен нақты ерекшеліктері туралы терең және тұрақты 

идеяларды қалыптастыруы керек. Бұл оларға кәсіптік білім беру субъектісінің жеке басының 

психологиялық ерекшеліктерін түсінуге және алған білімдерін кәсіби-педагогикалық қызметте 
қолдануға мүмкіндік береді. 

М2 Курста тіл туралы ғылымның негізгі ұғымдары, категориялары мен әдіснамалық принциптері 

жүйелі түрде баяндалған. Курс тіл жүйесі, тіл білімінің филологиялық пәндер жүйесіндегі орны 

және тіл туралы ғылымның құрылымы туралы түсінік береді. 

М3 Пән студенттерде адам психологиясының заңдылықтары туралы қажетті идеяларды 

қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер адамның психикалық 

болмысының мәні, оның заңдылықтары мен нақты ерекшеліктері туралы терең және тұрақты 

идеяларды қалыптастыруы керек. Бұл оларға кәсіптік білім беру субъектісінің жеке басының 
психологиялық ерекшеліктерін түсінуге және алған білімдерін кәсіби-педагогикалық қызметте 

қолдануға мүмкіндік береді. 

 

12 Оқыту нәтижелері 

 Жалпы орта білім негізінде қалыптасқан оқу саласындағы білім мен түсініктерді көрсету және, 

әдетте, алдыңғы қатарлы оқулықтар қолдайтын деңгейге сәйкес келеді және оқу саласындағы 
ең озық біліммен байланысты белгілі бір аспектілерді қамтиды. 

     способность применять свои знания и понимание способом, свидетельствующим о 

профессиональном подходе к трудовой деятельности или к профессии, и обладание 
компетенциями, обычно демонстрируемые посредством формирования и обоснования доводов 

и решения проблем в рамках области изучения 

13 Оқыту және оқыту әдістері 



 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол 

жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық 

сабақтар-оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, 

технологиялардың және ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып 

және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде 

оқытушының басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін 

бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық 

бақылауға арналған бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер 

қорытынды бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 

 1. Basic english (a coursebook for the 1st year Translation Studies students), 

Жампейіс К.М., Сураншина А.Ж Алматы -2017г 

2. Basic English (First year). Булатова С.М., Тутбаева Ж.А., Мустафина А.С., 

Алпеисова Б.Т Алматы -2017г 

3. Практический курс английского языка Какжанова Ф.А. Алматы 

,2005  

4.Straightforward Pre-Intermediate. Philip Kerr. Macmillan. 

5.New Headway Pre-Intermediate. John and Liz Soars. Oxford. 

6.A course of English. First year. ABC. Т.И.Матюшкина-Герке. 

Москва 2001 

7. В.Д.Аракин.Практический курс английского языка. 1 курс. 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды  

2 Модуль атауы Жас ерекшелік физиологиясы, гигиена, 

психология модулі 

Жасерекшелік физиология және мектеп гигиенасы/ 

Жасерекшелік анатомия, физиология және 

гигиенана /Шет тілдерін оқыту психологиясы / 

Шет тілдері мұғалімі қызметінің психологиялық-

дидактикалық негіздері/ Жасерекшелік психология 

/ Этнопсихология 

3 Модуль әзірлеушілері  Өтешова Б.Қ., Султанова Г.Т., Какпанбаева 

Н.М.  

4 Кафедра-модуль иесі Шетел тілдері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға Кафедра  % қатысушы 



 

қатысатын басқа кафедралар Шетел тілдері 100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3,4 семестр 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модуль пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы 

B: Оқыту және білім беру туралы толық ақпарат 

10 Модуль сипаттамасы 

 

 А. Психология және адамның дамуы, өзін-өзі тану және педагогика бойынша 

зерттелген материалды жаңғырту және түсіндіру; 

B. зерттелген материалды нақты өмір жағдайларында және жағдайларда пайдалану; 

C. Психология және жас физиологиясы саласындағы маңызды деректерді жинау және 

түсіндіру; 

D. Психология және жас физиологиясы саласындағы ақпаратты, идеяларды, мәселелер 

мен шешімдерді қорытындылау; өзін-өзі тану саласындағы ақпаратты, идеяларды, 

мәселелер мен шешімдерді хабарлау; 

E. Психология және жас физиологиясы оқушыларының психикалық және физикалық 

денсаулығын тәуелсіз талдау саласындағы дағдыларды дамыту; 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Жасерекшелік физиология физиологияның бір саласы ретінде ағзалардың, мүшелер 
жүйелерінің және тұтастай алғанда ағзаның функцияларын, онтогенездің әртүрлі 

кезеңдеріндегі ағзаның тіршілік ету ерекшеліктерін зерттейді. Мектеп гигиенасы-бұл баланың 

денесінің сыртқы ортамен өзара әрекеттесуін зерттейтін ғылым; осы негізде денсаулықты 

қорғауға және нығайтуға, балалар мен жасөспірімдер денесінің үйлесімді дамуы мен 
функционалдығын жақсартуға бағытталған гигиеналық стандарттар мен талаптарды әзірлеу.  

М2 "Жас ерекшелік анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы" оқу пәні педагогикалық 

бейіндегі мамандарды даярлауда ерекше орын алады және психологияны, педагогиканы, 
педиатрияны, медициналық білім негіздерін, жеке әдістемелерді одан әрі зерделеу үшін негіз 

болып табылады. 

М3 Болашақ шет тілі мұғалімдерінің психологиялық білім жүйесін қалыптастыру, сондай-ақ 

психикалық шындықты нақты талдауға және кәсіби педагогикалық қызметтің жалпы 
теориялық ғылыми тұжырымдамалары мен практикалық аспектілерін теориялық 

көзқарастармен салыстыруға үйрету қажет 
12 Оқыту нәтижелері 

 Пәннің ерекшелігін, оқушылардың жас және жеке дамуының әртүрлі кезеңдерінде шет 

тілдерін оқытудың оқу процесін ұйымдастырудың қазіргі заманғы теорияларының, 

әдістерінің, нысандары мен тәсілдерінің психологиялық аспектілерін, шет тілдерін оқытудың 

психологиялық – педагогикалық негіздерін жасау. 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол 

жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және 

зертханалық сабақтар-оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, 

ғылымның, технологиялардың және ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін 

пайдалана отырып және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде 

оқытушының басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін 

бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық 



 

бақылауға арналған бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер 

қорытынды бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 

 1. Хрипкова А.Г. Возрастная физиология и школьная гигиена. – М., 2012. 
2. Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и 

подростков.- М.: Академия,  2012. 

3. Сапин М.Р., Швецов Э.В.Анатомиячеловека .- Ростов –на Дону: Феникс, 2014. 

 

 

А: Әкімшілендіруге арналған ақпарат   

1 Модуль коды  

2 Модуль атауы Шет тілдерін оқытудың педагогикасы мен 

әдістемесі 

Педагогика 

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Шет тілінде білім беру әдістемесі 

Шет тілдерін оқытудың арнайы-бағытталған 

әдістемесі 

Психологиялық-педагогикалық тәжірибе 

3 Модуль әзірлеушілері  Өтешова Б.Қ., Султанова Г.Т. Өтегенова Г.Б., 

Какпанбаева Н.М. 

