






 

 

1. Жалпы мәліметтер 

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау бағыты бойынша бакалавриаттың білім беру 

бағдарламаларын әзірлеуге арналған нормативтік құжаттар 
1. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III "білім туралы" Заңы (04.07.2018 

ж. өзгерістер мен толықтырулармен) 

2. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (ҚР Білім және ғылым 

министрінің 31.10.2018 жылғы № 604 бұйрығы) 
3. Сынақ бірліктерін көшіру мен жинақтаудың еуропалық жүйесін пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 

(ЕСТЅ) 2015. 

4. "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. 
5. Білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын 

бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы 

№ 604 бұйрығы. 

6. 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. 

7. Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 Бұйрығы. 

8. 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. 
9. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу пәндерін кодтау жүйесі. ҚР МЖМБС 

5.05.001-2005. 

10. Кәсіптікпрактиканыұйымдастыружәнеөткізутуралыережежәнеұйымдарды практика 
базасыретіндеайқындау.(09.09.2018 жылғы № 1 хаттама). 

11. Студенттердіңүлгерімінеағымдағыбақылаужәнеаралықаттестаттау (емтихансессиясы) 

өткізутуралыереже. (09.09.2018 жылғы № 1 хаттама). 
12. Студенттердіқорытындыаттестаттаудыөткізутуралыереже (09.10.2018 жылғы № 3 хаттама). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

1.1 Бағдарлама Циклі:  

БіріншіМикл: бакалавриат 6 деңгей НРК / ОРК / МСКО 
 

1.2 Берілетін дәреже/Присуждаемая степень 6В01703- Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін 

даярлау білім бағдарламасы бойынша білім бакалавры/Бакалавр образования  по образовательной 
программе 6B01703- Қазақша язык и Әдебиеттер 

Бағдарламаны игерудің нормативтік мерзімі, жалпы еңбек сыйымдылығы және жоғары білім 

деңгейіне сәйкес келетін біліктілік 1-кестеде келтіріледі. 

Кесте 1 



 

ҚР МЖМБС сәйкес ББ 

атауы, коды 

Біліктілігі (дәрежесі) ББ игерудің 

нормативтік мерзімі 

Еңбек сыйымдылығы 

 (кредиттер бойынша) 

6B01703- Қазақ тілі 

мен әдебиеті 

Бакалавр 4 жылкүндізгі 240 ECTS 

6B01703- Қазақ тілі 

мен әдебиеті 

Бакалавр 3 жыл, күндізгі, 

қашықтықтан оқыту 

технологиясы 

180 ECTS 

6B01703- Қазақ тілі 
мен әдебиеті 

Бакалавр 2 жыл, күндізгі, 
қашықтықтан оқыту 

технологиясы 

120 ECTS 

 

1.3 Типтік оқу мерзімі: 4 жыл, 3 жыл, 2 жыл 

 

1.4 Нормативтік сілтемелер 
 

Осы құжат нормативтік құжаттардың негізгі ережелеріне сәйкес әзірленді: 

- Қазақстан Республикасының  "Білім Туралы" Заңы 27 шілдедегі 2007 жылғы; 

- ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен 
бекітілген Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты; 

-ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен бекітілген 

Жоғары және(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары; 

- 2011 жылғы 20 сәуірде № 152 бекітілген оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу 

процесін ұйымдастыру қағидалары (2018 жылғы 12 қазандағы өзгерістермен); 

- ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығымен 
бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының 

сыныптауышы; 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы 
№583 бұйрығымен бекітілген оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру 

және жүзеге асыру қағидалары (2018 жылғы 28 қыркүйектегі өзгерістермен). 

 

 

 

2. Білім беру бағдарламасының мақсаты мен негіздемесі 
Негізгі мақсаты: бәсекеге қабілетті Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімін дайындау. Қазақ тілі 

мен әдебиеті бойынша берілетін білім беру жүйесі мемлекеттік тіл мен рухани мұраны – қазақ 

әдебиетін дамытудың теориялық мәселелерін қамтиды. Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы 

бойынша әзірленген бағдарлама болашақ маман бакалаврының академиялық дәрежесіне сәйкес 
білім базасын қалыптастырады. Осы мамандықтың иелері білім беру ұйымдарында өз саласында 

Дағдылар мен қабілеттерге ие болады. 