4 Кафедра-модуль иесі Шетел тілдері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысушы 

Шетел тілдері 100 

6 Модульді игеру ұзақтығы  3,4 семестр 

7 Оқыту және бағалау тілі  Орыс, қазақ, ағылшын 

8 Академиялық кредиттер саны 

 

25 

9 Модуль пререквизиттері Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп 

гигиенасы 

B: Оқыту және білім беру туралы толық ақпарат 

10 Модуль сипаттамасы 
Педагогика-тұлғаны тәрбиелеу, оқыту және білім беру жағдайында оны дамыту мен 

қалыптастырудың тұтас педагогикалық процесі. 

 Тәрбие процесінің негіздерін, тәрбие қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру технологиясын 

зерделеуде болашақ мұғалімдердің кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Әдістің зерттеу жағдайларына тәуелділігі емес. Әдіс оқыту әдісі емес ол Даму стратегиясын 

анықтайды және осы таңдау алдында тілге, оқу кезеңіне бағытталуы керек. бұл тұрғыда. 

М2 Тәрбие процесінің негіздерін, тәрбие қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру технологиясын 
зерделеуде болашақ мұғалімдердің кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру. 

М3 Әдістің зерттеу жағдайларына тәуелділігі емес. Әдіс оқыту әдісі емес ол Даму стратегиясын 

анықтайды және осы таңдау алдында тілге, оқу кезеңіне бағытталуы керек. бұл тұрғыда. 
12 Оқыту нәтижелері 



 

  

түсінікке ие болу •педагогикалық қызметтің адам өміріндегі рөлі мен орны және• ғылыми білім 
жүйесі туралы; педагогиканың ғылым ретіндегі негізгі бағыттары мен салалары және 

педагогикалық зерттеулердің басым мәселелері туралы; педагогикалық мақсаттар және оларды 

қызметте іске асыру принциптері туралы;• педагогикалық қызметтің адамгершілік аспектілері 

туралы;• Жеке педагогикалық шеберлікті қалыптастыру жолдары мен тәсілдері туралы. 

     білуі керек: педагогикалық ғылымның негізгі жетістіктерін, қазіргі заманғы мәселелері мен 

даму үрдістерін, оның пәні мен басқа ғылымдармен өзара байланысын, оның пәні мен басқа 

ғылымдармен өзара байланысын; маманның жеке және кәсіби қасиеттеріне қойылатын қазіргі 
заманғы талаптарды;• жалпы білім беру және кәсіптік білім беру жүйесіндегі оқыту мен 

тәрбиелеудің мәнін, мақсаттары мен проблемаларын; отбасындағы және басқа да әлеуметтік 

институттардағы тәрбие процесінің мазмұнын;• дидактиканың жалпы принциптері мен оларды 

пәндік әдістемелерде іске асыру тәсілдерін;• 

 меңгеруі керек: алған педагогикалық білімдерін оқу және• кәсіби қызметте қолдану; 

психологиялық-педагогикалық білімді жұмыста және 4 адаммен қарым-қатынаста пайдалану; 

ұжымдағы тұлғааралық қарым-қатынастарға педагогикалық ықпал ету; мамандардың кәсіби 
қызметін• белсендіруде қолданылатын тәсілдерді педагогикалық негіздеу; педагогикалық 

білімді өзін-өзі талдау, өзін-өзі бақылау және• өзін-өзі жетілдіру мақсатында пайдалану. 

 меңгеруі тиіс: кәсіби қызметті жандандыру әдістері;• оқыту және тәрбиелеу бағдарламаларын 

талдау және әзірлеу амалдары;• жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру әдістері.• 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол 

жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық 

сабақтар-оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, 

технологиялардың және ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып 

және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде 

оқытушының басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін 

бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық 

бақылауға арналған бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер 

қорытынды бақылауды тапсырады. 
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Просвещение, 1976. 

 

 

А: Әкімшілендіруге арналған ақпарат   

1 Модуль коды  

2 Модуль атауы Мәдениетаралық қарым-қатынас 

мәнмәтініндегі  базалық шетел тілі 

Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі  

базалық шетел тілі (А2) 

Базалық шет тілі (В1, В2 деңгейі) 

Арнайы мақсаттарға арналған екінші шет тілі 

(неміс) (А1, А2 деңгей) / Арнайы мақсаттарға 

арналған екінші шет тілі (француз тілі) (А1, А2 

деңгей) / Арнайы мақсаттарға арналған Екінші шет 

тілі (түрік тілі) (А1, А2 деңгей) 

Арнайы мақсаттарға арналған екінші шет тілі 

(неміс) (В1, В2 деңгей) / Арнайы мақсаттарға 

арналған екінші шет тілі (француз тілі) (В1, В2 

деңгей) / арнайы мақсаттарға арналған Екінші шет 

тілі (түрік тілі) (В1, В2 деңгей) 

3 Модуль әзірлеушілері  Нұрмұханова Г.А., Райсова Н.У., Какпанбаева 

Н.М.,  

4 Кафедра-модуль иесі Шетел тілдері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысушы 

Шетел тілдері 100 

6 Модульді игеру ұзақтығы  4,5 семестр 

7 Оқыту және бағалау тілі  Ағылшын, неміс 

8 Академиялық кредиттер саны 
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9 Модуль пререквизиттері  

B: Оқыту және білім беру туралы толық ақпарат 

10 Модуль сипаттамасы 

 

 Мәдениетаралық қарым-қатынас модулі аударманы автоматтандыруға арналған 

CAT жүйелерінде ақпарат көздерімен жұмыс істеу қабілетін қалыптастыруға, 

екіжақты әңгімелерді, сұхбаттарды, маңызды ақпараттық мазмұнды іскерлік 

келіссөздерді, баяндамаларды, баяндамаларды шет тілінен ана тіліне де, шет тіліне 

де барабар аударуға, олардың жүйесіндегі тілдің стилистикалық құралдары туралы 

теориялық білімге, стилистикалық талдаудың принциптері мен әдістеріне, сондай-ақ 

қарым-қатынас мақсаттарына қол жеткізу үшін әртүрлі білдіру құралдарын барабар 

пайдалану қабілеті мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған., шет тілдік 

мәдени ортада бағдарлану қабілетін дамыту және мәдениетаралық қарым-қатынасты 

барабар жүзеге асыру, элементтерді салыстыру негізінде лингвистикалық және 

аймақтық идеяларды қалыптастыру тілдік материал арқылы әртүрлі мәдениеттер. 

Әртүрлілік пен мәдениетаралық айырмашылықтарды қабылдау қабілеті, кәсіби 

мазмұндағы мәтіндерді орыс тіліне барабар аудару қабілетін қалыптастыру әдеби 

жанрлардың қалыптасуы, көркемдік формалардың эволюциясы мәселелерін зерттеу 

аясында теориялық өмірді игереді. 

11. Модуль мақсаты 

М1 Әдеби-аударма процесінің негізгі принциптерін және көркем аударма әдістерін, 



 

аударма стратегиясының түрлерін және көркем аудармадағы тіларалық қайта кодтау 

М2 Машиналық аударма, аударма сапасын автоматты түрде тексеру және емлені 

тексеру, грамматика есебінен аударылатын мәтіндермен жұмыс істеу үшін 

компьютерді және компьютерлік бағдарламаларды деңгейде пайдалану, терминдерді 

басқару, ерекше сөздіктерді, терминдердің дерекқорларын, мәтін индекстерін 

пайдалану, аударма мен бастапқы мәтінді біріктіру, басқару 

және аударма жұмысын автоматтандыру. 

М3 Білу дағдыларын әр түрлі түрлерін аудару және ресімдеу іскерлік және 
халықаралық - дипломатиялық сипаттағы жұмыс тілдеріндегі дипломатиялық 

құжаттар 

12 Результаты обучения 

 көркем аударманың грамматикалық, лексикалық және стилистикалық аспектілерін, 

аударманың негізгі үлгілерін, аударма трансформацияларын, әлемдік классика 

шығармаларын қазақ, орыс тілдеріне аударудың әр түрлі нұсқаларының 

артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау тәсілдерін меңгеру, 

көркем аударманың әлеуметтік-мәдени шарттылығын, көркем мәтінді құру 

заңдылықтарын біледі, терминология, грамматика, лексика талаптарына сәйкес 

ұсынылған мәтінді дұрыс аудара алады, 

аударманың мақсаты мен түрін ескере отырып, оның жалпы стратегиясын 

анықтайды; мәтіндегі эстетикалық ақпаратты анықтай алады және көркем 

мәтіндердің аудармасын оларды ескере отырып жүзеге асырады жанрлық 

ерекшелігі және коммуникативті-прагматикалық мақсаттар. 

     Қабілетті: 

лингвистикалық және лингвоаударылымдық талдаудың негізгі әдістерін меңгеру, 

интернеттегі әртүрлі ақпараттық-іздеу жүйелерімен, машиналық аударма жүйелерімен 
жұмыс істеу, аударма мәселелерін оңтайлы шешу үшін ғаламдық компьютерлік 

желілер мен анықтамалық әдебиеттер ұсынатын барлық мүмкіндіктерді тиімді 

пайдалану, аударма мәтінін компьютерлік мәтіндік редакторда рәсімдеу 

 Білу: 

халықаралық - саяси мәселелер бойынша сараптамалық пікірлерді ауызша ұсыну 

және реферативті, жазбаша мәтін құру дағдыларын меңгеру 

іскерлік кездесулер кезінде сөз сөйлеу, дипломатиялық топтардың әңгімелесулерін 

қолдау, іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде шет тілдерін еркін пайдалану 

 Білу: екі мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын тану; 

барабар аударманы жүзеге асыру мақсатында мәдениетаралық қарым-қатынас 

бойынша білімді пайдалану; 

зияткерлік сипаттағы іс-әрекеттерді жүзеге асыру; 

тілдік ақпаратты салыстыру, салыстыру, жіктеу, топтастыру; 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол 

жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және 

зертханалық сабақтар-оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, 

ғылымның, технологиялардың және ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін 

пайдалана отырып және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде 

оқытушының басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін 

бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық 



 

бақылауға арналған бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер 

қорытынды бақылауды тапсырады. 
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А: Әкімшілендіруге арналған ақпарат   

1 Модуль коды  

2 Модуль атауы Арнайы мақсатқа арналған шетел тілі 

Үйден оқу / Үйде оқытудың күрделенген деңгейі 

Арнайы мақсатқа арналған тіл (негізгі шет тілі, 

(С1 деңгейі) 

Арнайы мақсатқа арналған тіл (негізгі шет тілі, 

(С2 деңгейі) 

Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті бойынша 

практикум 

Кәсіби ағылшын тілі (гуманитарлық бағыттар 

үшін, С1, С2 деңгей) / Кәсіби ағылшын тілі 

(экономикалық бағыттар үшін, С1, С2 деңгей) / 

Кәсіби ағылшын тілі (техникалық бағыттар үшін, 

С1, С2 деңгей) 

3 Модуль әзірлеушілері  Райсова Н.У., Ахметова Г., Тукешова А.А. 

Мағзомова А.М. 

4 Кафедра-модуль иесі Шетел тілдері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысушы 

Шетел тілдері 100 



 

6 Модульді игеру ұзақтығы  5 семестр 

7 Оқыту және бағалау тілі  Ағылшын 

8 Академиялық кредиттер саны 
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9 Модуль пререквизиттері Базалық шетел тілі 

B: Оқыту және білім беру туралы толық ақпарат 

10 Модуль сипаттамасы 

 

 Студенттерді шет тіліндегі көркем мәтіндермен жұмыс істеудің негізгі принциптері мен әдістерімен 

таныстыру, ұлттық және әлемдік мәдениетке қол жеткізуді көздейтін пәннің әдеби-көркемдік 

компоненті арқылы студенттердің шет тіліндегі коммуникативті құзыреттілігі мен жалпы мәдениетін 
дамыту, адам қызметінің ерекше түрі ретінде оқудың коммуникативті дағдыларын дамыту, яғни. 

оқушының жеке басына, оның зияткерлік, эмоционалды және мотивациялық салаларына әсер ете 

отырып, оқылымды түсіндіру, енгізілген ақпаратты түсіну, жұмыстың мазмұнын өзінің жеке 

тәжірибесімен байланыстыру және оның түсінігін дәлелдей білу 

11. Модуль мақсаты 

М1 Бұл пәннің негізгі мақсаты "ағылшын тілін білу, ағылшын және американдық студенттердің 

жазушылық жұмыстары, Ұлыбритания, Америка Құрама Штаттары ағылшын және басқа елдер болып 

табылатын ұлттық тіл саяси, экономикалық және мәдени өмірді енгізіңіз. 

М2 Ана тілінің психологиясы мен менталитетін ескере отырып, коммуникативтік актінің шарттарына 
байланысты қажетті лингвистикалық форманы, сөйлеу тәсілін таңдай алады; 

М3 Шет тілін арнайы мақсаттар үшін оқыту студенттердің болашақ мамандықтың ерекшеліктеріне 

байланысты оқытылатын тілдегі қажеттіліктерін ескеруді қамтиды. Бұл оның негізгі негізгі шет тілін 

оқытудан басты айырмашылығын көрсетеді. 
12 Оқыту нәтижелері 

 грамматикалық формаларды қалыптастыру ережелері, тақырыпты, көркем шығарма идеясын бөліп 

көрсету, жанжалды ашу, белсенді кейіпкерлерді сипаттау, әрекеттердің өзара байланысын бақылау. 

     білуге тиіс: сөйлеу, жазу,оқу, тыңдау. 

диалогтік сөйлеу, монологиялық сөйлеу, жазбаша сөйлеу, оқу , тыңдау және осы тілдің дағдыларына ие 

болу. 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол 

жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және 

зертханалық сабақтар-оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, 

ғылымның, технологиялардың және ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін 

пайдалана отырып және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде 

оқытушының басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін 

бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық 

бақылауға арналған бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер 

қорытынды бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 



 

 1. - Малюга Е.Н. Английский язык профессионального общения (Реклама): Учебник / 

Малюга Е.Н., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Наука, 2015. - 336 с. ISBN 978-5-9765-1421-
8   - Маньковская З.В.  

2. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения : учеб. пособие / З.В. 

Маньковская. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 223 с. -   (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967602   - Яшина 
Т.А., Жаткин Д.Н.  

3. English for Business Communication. Английский для делового общения [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Т.А. Яшина, Д.Н. Жаткин.   - 2-е изд. стереотип. - М.: 
ФЛИНТА, 2016. - 110 с.    

Дополнительная литература: 

4.  Английский язык. Профессиональная лексика педагога = English. Teacher's Vocabulary: 
Учебное пособие / Савич Т.А. - Мн.:РИПО, 2018. - 125 с.: ISBN 978-985-503-759-1. 