Мамандық бойынша бакалаврларды даярлаудың білім беру бағдарламаларының негізгі 

мақсаттары: 

- барлық факультеттер үшін базалық тұжырымдаманың үйлесімділігі, сондай-ақ бағалау 

критерийлерін, бақылау нысандары мен құралдарын талдау; 

- стратегияның икемділігі әртүрлі факультеттердің мазмұнын, нақты курстарды, бітіруші 

кафедралардың қажеттіліктеріне сәйкес арнайы мақсаттар мен міндеттерді қамтиды; 

- модернизация, заманауи білім беру талаптарына жауап беретін әдістер мен тәсілдер; 

- пәнді оқыту процесінде әдістемелік тәсілдер кешені ретінде қолданылатын заманауи білім 

беру технологияларын қолдану. 
Пәнаралық үйлесімділік. Пәнаралық байланыстар студенттердің санасында пәнді толық 

түсінуді, көкжиегін кеңейту үшін әртүрлі пәндер тақырыптарының үйлесімді үйлесімін 

қамтамасыз етеді. Нәтижесінде, бұл осы мамандықты ғылыми пәндер мен пәндер ретінде оқумен 
байланысты кәсіби салада коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал етеді. 



 

Кәсіптік оқыту қағидаты (мамандықты ескере отырып) болашақ мамандарды және 

студенттердің кәсіби мүдделерін оқу жоспарының пәндері бойынша аудиторияда қарауды талап 
етеді. 

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау кезінде мамандықтың ерекшелігін ескеру, 

сондай-ақ негізгі құзыреттер мен біліктіліктерді ескеру қажет. 
Қазіргі заманғы білім беруді жаңғырту білім беру мазмұнын маңызды ұғымдардың бірі 

ретінде жаңарту құзыретті тәсілді талап етеді. 

Осы Ереженің негізінде осы бағдарламаның мақсаттарын енгізу мақсаттарының бірі: 

1. Кәсіби деңгейін арттыру мақсатында теориялық және практикалық білім саласын 
кеңейту; 

2. Болашақ мамандардың негізгі кәсіби құзыреттерін қалыптастыру; 

3. Болашақ педагогтардың кәсіби қызметін, коммуникативтік әлеуетін базалық деңгейде 
қалыптастыру; 

4. Барлық кезеңдерде эксперимент шеңберінде студенттердің өзіндік барлау және зерттеу 

қызметі үшін жағдай жасау; 

5. Кәсіби қызметте ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені пайдалану, ғылыми-
техникалық ақпаратпен жұмысты жүйелеу және қорыту мүмкіндігі; 

6.Еңбек және оқу қызметіне жеке бақылау жасау. 

Кәсіби қызмет түрлеріне байланысты бакалавр модульдік білім беру бағдарламасына 
сәйкес келесі міндеттерді орындауы тиіс: 

Ғылыми-зерттеу және дамыту: 

-оқу-тәрбие процесін бақылау, бақыланатын фактілер мен құбылыстарды талдау және 
олардың себеп-салдарлық байланыстарын анықтау және олардың дамуын болжау; 

- сынып ұжымының ерекшеліктерін, оқушылардың қызығушылықтарын, олардың 

оқылатын пәнге қатынасын талдау; 

- оқу материалын, оқу құралдарын талдау, күтілетін нәтижелерді болжау; 
- өзінің кәсіби қызметін, оқушылардың оқу қызметін талдау; 

- баспа және ақпараттық көздерден ғылыми ақпаратты іріктеу; 

- күрделі емес әдістемелік экспериментті жоспарлау және өткізу; 
- өзінің кәсіби-педагогикалық қызметіне зерттеудің тиімді дидактикалық нәтижелерін 

енгізу; 

-баяндамалар, хабарламалар, ғылыми мақалалар, әдістемелік құралдар, эксперименттік-
зерттеу жұмысының оң нәтижелері түрінде әдебиетті насихаттау және ресімдеу; 

Ұйымдастыру және басқару қызметі саласында: 

- оқу қызметін жоспарлау кезінде қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың объективті 

заңдылықтарын есепке алу; 
- сабақтың нақты мақсаттары мен міндеттерін анықтау, оқушылардың жалпы қызметінің 

бағдарламасын анықтау; 

- оқу материалын нақты сабақтың мақсаттары мен формаларына сәйкес жоспарлау; 
- өзінің кәсіби қызметін Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мазмұны және оқу процесін 

ұйымдастыруға қойылатын заманауи талаптар тұрғысынан жоспарлау; 

- белгілі бір сабақ жоспарын жүзеге асыру мақсатында өз қызметін және оқушылардың 

қызметін ұйымдастыру;; 
- өткізілген және қатысқан сабақтардың нәтижелерін талдау; - оқу қызметін жоспарлау 

кезінде қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың объективті заңдылықтарын есепке алу; 

- сабақтың нақты мақсаттары мен міндеттерін анықтау, оқушылардың жалпы қызметінің 
бағдарламасын анықтау; 

- оқу материалын нақты сабақтың мақсаттары мен формаларына сәйкес жоспарлау; 

- өзінің кәсіби қызметін Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мазмұны және оқу процесін 
ұйымдастыруға қойылатын заманауи талаптар тұрғысынан жоспарлау; 