2012-2016 - Электронно-библиотечная система znanium.com  

5.   Английский язык в научной среде: практикум устной речи : учеб. пособие / Л.М. 

Гальчук. - 2 изд. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 80 с. ООО 'Научно-
издательский центр Инфра-М' 2011-2016. 2012-2016 - Электронно-библиотечная 

система znanium.com    

6. Государственное управление: английский для академических целей: Учебное 
пособие/Л.В.Бондарева, Т.В.Валентей, С.В.Зимина, 2 изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 

- 230 с.: 60x90 1/16 - (ВО: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010077-7. 2012-2016 

- Электронно-библиотечная система znanium.com   Федорова Л.М.  

7. Английский язык для специальных целей : сб. тестов : учеб. пособие для вузов / Л.М. 
Федорова, С.Н. Никитаев. М.: Экзамен, 2005. 191 с. Режим лоступа: 

https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/modern-linguistics-and-intercultural-

communication-c112/11931-c112-048   

 

 

А: Әкімшілендіруге арналған ақпарат   

1 Модуль коды  

2 Модуль атауы Жаңартылған білім беру мазмұны, оқу 

бағдарламалары мен әдістемелері, шет тілін 

үйрену жағдайындағы тұжырымдама 

Жаңартылған білім беру мазмұны, оқу 

бағдарламалары мен әдістемелері, шет тілін 

үйрену жағдайындағы тұжырымдама/ Тілдік және 

сөйлеу материалдарын, жаттығумен текстілерді 

таңдауының педагогикалық іс-әрекеті 

Арнайы мақсатқа арналған тіл (екінші шет тілі: 

неміс тілі  С2 деңгейі)/ Арнайы мақсатқа арналған 

тіл (екінші шет тілі: француз тілі С1 С2 деңгейі)/ 

Арнайы мақсатқа арналған тіл (екінші шет тілі: 

түрік тілі С1 С2 деңгейі) / Жаңартылған оқу 

бағдарлама шеңберіндегі шетел тілін оқыту 

әдістемесі/ Педагогикалық тәжірибе 

3 Модуль әзірлеушілері  Султанова Г.Т., Өтешова Б.Қ., Какпанбаева 

Н.М., Райсова Н.У., Нұрмұханова Г.А. 

Тукешова А.А. 

4 Кафедра-модуль иесі Шетел тілдері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысушы 

Шетел тілдері 100 

6 Модульді игеру ұзақтығы  6, 7 семестр 



 

7 Оқыту және бағалау тілі  Қазақ, орыс, ағылшын, неміс, француз,түрік 

8 Академиялық кредиттер саны 
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9 Модуль пререквизиттері Шетел тілі 

B: Оқыту және білім беру туралы толық ақпарат 

10 Модуль сипаттамасы 

 

 Шет тілдерін оқытудағы мотивацияның негізгі рөлін түсіну үшін мұғалімдер оқу 

орындарындағы негізгі әдістері мен құрылымдарын білуі керек. Мотивация мәселелерін 

түсіну және мотивацияны қалай қалыптастыру керектігін білу әрдайым мүмкін емес, өйткені 

мотивация мұғалімнің берілмейтіндігінде көрінбейді. Мотивацияны қалыптастыру, ең 

алдымен, сабаққа деген ішкі құмарлық сезімі және бәрін түсіну, құндылықтарды ынталандыру 

ортасын жеке дамыту. 

11. Модуль мақсаты 

М1 Курстың негізгі мақсаты базалық стандартты деңгейден жоғары деңгейде білім алушыларда 

мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады. 

М2 Таяу және алыс шетелдердегі қоғам дамуындағы жаңа үрдістер ағылшын тілі мен тілін білуде 

ғана емес, басқа халықтардың мәдениеті мен тілінде де айқын көрінеді. Жастарды басқа 

халықтармен қарым-қатынас жасауға үйрете отырып, олардың тілдік мәдениеті қазіргі өмір 

шындығынан келді. Бүгінгі таңда біз ағылшын тілін үйрену қажет екенін білдік. Осыған 
байланысты білім берудің негізгі мақсаты-ұлттық құндылықтарды тек білім беруде ғана емес, 

сонымен бірге Әлеуметтік және моральдық құндылықтардың бай рухына ие студентте де 

қоғамдық өмірдің барлық салаларында түсінуге және дамытуға қабілетті адамды құру 

М3 Педагогикалық практика кезінде студенттер мектеп ұжымы жұмысының барлық салалары 

бойынша тапсырмаларды орындайды. Мұндай тапсырмаларды орындау студенттерге мектеп 

жұмысымен терең танысуға, алғашқы педагогикалық дағдыларды қалыптастыруға, теориялық 

білімдерін жетілдіруге және педагогика ғылымдары саласында, соның ішінде математика 
әдістемесінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге ынталандыруға мүмкіндік береді. 

12 Оқыту нәтижелері 

 өз бетінше, оның ішінде ақпараттық технологиялар көмегімен кәсіби қызмет саласына тікелей 
байланысты емес жаңа білім мен дағдыларды алу және пайдалану қабілеті 

     білім беру қызметін ұйымдастырудың қазіргі заманғы әдістемелері мен технологияларын 

қолдану, Әртүрлі білім беру бағдарламалары бойынша білім беру процесінің сапасын 
диагностикалау және бағалау қабілеті 

 өз бетінше, оның ішінде ақпараттық технологиялар көмегімен кәсіби қызмет саласына тікелей 

байланысты емес жаңа білім мен дағдыларды алу және пайдалану қабілеті 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол 

жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және 

зертханалық сабақтар-оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, 

ғылымның, технологиялардың және ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін 

пайдалана отырып және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде 

оқытушының басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін 

бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық 

бақылауға арналған бірнеше тапсырмаларға ие болады: 



 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер 

қорытынды бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 

 1. Английский язык. Профессиональная лексика педагога = English. Teacher's Vocabulary: 

Учебное пособие / Савич Т.А. - Мн.:РИПО, 2018. - 125 с.: ISBN 978-985-503-759-1. 

2012-2016 - Электронно-библиотечная система znanium.com   Английский язык в 
научной среде: практикум устной речи : учеб. пособие / Л.М. Гальчук. - 2 изд. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 80 с. 

2.  ООО 'Научно-издательский центр Инфра-М' 2011-2016. 2012-2016 - Электронно-
библиотечная система znanium.com   Государственное управление: английский для 

академических целей: Учебное пособие/Л.В.Бондарева, Т.В.Валентей, С.В.Зимина, 2 

изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 230 с.: 60x90 1/16 - (ВО: Бакалавриат) (Переплёт) 
ISBN 978-5-16-010077-7. 2012-2016 – 3. 

3. Электронно-библиотечная система znanium.com   Федорова Л.М. Английский язык для 

специальных целей : сб. тестов : учеб. пособие для вузов / Л.М. Федорова, С.Н. 

Никитаев. М.: Экзамен, 2005. 191 с. Режим лоступа: 
https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/modern-linguistics-and-intercultural-

communication-c112/11931-c112-048   

 

 

А: Әкімшілендіруге арналған ақпарат   

1 Модуль коды  

2 Модуль атауы Арнайы мақсатқа арналған шет тілі (екінші 

шет тілі) және академиялық мақсатқа арналған 

тілі 

Мамандандырылған кәсіби шетел тілі 

3 Модуль әзірлеушілері  Райсова Н.У., Өтегенова Г.Б. 

4 Кафедра-модуль иесі Шетел тілдері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысушы 

Шетел тілдері 100 

6 Модульді игеру ұзақтығы  6 семестр 

7 Оқыту және бағалау тілі  ағылшын 

8 Академиялық кредиттер саны 

 

5 

9 Модуль пререквизиттері Шетел тілі 

B: Оқыту және білім беру туралы толық ақпарат 

10 Модуль сипаттамасы 
халықаралық стандарттың талаптарына сәйкес оқытудың екінші шетелдік тілін қолданатын шет тілін 

білу деңгейі. А1, A2, B1 деңгейлеріне еуропалық "бастамашыл" бірінші және екінші оқыту жылдарында 

үшінші оқу жылындағы деңгейге және "бастамашыл алға жылжитын" В2 тіл деңгейіне қол жеткізіледі. 

11. Модуль мақсаты 

М1 Негізгі міндеттері мен пән мақсаттары; сөйлеу, сипаттау, сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. 

М2 халықаралық стандарттың талаптарына сәйкес оқытудың екінші шетелдік тілін қолданатын шет тілін 

білу деңгейі. А 1, A2, B1 деңгейлеріне еуропалық "бастамашыл" бірінші және екінші оқыту 

жылдарында үшінші оқу жылындағы деңгейге және "бастамашыл алға жылжитын" В2 тіл деңгейіне қол 

жеткізіледі. 



 

М3 мамандық бойынша түпнұсқалық публицистикалық мәтіндерді түсіну қабілеті; көпшілік алдында 

сөйлеу, әңгімелесу, пікірталас жанрларында монологиялық, диалогтік сипаттағы түпнұсқалық ауызша 

мәтіндерді түсіну қабілеті: хабарламалармен, түрлі кәсіби тақырыптар бойынша көпшілік алдында сөз 

сөйлеу; әңгімелерге, пікір алмасуларға қатысу қабілеті. 
12 Оқыту нәтижелері 

 B1, B2 деңгейдегі студенттер сөйлеу әрекетінің келесі түрлеріне сәйкес икемді болуы керек; түсіну, оқу, 
сөйлеу, жазу. 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол 

жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және 

зертханалық сабақтар-оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, 

ғылымның, технологиялардың және ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін 

пайдалана отырып және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде 

оқытушының басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін 

бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық 

бақылауға арналған бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер 

қорытынды бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 

 1. The Headway. Student Book. Pre-Intermediate Oxford University Press, 2011.  

2. New Headway. Student Book. Intermediate Oxford University Press, 2011.  
3. Хведченя Л.В., Хорень Р.В. Английский язык для поступающих в вузы. Минск: 

Современная школа, 2010. – 463с.  

Дополнительная 

 1. Головчинская Л.С. Совершенствуйте свой английский. В 5 кн. Кн.1. – М.: Астрель, 
2000. – 304с. 

 2. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд. - СПб.: КАРО, 2007. – 

544с.  
3. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. Любое издание 

 

 

А: Әкімшілендіруге арналған ақпарат   

1 Модуль коды  

2 Модуль атауы Билингвальді оқыту  және шет тілін оқыту, 

ағылшын тілі әдебиеті мен лексикологиясы 

Билингвальді оқыту  және шет тілін оқыту/ 

Оқылатын тіл елінің (ағылшын) әдебиеті/ 

Ағылшын тілінің лексикологиясы 

Елтану  

3 Модуль әзірлеушілері  Райсова Н.У., Нұрмұханова Г.А. 

4 Кафедра-модуль иесі Шетел тілдері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға Кафедра  % қатысушы 



 

қатысатын басқа кафедралар Шетел тілдері 100 

6 Модульді игеру ұзақтығы  7 семестр 

7 Оқыту және бағалау тілі  ағылшын 

8 Академиялық кредиттер саны 

 

10 

9 Модуль пререквизиттері Арнайы мақсатқа арналған тіл (негізгі шет тілі, С1 

деңгейі) 

Арнайы мақсатқа арналған тіл (негізгі шет тілі, С2 

деңгейі) 

B: Оқыту және білім беру туралы толық ақпарат 

10 Модуль сипаттамасы 

 Көпмәдениеттің, толеранттылықтың, эмпатияның, билингвизмнің, оқу билингвизмінің, 

диглоссияның, тілдік байланыстардың педагогикалық түсініктері. 

11. Модуль мақсаты 

М1 Көп мәдениетті білім берудің теориялық негіздерін және оны жүзеге асырудың мысалдарын 

зерттеу 

М2 көп мәдениетті білім беру теориясының негізгі түсініктері, билингвалды оқыту модельдері 

М3 қабілеті мен дайындығын көрсетуі тиіс: оқу орнында сабақ өткізу кезінде көпмәдениеттілік 

және көпмәдениеттілік қағидатын іске асыруға 

12 Оқыту нәтижелері 

 түрлі білім беру мекемелерінде әртүрлі білім беру сатыларында білім беру процесін 

ұйымдастырудың және іске асырудың заманауи әдістері мен технологияларын қолдану 

қабілеті мемлекеттік және шет тілдерінде кәсіби коммуникацияны жүзеге асыруға дайындық 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол 

жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және 

зертханалық сабақтар-оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, 

ғылымның, технологиялардың және ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін 

пайдалана отырып және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде 

оқытушының басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін 

бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық 

бақылауға арналған бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер 

қорытынды бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 

 1. Захаров, Андрей Борисович. Региональный (национально-региональный) компонент 

государственных образовательных стандартов: анализ концептуальных разработок 

субъектов РФ / А.Б. Захаров // Сборник материалов Международного конгресса 
"Российская историческая наука на современном этапе: перспективы исследования и 

реализации национальной образовательной политики" [Казань, 18-19 апреля 2007 г.] = 



 

Материаллар җыентыгы Халыкара конгресс "Хәзерге чорда Россия тарихы фәне: 

киләчәге һәм милли мәгариф сәясәтен гамәлгә ашыру" = The summary of Congress 
papers the International Congress "The contemporary Russian historical science: prospect of 

research and realization of a national educational policy" Kazan, April 18-19, 2007 / [сост.: 

Ф. М. Султанов, М. М. Гибатдинов (отв. ред.), Л. Р. Муртазина].?С. 32-38.?Казань, 

2007.?Пер на англ. яз. С.38.  
2. Челнокова Т.А. Поликультурное образование и национальная идентичность / Т.А. 

Челнокова // Восток и Запад: глобализация и культурная идентичность: материалы 

междунар. конгр., посвящ. 1000-летию г. Казани (23-25 мая 2005 г.) / [сост.: Г. П. 
Меньчиков, А. Р. Абдулхакова].?С. 30-32.?Казань, 2005. 

 

 

А: Әкімшілендіруге арналған ақпарат   

1 Модуль коды  

2 Модуль атауы Ағылшын тілі мұғалімі 

Ағылшын тілі теория негіздері 

Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі А1,А2 

деңгейі 

Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі В1,В2 

деңгейі 

Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі С1,С2 

деңгейі 

3 Модуль әзірлеушілері  Тукешова А.А., Нұрмұханова Г.А. 