- белгілі бір сабақ жоспарын жүзеге асыру мақсатында өз қызметін және оқушылардың 

қызметін ұйымдастыру;; 

- өткізілген және қатысқан сабақтардың нәтижелерін талдау; 

Мәдени және білім беру қызметі саласында: 

- жүйелі, кешенді және сабақтастық принципін ескере отырып сыныптан тыс тәрбие 

жұмысын жоспарлау; 



 

- өз пәні бойынша сыныптан тыс жұмыстың оңтайлы нысандары мен әдістерін таңдау және 

қолдану; 
- Оқушылар үшін әлеуметтік және қоғамдық негізде" Мәңгілік ел " идеясын қалыптастыру; 

Тілдік білім беру тұжырымдамасын білу; 

Сараптамалық-талдау қызметі саласында: 
- ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді меңгеру; 

- қазақ тілін халықаралық деңгейде оқыту әдістерімен озық отандық педагогикалық 

тәжірибені меңгеру; 

- ақпараттық тақырыпты қалыптастыру үшін зерттелетін сала туралы деректерді жинау, 
іске асыру. 

Оқу үрдісінің мақсаты: білім беру бағдарламасы негізінде тарихи-тілдік жүйе бойынша 

тіл білімі мен әдебиеттанудың теориялық мәселелері зерттеледі. 
Студенттің мақсаты. Білім беру бағдарламасы Еңбек нарығының заманауи талаптарын 

ескере отырып, орта мектептерде кеңінен қолданылатын білім берудің жаңартылған мазмұнына 

сәйкес сапалы кәсіптік білім беруге бағытталған. 

1) осы білім беру бағдарламасының түлектері білім беру қызметін қазақ тілінде, сондай-ақ 
қазақ тілінде оқытпайтын орта және кәсіптік білім беру мекемелерінде қазақ тілі мен әдебиеті 

мұғалімі ретінде орындай алады; 

2) білім беру бағдарламасының түлектері білім беру қызметін Қазақ тілі мен әдебиеті 
мұғалімі ретінде орындай алады, сондай-ақ түркология мәселелеріне байланысты мәдени-ғылыми-

танымдық іс-шаралар жүргізе алады; 

3) білім беру бағдарламасының түлектері білім беру қызметін орындай алады, сондай-ақ 
ғылым, мәдениет, бұқаралық ақпарат құралдары, баспа ісі, Мемлекеттік қызмет және т. б. 

салаларда жұмыс істей алады; 

Міндеттері:  

1. "6B01703 – Қазақ тілі мен әдебиеті "мамандығы бойынша білім беру 
бағдарламасын " Тіл және әдебиет бойынша мұғалімдері даярлау "кафедрасы мынадай міндеттерге 

сәйкес жүзеге асырады: 

- білім алушыларда әлеуметтік-жеке және жалпыадамзаттық құндылықтарды қалыптастыру; 
- психикалық, экологиялық, физиологиялық, этикалық және құқықтық мәдениетті 

қалыптастыру; 

- қазақ тілі мен әдебиетіне қатысты мәселелерді терең меңгеру, жалпы тіл білімі мен әдебиет 
саласындағы тұжырымдама мен жетістіктер; 

- дағдылар мен біліктерді қалыптастыру, сондай-ақ кәсіби қызметте қажетті іргелі білім алу. 

2. Білім алушыны қазіргі заманғы компьютерлік технологияларды және эксперименттік-

зерттеу жұмыстарының нәтижелерін пайдалана отырып, кәсіптік қызмет саласындағы инженерлік 
проблемаларды көруге, талдауға және шешу жолдарын табуға мүмкіндік беретін біліммен, 

шеберлікпен, дағдылармен және құзыреттілікпен қамтамасыз ету.  

3. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдары, тарих, мемлекеттік тіл, Орыс және 
басқа да шет тілдері негізінде, этикалық мінез-құлық, кәсібилік және табиғи ресурстарды 

экологиялық тұрғыдан жауапты пайдалану идеалдарын қолдай отырып, әлеуметтік-гуманитарлық 

білім беруді қамтамасыз ету. 

 

2. ОП ерекшеліктері 

6В01703 – Қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасы бойынша дайындық 

бағдарламасы тіл мен әдебиетті оқыту процесінде, сондай-ақ ғылыми-зерттеу қызметінде заманауи 
ақпараттық технологияларды пайдалануға; әдебиеттану мен лингвистиканың әртүрлі әдістері мен 

ғылыми теорияларын жүйелеуге, оқытудың инновациялық технологияларына, тілді, мәтіндік 

материалды, әдеби процесті, жекелеген көркем шығармаларды өз бетінше зерделеуге, олардың 
нәтижелерін түсіндіруге, оқу процесінде пайдалануға бағытталған.; 

Білімді, ақпаратты көрсету, жеке білім мәнмәтінінде қазақ тілі мен әдебиетін оқыту арқылы 

филологиялық білім беру жүйесін енгізе отырып, әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, 

қоғамдық қатынастарды ғылыми жалпылау қабілетін арттыру; 
Пікірлерді сыни бағалау, өз көзқарасын білдіру және қорғау, дау барысында мәдени және 

әлеуметтік маңызды мәселелерді талқылау, мектепте тіл, әдебиет оқу сапасын көрсету, білім беру 

саласындағы өз жетістіктерін бағалау және білімін жалғастыруға дайын болу қабілеті. 
 