4 Кафедра-модуль иесі Шетел тілдері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысушы 

Шетел тілдері 100 

6 Модульді игеру ұзақтығы  7 семестр 

7 Оқыту және бағалау тілі  ағылшын 

8 Академиялық кредиттер саны 

 

13 

9 Модуль пререквизиттері Шеттілдік білім берудің әдістемесі 

B: Оқыту және білім беру туралы толық ақпарат 

10 Модуль сипаттамасы 

 

 Мәдениетаралық коммуникация модулі аударманы автоматтандыруға арналған CAT 

жүйелерінде ақпарат көздерімен жұмыс істеу қабілетін қалыптастыруға, екіжақты 

әңгімелерді, сұхбаттарды, маңызды ақпараттық мазмұнды іскерлік келіссөздерді, 

баяндамаларды, баяндамаларды шет тілінен ана тіліне де, шет тіліне де барабар 

аударуға, олардың жүйесіндегі тілдің стилистикалық құралдары туралы теориялық 

білімге, стилистикалық талдаудың принциптері мен әдістеріне, сондай-ақ қарым-

қатынас мақсаттарына қол жеткізу үшін әртүрлі білдіру құралдарын барабар 

пайдалану қабілеті мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған., шет тілдік 

мәдени ортада бағдарлану қабілетін дамыту және мәдениетаралық қарым-қатынасты 

барабар жүзеге асыру, элементтерді салыстыру негізінде лингвистикалық және 

аймақтық идеяларды қалыптастыру тілдік материал арқылы әртүрлі мәдениеттер. 

11. Модуль мақсаты 

М1 Әдеби-аударма процесінің негізгі принциптерін және көркем аударма әдістерін, 

аударма стратегиясының түрлерін және көркем аудармадағы тіларалық қайта кодтау 

М2 Машиналық аударма, аударма сапасын автоматты түрде тексеру және емлені 

тексеру, грамматика есебінен аударылатын мәтіндермен жұмыс істеу үшін 

компьютерді және компьютерлік бағдарламаларды деңгейде пайдалану, терминдерді 



 

басқару, ерекше сөздіктерді, терминдердің дерекқорларын, мәтін индекстерін 

пайдалану, аударма мен бастапқы мәтінді біріктіру, басқару және аударма жұмысын 

автоматтандыру. 

М3 Білу дағдыларын әр түрлі түрлерін аудару және ресімдеу іскерлік және халықаралық 

- дипломатиялық сипаттағы жұмыс тілдеріндегі дипломатиялық құжаттар 

12 Оқыту нәтижелері 

 көркем аударманың грамматикалық, лексикалық және стилистикалық аспектілерін, 

аударманың негізгі үлгілерін, аударма трансформацияларын, әлемдік классика 

шығармаларын қазақ, орыс тілдеріне аударудың әр түрлі нұсқаларының 

артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау тәсілдерін меңгеру, 

көркем аударманың әлеуметтік-мәдени шарттылығын, көркем мәтінді құру 

заңдылықтарын біледі, терминология, грамматика, лексика талаптарына сәйкес 

ұсынылған мәтінді дұрыс аудара алады, 

аударманың мақсаты мен түрін ескере отырып, оның жалпы стратегиясын 

анықтайды; мәтіндегі эстетикалық ақпаратты анықтай алады және көркем 

мәтіндердің аудармасын оларды ескере отырып жүзеге асырады 

     Қабілетті: 

лингвистикалық және лингвоаудармалық талдаудың негізгі әдістерін меңгеру, 

интернеттегі әртүрлі ақпараттық-іздеу жүйелерімен, машиналық аударма 

жүйелерімен жұмыс істеу, 

аударма мәселелерін оңтайлы шешу үшін ғаламдық компьютерлік желілер мен 

анықтамалық әдебиеттер ұсынатын барлық мүмкіндіктерді тиімді пайдалану 
аударма мәтінін компьютерлік мәтіндік редакторда рәсімдеу 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол 

жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және 

зертханалық сабақтар-оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, 

ғылымның, технологиялардың және ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін 

пайдалана отырып және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде 

оқытушының басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін 

бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық 

бақылауға арналған бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер 

қорытынды бақылауды тапсырады. 
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3. Введение в прикладную лингвистику. Баранов А.Н. М.,2001. 

4. Системы фразеологического машинного перевода политематических текстов 
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А: Әкімшілендіруге арналған ақпарат   

1 Модуль коды  

2 Модуль атауы Кәсіпкерлік және менеджмент  

Шетел тілі саласындағы кәсіпкерлік 

Кәсіпкерлік құқық / Салық және салық салу 

Тайм менеджмент / Каучинг негіздері/ HR 

менеджмент 

Бизнес жоспарлау 

3 Модуль әзірлеушілері  Хасанова Ж.С., Нурпеис Г.С., Кайырлы Б.О. 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысушы 

Бизнес-басқару және 

құқық кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 5,6,7 семестр 

7 Оқыту және бағалау тілдері Орыс, қазақ, ағылшын 

8 Академиялық кредиттер саны 20 

9 Модуль пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы 

B: Оқыту және білім беру туралы толық ақпарат 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модуль экономикалық теорияның жалпы ережелері, негізгі ұғымдары мен терминдері, 

негізгі микро - және макроэкономикалық категориялар мен көрсеткіштер, 

экономикалық модельдерді құру ерекшеліктері, қаржы нарығының сипаттамасы, 

ақша-несие жүйесі, мемлекеттік бюджетті қалыптастыру негіздері, кірістерді 

қалыптастырудың нарықтық тетігін іске асыру және мемлекеттің әлеуметтік 

саясатының проблемалары туралы қажетті білім береді., сонымен қатар студенттерді 

3dsmax үш өлшемді компьютерлік графика редакторының мүмкіндіктері мен қолдану 

саласымен таныстыру. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 3D модельдеу — дизайнерлердің, инженерлердің және компьютерлік ойындардың, 

фильмдердің және бейне бағдарламалардың негізгі құралы. 3D модельдеу бойынша 

сабақтар 3D модельдеуге арналған интеграцияланған бағдарламалық ортаны, 

анимациялық модельдердің құрылысын және оларды визуализацияны егжей-тегжейлі 

зерттеуге мүмкіндік береді. 3D-модельдеуді оқыту үш өлшемді сахнада жұмыс істеу 

әдістері мен тәсілдерін практикада игеруге көмектеседі, сондай-ақ кәсіби дағдыларды 

дамыту үшін берік негіз жасайды. 



 

М2 Экономикалық мәселелерді қосымшалармен модельдеуге, талдауға және шешуге, қажет 

болған жағдайда компьютерлік технологияны қолдана отырып, студенттерге математикалық 
әдістерді игеруге көмектеседі, бұл студенттердің Болашақ қызметі саласындағы процестер 

мен құбылыстарды маман ретінде зерттеуге және болжауға мүмкіндік береді, экономикалық 

мәселелерді зерттеуді өз бетінше талдау дағдылары мен дағдыларын қалыптастырады, 

олардың жұмысын жақсарту жолдарын ғылыми іздеуге деген ұмтылысты дамытады. 

М3 Студенттердің ғылыми экономикалық ойлауын қалыптастыру, оларды экономиканың 

кез-келген саласында талдау әдістерін, әдістерін, құралдарын өздігінен қолдануға 

болады. 

12 Оқыту нәтижелері 

 Білуге тиіс: - биотехникалық жүйелер саласында компьютерлерді қолданудың негізгі 

салалары; - қазіргі заманғы компьютерлік технологияларды қолдану негізінде 

биология және медицина саласындағы зерттеулерді қарқындатудың қазіргі заманғы 

бағыттары; - компьютерлік математиканың қазіргі заманғы жүйелері және олардың 

функционалдық мүмкіндіктері; - бағдарламалар пакеттерін пайдалана отырып 

эксперименттік деректерді өңдеу әдістері. 

     Меңгеруі тиіс: - ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру үшін қажетті заманауи 

компьютерлік технологияларды қолдану; - алынған зерттеу нәтижелерін ресімдеу 

және ұсыну үшін компьютерлік технологияларды қолдану; - математикалық 

есептеулер, математикалық өрнектердің аналитикалық түрлендірулері үшін 

компьютерлік математиканың қолданбалы пакеттерімен жұмыс істеу; - әртүрлі 

сипаттағы объектілер мен процестердің математикалық модельдерін құру және 

зерттеу; - Интернет желісінде қажетті ақпаратты іздеу бойынша заманауи желілік 

технологияларды пайдалану. 

 Меңгеруі тиіс: - ғылыми эксперименттердің нәтижелерін өңдеу кезінде қолданылатын 

қазіргі заманғы компьютерлік технологияларды; - есептеулер нәтижелерін кешенді 

талдау әдістерін; - әртүрлі есептердің шешімдерін; эксперименттік деректерді өңдеуді, 

математикалық модельдердің тұрақты шамалары мен параметрлерін бағалауды; 

экспериментті жоспарлау кезінде бағдарламалық пакеттерді пайдалануды. - зерттеу 

жұмысының дағдылары, математикалық модельдерді алу және өңдеу; - нақты зерттеу 

мәселесін шешу кезінде процестерді модельдеу дағдылары. 

 Қабілеті мен дайындығын көрсетуі керек: кәсіби мәселелерді шешуде алған білімдерін іс 

жүзінде қолдануға. 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол 

жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және 

зертханалық сабақтар-оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, 

ғылымның, технологиялардың және ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін 

пайдалана отырып және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде 

оқытушының басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін 

бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға 

арналған бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 



 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер 

қорытынды бақылауды тапсырады. 
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5. Білім алушылардың жетістіктерін бақылау нысандары 

Бакалавриат бағдарламаларын меңгеру сапасын бағалау келесі нысандарды 

қамтиды: 

- үлгерімді ағымдағы бақылау; 

- білім алушыларды аралық аттестаттау; 

- қорытынды (мемлекеттік қорытынды) аттестаттаудан өтеді. 



 

Білім беру бағдарламасында жоспарланған оқыту нәтижелеріне және барлық 

құзыреттердің қалыптасқан деңгейіне қол жеткізуді бағалау үшін келесі бағалау 

құралдары қолданылады: типтік тапсырмалар, бақылау жұмыстары, тесттер және т. б. 

Қалыптасқан құзыреттерді анықтау әдісіне сәйкес бақылау түрлерін үш топқа 

топтастыруға болады, олардың әрқайсысының өзіндік артықшылықтары бар: 

- ауызша, студенттің білімі мен көкжиегін бағалауға мүмкіндік береді, логикалық жауап 

құра білу, монологиялық сөйлеу қабілеті және оқытушының тәрбиелік әсерінің үлкен 

мүмкіндіктері бар басқа да коммуникативтік дағдылар; 

- жазбаша, оқытушының уақытын қысқартуға мүмкіндік береді, барлық студенттерді 

бірдей жағдайға қояды, оқытушының көмегі болмаған кезде жауаптарды объективті 

бағалайды, бағалаудың негізділігін тексереді; студенттің дайындығын бағалаудағы 

субъективтілік; 

- ақпараттық технологияларды пайдалана отырып бақылау, бұл студенттердің 

бақыланатын материалды меңгеруі туралы объективті ақпаратты жедел алуға, осы 

ақпаратты оқытушыға егжей-тегжейлі және дербестендіруге, білім беру 

бағдарламасының барлық пәндері мен модульдері бойынша студенттердің жетістіктерін 

интегралдық (рейтингтік) бағалауды қалыптастыруға және жинақтауға, ақпараттық 

ресурстар мен құралдармен жұмыс істеудің практикалық іскерліктері мен дағдыларын 

дарытуға, өзіндік жұмыс процесінде студенттердің уәждемесі мен өзін-өзі бақылауын 

арттыруға мүмкіндік береді. 

Пән бойынша білімді ағымдағы бақылау сабақ кезінде және студенттердің 

өзіндік жұмысының қорытындысы бойынша студенттердің білімін тұрақты және жүйелі 

түрде тексеруге, сондай-ақ оқытудың мазмұны мен әдістеріне өзгерістер енгізу 

қажеттілігін анықтау мақсатында арналған. 

Ағымдағы бақылау білімі жүргізіледі: 

- сабақ барысында сабақ кестесіне сәйкес оқытушының қатысуымен 

аудиториялық жұмыс кезінде; 

- оқытушының қатысуынсыз, кейіннен оқытушының немесе оқу ассистентінің 

нәтижелерін тексере отырып, студенттердің өзіндік жұмыс сағаттарында; 

- студенттерді қашықтықтан, аудиториялық сабақтар кезінде де, студенттердің 

өзіндік жұмысы кезінде де, оның ішінде нәтижелерді автоматты түрде бағалау кезінде 

де студенттерді оқыту кезінде үнемі пайдаланылатын ақпараттық білім беру ортасының 

құралдарын пайдалану арқылы; 

Ағымдағы бақылау ауызша және жазбаша түрде жүргізілуі мүмкін. Ағымдағы бақылау 

білімі нысандары: 

- жеке немесе топтық сауалнама-оқытушыдан (студенттерден) алдын ала 

тұжырымдалған сұрақтарға жауап алу арқылы оқытушы мен студент (студенттер) 

арасындағы өзара іс-қимылды жүзеге асырудан тұратын білімді бақылау әдісі; 

- әңгімелесу-белгілі бір бөлім, тақырып, проблема және т. б. бойынша студенттің білім 

көлемін анықтауға арналған оқытушының оқытылатын пәнге байланысты тақырыптарға 

студентпен арнайы сұхбаты.; 

- коллоквиум (лат. colloquium-әңгімелесу, әңгімелесу) - білім беру жүйесіндегі 

студенттердің білімін арттыру және анықтау мақсатындағы оқу сабақтарының бір түрі; 

коллоквиумда: жеке бөлімдер, бөлімдер, тақырыптар, оқытылатын курс мәселелері 

(әдетте семинарлық және басқа да практикалық оқу сабақтарының тақырыптарына 

енгізілмейді), рефераттар, жобалар және білім алушылардың басқа да жұмыстары 

талқыланады; 

- презентация - орындалған тапсырманы жеке немесе топтық ұсыну; 

- тест (ағылш, test - сынама - сынақ, зерттеу) - педагогикада-орындау нәтижелері 

бойынша студенттің білімі, іскерлігі мен дағдылары туралы бағаланатын 

стандартталған тапсырма; тестке бірнеше таңдау сұрақтары, сұрақтар - анықтамалар, 

есептер және есептеуге арналған тапсырмалар кіруі мүмкін; 



 

- іскерлік жағдайларды талдау-мәтіндік, графикалық немесе ауызша материал түрінде 

берілген жағдайларды талдау, мәселені шешудің нұсқаларын талдау, оңтайлы нұсқаны 

таңдау немесе кәсіби қызметтің нақты жағдайларын модельдейтін күрделі тапсырмалар; 