 

3. Білім беру бағдарламасыныңсипаттамасы 

6В01703 – Қазақтілі мен әдебиетібағытыбойыншабакалаврлардыдаярлаудыңбілім беру 

бағдарламасы: 
 - тарихи-тілдік жүйе бойынша тіл білімі мен әдебиеттанудың теориялық мәселелерін 

зерттеу. Бұл ретте білім беру бағдарламасы Еңбек нарығының қазіргі заманғы талаптарын ескере 

отырып, орта мектептерде кеңінен пайдаланылатын білім берудің жаңартылған мазмұнына сәйкес 
сапалы кәсіптік білім беруге бағытталған; 

- қазақ әліпбиінің дыбыстық құрамын, ерекшеліктерін, жазу тарихын зерделеуден бастап 

қазақ әліпбиі туралы білімді меңгеру, қазақ тілінің бай сөздік құрамы, сөздің тура және ауыспалы 
мағынасы, лексикалық, грамматикалық құрылымы туралы, морфологиялық, сөзжасамдық 

қалыптастыру тәсілдері, сөз тіркестері мен сөйлем түрлері туралы теориялық білімді меңгеру;  

- Білім беру бағдарламасы бағдарламаны (А1, А2, В1, В2, С1) деңгейлік игеруге сәйкес 

білім беру бағдарламасын игеруге және іске асыру шарттарына қойылатын талаптарды 
айқындайтын оқу-әдістемелік құжаттар мен материалдар кешені болып табылады. С2) 

- бағдарламаны әзірлеу, іске асыру және бағалау кезінде оқу нәтижелері ретінде 

түлектердің құзыретіне бағдарлау;  
-  құзыреттілікті бағалау үшін ECTS несие жүйесін пайдалану. 

Осы білім беру бағдарламасы ҚР БҒМ 31.10.2018 жылғы №604 бұйрығымен бекітілген 

Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде әзірленген. Ұлттық 

біліктілік шеңбері мен кәсіби стандарттар аймақтық еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере 
отырып, Дублин дескрипторларымен және Еуропалық біліктілік шеңберімен келісілген. 

Білім беру бағдарламасы-6В01703-Қазақ тілі мен әдебиеті 6В01703 – қазақ тілі мен 

әдебиеті дайындық бағыты бойынша түлекке қажетті негізгі құзыреттерді қалыптастыруға жаңа 
тәсілді ұсынады. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық жоғары білім беру жүйесін Болон процесіне қосу 

бойынша жағдайлар мен мүмкіндіктер жасауға бағытталған, бұл оны еуропалық және 
халықаралық білім беру кеңістігімен үйлестіруге мүмкіндік береді. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық білім беру бағдарламаларының Халықаралық танылуын 

қамтамасыз етуге, білім беру ұйымдарының білім алушылары мен профессорлық-оқытушылық 

құрамының академиялық ұтқырлығы үшін жағдай жасауға, сондай-ақ білім беру сапасын 
арттыруға мүмкіндік береді. 

Кәсіби бакалавриаттың 6В01703-Қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасыдаярлық 

бағытына сәйкес жоғары оқу орнының білім беру бағдарламасын игеруге және іске асыру 
шарттарына қойылатын талаптарды айқындайтын оқу-әдістемелік құжаттар мен материалдар 

кешені болып табылады. 

Білім беру бағдарламасы Еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің 

талаптарын қамтамасыз ететін мамандарды даярлаудың құзыреттілік моделінің негізінде әзірленді. 
Бұл модель түлектердің негізгі құзыреттерінің, олардың дайындық деңгейінің және нақты кәсіби 

функцияларды орындауға дайындығының сипаттамасы болып табылады. 

Білім беру бағдарламасының тұтастығына оқытылатын модульдердің құрамы, тереңдігі 
және бағыттылығы 6В01703 – Қазақ тілі мен әдебиеті дайындық бағыты бойынша бакалавр 

меңгеруі тиіс барлық құзыреттілік топтарын қалыптастыруға қол жеткізіледі. 

6В01703 – Қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасы бойынша бакалавриат түлегіне 
"Қазақ тілі мен әдебиеті"білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры академиялық 

дәрежесі беріледі.   