- есептеу тапсырмасы-белгілі бір бастапқы деректерде шешім табу үшін теориялық 

білімді практикалық қолдануды талап ететін тапсырма түрінде ұсынылған студенттің 

білімі мен дағдыларын бақылау түрі; 

- эссе (франц. essai-талпыныс, сынама, очерк) - нақты бір себеп немесе мәселе бойынша 

жеке әсерлер мен пайымдауларды білдіретін және пәнді айқындайтын немесе толық 

түсіндіруге көрінеу үміткер емес шағын көлемді және еркін композициялы шығарма; 

эссе жауап берушінің негіздемесін, түсініктемелерін және өз пікірін қоса алғанда, 

проблемалық мәселелерді қарауды көздейді; 

- бақылау жұмысы - Оқу пәнінің мазмұны бойынша теориялық сұрақтарға жауаптарды 

мазмұндау және практикалық тапсырмаларды шешу болып табылатын студенттердің 

өзіндік жұмысының негізгі түрлерінің бірі; 

- зертханалық жұмыс - теориялық білімді тереңдету және бекіту, өз бетінше тәжірибе 

жасау дағдыларын дамыту мақсатында студенттердің өзіндік практикалық жұмысы мен 

зерттеулерінің бір түрі; 

- реферат-кәсіптік циклдің вариативтік (бейіндік) пәндерін игеру кезінде қолдану 

ұсынылатын жазбаша жұмыс нысаны; белгілі бір ғылыми тақырып бойынша ғылыми 

еңбектердің, әдебиеттердің мазмұнын қысқаша баяндау болып табылады. Рефератты 

дайындау студенттің дәрісте толық қаралмайтын белгілі бір тақырып бойынша бірнеше 

әдеби дереккөздерді (монографиялар, ғылыми мақалалар және т. б.) өз бетінше 

зерделеуін, материалды жүйелеуді және оның қысқаша мазмұнын білдіреді; реферат 

жазудың мақсаты - студентке ғылыми есептерге, шолулар мен мақалаларға қойылатын 

талаптарға сәйкес жиналған материалдар мен фактілерді қысқаша және қысқаша ұсыну 

дағдыларын қалыптастыру; 

- есеп (практикалар, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары және т.б. 

бойынша) — студентке базалық және бейінді оқу өндірістік, ғылыми-өндірістік 

практикалар мен ҒЗЖ өту кезінде алған білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын 

қорытындылауға мүмкіндік беретін жазбаша бақылау нысаны. Есептер әр оқушының 

есепті жазуға қатысуын көрсете отырып, ұжымдық түрде жасалуы мүмкін. Өндірістік, 

ғылыми - өндірістік практикалар мен ҒЗЖ бойынша есептер жеке дайындалады. 

Есептердің көлемі 20-25 бет болуы мүмкін, есеп құрылымы курстық жұмыстың 

құрылымына жақын. 

- орындалған тапсырмаларды қорғау. 

Аралық бақылау ауызша және жазбаша түрде жүргізілуі мүмкін: 

- жазбаша бақылау сауалнамасы; 

- коллоквиум; 

- тест; 

- эссе; 

- бақылау жұмыстары; 

- курстық жұмыстар-жалпы кәсіптік және бейіндік Кәсіптік пәндерді 

(модульдерді) шығармашылық игеруге және тиісті кәсіптік құзыреттерді әзірлеуге 

бағытталған дербес жазбаша жұмыс түрі; курстық жұмысты жазу кезінде таңдалған 

тақырыпты толық ашу, материалды баяндау логикасын сақтау, жалпылау мен 

қорытынды жасай білу қабілетін көрсету қажет; 

- реферат; 

- студенттің ғылыми-зерттеу жұмысының орындалуы туралы есептер және т.б. 

Әр пән білімді аралық бақылаумен аяқталады. Білімді аралық бақылау пәнді оқу 

кезеңінің соңында оны игеру нәтижелерін жан-жақты тексеруге арналған. 

Аралық аттестаттаудың негізгі нысандары: 



 

- сынақ-пәндердің оқу материалын (пәндердің бөлімдерін) меңгеруді, сондай-ақ 

практика бағдарламаларын орындауды бағалау нысаны; сынақтарды тапсыру 

нәтижелері әдетте "сынақтан өтті" деген белгімен бағаланады»; 

- сараланған сынақтар ("өте жақсы", "Жақсы", "Қанағаттанарлық" бағаларымен); 

сараланған сынақтар, әдетте, курстық жұмыстар, практика, сондай-ақ кейбір пәндер 

бойынша қойылады (білім беру ұйымының қалауы бойынша білім беру 

бағдарламасында белгіленеді).); 

- емтихан (лат. exagium-өлшеу)-белгіленген ережелер бойынша жүргізілетін 

қандай да бір оқу пәні бойынша студенттердің білімін тексеру сынағы. 

Қорытынды мемлекеттік аттестаттау түлектің кәсіптік міндеттерді орындауға дайындық 

деңгейін және оның даярлығының даярлау бағыты бойынша ВПВО МЖМБС және 

негізгі білім беру бағдарламасының (ООП) талаптарына сәйкестігін белгілейді. 

Бітірушілерді қорытынды мемлекеттік аттестаттаудың қорытынды аттестаттау 

сынақтарының нысандарына мыналар жатады: 

- бітіру біліктілік жұмысын қорғау (міндетті) - ғылыми немесе ғылыми-практикалық 

міндеттерді шешумен байланысты өзіндік логикалық аяқталған зерттеу; 

- мемлекеттік емтихан (білім беру ұйымының қалауы бойынша енгізіледі).  

 

 

 

 

 

 

 

6. КОРРЕЛЯЦИЯ МАТРИЦАСЫ 

білім беру бағдарламасы бойынша жалпы қалыптасатын құзыреттіліктермен 

Оқыту нәтижелері (құраушы компоненттерді Оқыту нәтижелері) 

 РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 РО10 РО11 РО12 

 

КК1 +            

КК2  +           

КК3  +           

КК4 +            

КК5  +           

КК6    +         

КК7   +          

КК8   +          

КК9     +        

КК10     +        



 

КК11     +        

ПК1       +      

ПК2       + +     

ПК3        +     

ПК4      +       

ПК5      +       

ПК 6         +    

ПК7       +      

ПК8       +      

ПК9        +     

ПК10         + +   

ПК11     +        

ПК12        +     

ПК13         +    

ПК14       +  +    

ПК15       +      

ПК16       +      

ПК17        +     

ПК18       +      

ПК19       +      

ПК20       +      

ПК21          + + + 

ПК22         + +   

ПК23         + + +  

ПК24         +   + 

ПК25        +  +  + 

ПК26        +     



 

 

 

1.ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ 

 

Семестр ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД 

КВ/minor 

ПД 

ВК 

ПД 

КВ 

ИА Всего 

1 6 2 -     30 

2 4 1+1пр 2     30 

3 3 2 4     30 

4 4 1+1 

пр 

5     30 

5  6 1     30 

6  6 2+5 пр     30 

7  8 6     30 

8  12 пр     12 24 

Итого 17 28 25    12 234 

 

 

 

ПК27        + +    

ПК28         + + +  

ПК29           + + 

ПК30          +  + 

ПК31           + + 

ПК32             

ПК33        + +    

ПК34           + + 

ПК35       +  + + +  

ПК36   +          

ПК37   +          

ПК38   +          



 

 