 

3. Жұмысқа орналасу перспективалары 

5.1 Осы білім беру бағдарламасының түлектері білім беру қызметін қазақ тілінде, сондай-ақ қазақ 

тілінде оқытпайтын орта және кәсіптік білім беру мекемелерінде қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі 

ретінде орындай алады. 

5.2 Осы білім беру бағдарламасының түлектері білім беру қызметін Қазақ тілі мен әдебиеті 

мұғалімі ретінде орындай алады, сондай-ақ түркология мәселелеріне байланысты мәдени-ғылыми-

танымдық іс-шаралар жүргізе алады. 



 

5.3Бұл білім беру бағдарламасының түлектері білім беру қызметін жүзеге асыра алады, сонымен 

қатар ғылым, мәдениет, бұқаралық ақпарат құралдары, баспа ісі, Мемлекеттік қызмет және т. б. 

салаларда жұмыс істей алады. 

3. Маманның біліктілік сипаттамасы 

6.1 Кәсіп карточкалары 

Мамандықтар тізімі: 

1. «Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі»; - 6 (кіші деңгей  6.4 ) 
2. "Қазақ тілі мен әдебиеті әдіскері ": 4-КС бойынша біліктілік деңгейі. 

МАМАНДЫҚ КАРТОЧКАСЫ: 

«Педагог. Орта мектепмұғалімі» 

Мамандық коды 2310 

Атауы 

мамандықтар 

Педагог. Орта мектепмұғалімі 

Біліктілікдеңгейі 

СБШ бойынша 

6 ( 6.4 ) 

Біліктілікдеңгейі 

КС бойынша 

4 

Деңгейікәсіби 

білім беру 
Жоғарыбілім. Бакалавриат, специалитет, 

ординатура жәнепрактикалықтәжірибе 

Еңбекфункциялары: 1) оқыту 

2) тәрбиелеуші 

3) әдістемелік 

4) зерттеу 

5) әлеуметтік-коммуникативтік 

1-Еңбек функциясыоқыту: 

оқуақпаратынтаратады, 
өзбетіншебілімалуғаүйретеді 

6.4 

Іскерліктер мен дағдылар: 

-пәнаралық байланыстар мен инновациялық 

технологияларды қолдана отырып, оқу процесін өз 

бетінше құрастырады; 

ұлттық білім беру жүйесінің өзекті міндеттеріне 

сәйкес оқыту технологияларын, нақты өмірлік 

тәжірибені қолдана отырып, мақсатты тілді оқыту 

процесін дербес модельдейді 

 Білім: 

 арнайы саланың теориялық 

тұжырымдамаларымен (оқу пәндері, Білім беру 

салалары) интеграциядағы мектеп 

дидактикасының классикалық ережелері); 

 психология-педагогика 

ғылымдарысаласындағыжаңажетістіктер; 

 АКТ-нықосаалғанда, дәстүрлітехнологиялар 

мен дидактикалықоқытуқұралдары; 

 оқытудағықұзыреттіліктәсілініңерекшелікте

рі мен ерекшеліктері; 

 білімалушылардыңзерттеушілікдағдыларын

дамытуәдістері, 

олардыңтілдікқұзыреттіліктеріндамыту; 

 коммуникативтік, ақпараттық, құқықтық, 

экологиялықпринциптер мен 

әдістердіқалыптастыру • , 

 білімалушылардыңкәсіптік; 



 

 оқупроцесініңжаңамодельдері мен 

стратегияларынжобалауүшінпедагогикалық

мақсатқоюәдістері 

 мектептегі, орта 

білімненкейінгіжәнежоғарыбілімніңинтегра

циясы мен сабақтастығыныңқағидаттары 

мен тетіктерін; 

 Қазіргітілбілімі мен лингвистика 

саласындағытеориялықтұжырымдамалар 

мен ережелер (педагогикалық 

 көптілдібілім беру 

бағдарламаларынатартылғанқызметкерлер); 

 Мәдениетаралықкоммуникацияныңлингвист

икалықтетіктері (көптілдібілім беру 

бағдарламаларынақатысатын педагог 

қызметкерлерүшін); 

 тілдердіоқыту, 

тілдердіжәнемәдениеттердібірлесіпоқытупар

адигмалары (көптілдібілім беру 

бағдарламаларынақатысатын педагог 

қызметкерлерүшін); 

 академиялықжәнекәсібимақсаттарғаарна

лған (көптілдібілім беру 

бағдарламаларынақатысатын педагог 

қызметкерлерүшін) 

2 Еңбекфункциясы:  тәрбиелеуші: 

білімалушылардыәлеуметтікқұндылықтарж
үйесінебаулидыбілімалушылардыәлеуметті

кқұндылықтаржүйесінебаулиды 

Іскерліктер мен дағдылар: 

 педагогикалықәдепті, 

педагогикалықәдептісақтайды; 

 білімалушылардыңтұлғасынақұрметкөрсетеді; 

 білімалушыларменқарым-

қатынастадемократиялықстильдіұстанады; 

 жоғарыәлеуметтікқұндылықтарға, гуманистік 

педагогика идеяларынабейілділігінкөрсетеді; 

 жалпыадамзаттықжәнеұлттыққұндылықтаржүйе

сінеолардыңбірлігінде баулу;; 

 Қазақстанныңұлттықбасымдықтарынескереотыр

ып, тәрбиеүдерісінқұру; 

 кемсітушіліктіңкезкелгентүрінеқарсытұруқабіле

тін, экстремизмдікөрсетеді; 

 мәденихабардарлықты, 

тілдікқұзыреттіліктідамытады 

 мәденижәнетілдікқажеттіліктердііскеасыруүшін

қолайлыбілім беру ортасындамытуғаықпалетеді 

 білімалушылардың; 

 өзгемәдениетке, 
өзгеөмірсалтынатолеранттықатынастықалыптаст

ырады 

Білім: 

 мектеппедагогикасы; 

 педагогикалық психология; 

 мектепжәнежасөспірімжастағыбалалардытәрбие

леудіңинновациялықтехнологиялары; 

 оқупәндерініңтәрбиелікәлеуеті (пәндіксалалар); 



 

 білім беру 

мазмұнынтәуелсізҚазақстанныңжалпыұлттыққұ

ндылықтарыменкіріктіруқағидаттары 

 білімалушылардаөзін-

өзіоңбағалаудықалыптастырутәсілдері, 

тілдердіоқуғаынталандыру, азаматтық 

 лингвистикалықтолеранттылық 

Еңбекфункциясы3 Әдістемелік: білім беру 

процесінәдістемелікқамтамасызетудіжүзеге

асырады 

Іскерлік пен дағды: 

 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; 

 жекесандықбілім беру 

ресурстарындербесжасайды; 

 оқушыларменбіргежетістіктердібағалауүшін

табыстылықкритерийлеріндербесәзірлейді; 

 қажеттіматериалдарды, білім беру 

ресурстарындербесәзірлейдіжәнеіріктейді, 

оныңішінде 
 пән мен 

тілдіинтеграцияланғаноқытуғаарналғансандықжә

нетүпнұсқалықмәтіндер (көптілдібілім беру 

бағдарламаларынақатысатынмұғалімдерүшін) 

Білім: 

 білім беру ресурстарын, 

оныңішіндеЦифрлықбілім беру 

ресурстарынәзірлеудіңқағидаттары мен әдістерін; 

 оқу-тәрбиеқызметінмодельдеуәдістері; 

 оқыту мен 

тәрбиелеудіңавторлықтехнологияларынәзірлеудіңп

ринциптері мен әдістері; 

 педагогикалықжұмыстыңтиімдіқұралдарынжалп

ылаужәнетаратуәдістері; 

 интеграцияланғанпәндік-

тілдікоқытутехнологиясынасәйкеспәнбойыншаоқу-

әдістемелікматериалдыресімдеужәнеәзірлеу 

(көптілдібілім беру 

бағдарламаларынақатысатынпедагогтарүшін 

 білім беру) 

Еңбекфункциясы4 Зерттеу: 

білімалушылардыңбіліммазмұнынмеңгеруд

еңгейінзерттейді, білім беру 
ортасынзерттейді 

Іскерліктер мен дағдылар: 

 мониторингтікзерттеулердідербесжоспарлайдыж

әнежүргізеді; 

 педагогикалықміндеттердішешукезіндемонитори

нгтікзерттеулердіңнәтижелеріндербеспайдаланады 

 әріптестерменөзараіс-қимылжасайотырып, 

негізгіжәнежоғарымектепоқушыларыныңсөйлеуәре

кетініңтөрттүрібойыншапәндікжәнетілдікқұзыретті

ліктерінбағалаукритерийлерінәзірлейді 



 

(көптілдібілім беру 

бағдарламаларынақатысатынпедагогтарүшін) 

Білім: 

 педагогикалық мониторинг 

бағдарламаларынәзірлеуәдістері; 

 білімберудегімониторингтікзерттеулердіңәдістер

і мен рәсімдері 

 көптілдібілімберудіңпедагогикалықмониторингі

ніңпринциптері, әдістері, құралдары, рәсімдері 

 педагогтіңбілімалушыларменжәнебілім беру 

процесініңбасқасубъектілеріменөзараіс-

қимылжағдайларынжүйеліталдауәдістері; 

 жекелегеноқушылардың да, 

жалпыбүкілсыныптың да 

пәндікжәнетілдікқұзыреттіліктеріндамытудағыпрог

рестібағалаутәсілдері 

Еңбекфункциясы5 Әлеуметтік-

коммуникативтік: 

кәсібиқоғамдастықпенжәнебілімберудіңбар
лықмүдделітараптарыменөзараіс - 

қимылдыжүзегеасырады 

Іскерліктер мен дағдылар: 

 білімалушылардықосымшабілім беру 

жүйесінеөзбетіншетартады; 

 білім беру стейкхолдерлерін 

(түрлішығармашылықбірлестіктер, 

қауымдастықтаржәне т. б.) 

біріктіретінинновациялықидеялардыдербесбастама

шылықетеді.); 

 кәсібиқоғамдастықтар, құқыққорғауоргандары, 

медициналық, әлеуметтікқызметтер, балалар мен 

жасөспірімдерқозғалыстары, 

жастарұйымдарыныңөкілдеріноқу-

тәрбиепроцесінеөзбетіншетартады 

 бірлестіктер, қоғамдықжәнесаясипартиялар, 

үкіметтікемесұйымдаржәне т. б. 

 Білім: 

 қарым-қатынаспсихологиясы мен 

Кәсібикоммуникациянегіздері; 

 кәсібиқоғамдастықтағы, 

оныңішіндежелілікқоғамдастықтағыынтымақтаст

ықтыңнысандары, әдістері; 

 әртүрліәлеуметтіктоптарменөзараәрекеттесуфор

малары мен әдістері (сыртқыбілім беру 

стейкхолдерлері); 

 кәсібикөшбасшылықнегіздері 

 
Жеке жәнекәсібиқұзыреттер 

 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 

ұсыныстарғабарабаржауапбереді. 

 Жеке кәсіби даму 

аспектілерітуралытүсініккеиежәнеүнеміжетілдіруг

етырысады. 

 Инновациялықмектептәжірибесінзерттейдіжәнеба

ғалайдыжәнезерттеунәтижелері мен басқа да 

сыртқыдәлелдердіөзтәжірибесі мен 

әріптестерініңтәжірибесінжетілдірумақсатындапай

даланады. 

 Педагогикалықзерттеулердіңәдіснамасынбіледі. 

 Өзтәжірибесінталдайаладыжәне ой жүгіртеалады. 

 Тиімдімектептәжірибесінеқолжеткізумақсатындаж

оспарлаупроцесінежауаптыболады. 

 Кәсібиөсумақсатындаәріптестеріменынтымақтасад

ы. 

 Командадажұмысістеугеқабілетті, әлеуметтік, 

мәденижәнежекеайырмашылықтардытолеранттық

абылдайалады. 

 Мемлекеттікжәнебасқа да 

тілдердетабыстыжәнежағымдыіскерлікқарым-

қатынасжасайалатындығынкөрсетеді. 

 

6.2 Кәсіби қызмет объектілері 

6В01703 – Қазақ тілі мен әдебиеті-жалпы білім беретін мектептер; арнаулы орта оқу 

орындары, бюджеттік, коммерМиялық кәсіпорындар (жұртшылықпен байланыс жөніндегі 

менеджер); әкімдіктер, министрліктер, үкіметтік мекемелер (баспасөз хатшысы, баспасөз атташесі, 

аудармашы); баспалар (менеджер, корректор, баспасөз хатшысы, редактор); теледидар мен радио 

және т. б. кәсіби қызмет объектілері болып табылады. 

6В01703 – Қазақ тілі мен әдебиеті бакалаврының кәсіби қызметінің пәні жүйелік-құрылымдық 

және функционалдық тіл білімі тұрғысынан синхрония мен диахрониядағы қазақ тілі; оның тарихи 

дамуы мен қазіргі жай-күйіндегі қазақ әдебиеті болып табылады. 
 

6.3Түлектің кәсіби қызмет түрлері 

6В01703 – Қазақ тілі мен әдебиеті дайындық бағыты бойынша бакалавриаттың білім беру 
бағдарламасын меңгерген түлек кәсіби қызмет түрлері мен даярлық бейініне сәйкес мынадай 

кәсіби міндеттерді шешуі тиіс: 

 оқыту: оқу ақпаратын таратады, өз бетінше білім алуға үйретеді; 

тәрбиелеуші: білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне баулиды; 
әдістемелік: білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады; 

зерттеу: білім алушылардың білім мазмұнын меңгеру деңгейін зерттейді, білім беру 

ортасын зерттейді; 
 әлеуметтік-коммуникативтік: кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі 

тараптарымен өзара іс-қимылды жүзеге асырады. 

  
6.4Кәсіби қызметтің мазмұны: 6В01703 – Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша кәсіби 

білім: сапалы және жан-жақты білім беруді қамтамасыз ету; педагогикалық процесті ұйымдастыру 

және басқару, білім алушылардың танымдық процесс әдістерін белсенді меңгеруі, білім беру 

процесін білім алушының тұлғасына бағыттау, білім алушының дамуы мен өзін-өзі жүзеге асыруы 
үшін жағдай жасау, педагогикалық технологияларды қолдану, Педагогикалық қызметті дұрыс 

ұйымдастыру, заманауи талаптар мен объективті заңдарға сәйкес кәсіби қызметті жоспарлау.  



 

"Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі": Қазақ тілі мен әдебиеті саласында толыққанды және 

сапалы кәсіби білімі болуы, педагогикалық процесті сапалы ұйымдастыруы;танымдық іс-әрекет 
әдістерін белсенді меңгеруі. Білім берудің маңыздылығы;түрлі педагогикалық технологияларды 

қолдана білу және кәсіптік бағдарлауда өздігінен білім алу үшін жағдай жасау. Кәсіби қызметте 

алған білімдерін, біліктері мен дағдыларын қолдана білу. Қазақ тілі мен әдебиетінен білім алуға 
қабілетті болу, зерттеу мәдениетін жетілдіре білу. Кәсіби қызметте қажетті іргелі білімді, 

іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру;білім алушыларға жас ұрпақты ғылыми негізде адам 

өмірі мен қызметінің мазмұны мен теориялық маңызы туралы білім беру; қазақ халқының өткен 

тарихы және оның жалпыадамзаттық тарихтағы рөлі туралы кең шынайы мәліметтер беру, бұрын 
қалыптасқан қарама-қайшы көзқарастардан тазартылған жаңа мазмұндағы тәуелсіз ғылыми 

ұғымдар беру; Қазақстанның әрбір азаматының мемлекеттік тіл деңгейінде қазақ тілін меңгеруін 

жетілдіруді қамтамасыз ету. Оқытудың жаңа технологияларын жетік меңгеру және оларды жұмыс 
барысында тиімді пайдалану; жалпы тілдік білім беруде заманауи ғылыми тұжырымдамалар мен 

жетістіктерді меңгеру. 

"Қазақ тілі мен әдебиетінің әдіскер-мұғалімі": Қазақ тілі мен әдебиеті саласында 

толыққанды және сапалы кәсіби білім алу, педагогикалық процесті сапалы 

ұйымдастыру;шығармашылық ойлау тәсілдері мен әдістерін дамыту және қолдану, педагогикалық 

қызметте инновацияларды қолдану және оны оңтайлы қабылдау және әдістемелік білімді білікті 

іске асыру; педагогикалық мақсаттар қою саласындағы білімді, бірыңғай педагогикалық процесті 

жобалау және іске асыру біліктері мен дағдыларын меңгеру. Және әдебиеті; қазақ тілі мен 

әдебиетін оқытудың әдістемелік мәселелерін терең зерделеу; әлемдік әдебиеттің қазіргі жағдайы 

мен даму жолдары туралы ақпараттандыру дағдылары;көпшілік және мәнерлі сөйлеуді 

қалыптастыру дағдылары; өркениеттің дамуындағы қазақ тілі мен әдебиеті саласындағы негізгі 

нормалар, жаңа тілдік фактілердің пайда болу ерекшеліктері, қоғамдық пікірді қалыптастыру 

жолдары.; әдеби құндылықтарға жататын әдеби мұраны зерттеу бойынша әдістер мен тәсілдерді 

қалыптастыру жолдары; тілдік және әдеби процестерді анықтайтын негізгі факторларды анықтау 

дағдыларын қалыптастыру; оқу материалдарын, оқу құралдарын талдай білу; жалпы мәдени 

құндылықтарды, дәстүрлер мен этиканы білдіре білу, жеке шешімдерді тұжырымдай және 

қабылдай білу. Әдебиет және қазақ тілі саласындағы жаңашылдыққа тәрбиелеу; нақты әлеуметтік-

педагогикалық жағдайларды, әдеби және тілдік ерекшеліктерді ескере отырып, пәндік 

психологиялық-педагогикалық және әдістемелік білім жүйесін ескере отырып, кәсіби қызметте 

теориялық, практикалық білімді қолдана білу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Оқыту нәтижелері және негізгі құзыреттер: 
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.; 

Түлектің негізгі құзыреттілігі Жалпы білімділікке, Әлеуметтік-этикалық құзыреттілікке, 
ұйымдастырушылық - басқарушылық және кәсіби құзыреттілікке қойылатын талаптар негізінде 

қалыптасады. 

Зерттеу нәтижелері бойынша ББ 6B01703-Қазақ тілі мен әдебиеті бойынша білім 

бакалаврының дескрипторларын білу және түсіну қажет (Дескриптор А): 
- жаратылыстану пәндерінің негізгі негіздерін оқу және түсіну кезінде ойлау мәдениетін, 

дүниетанымды және тұлғаның жоғары деңгейін қалыптастыру; 

- қазақ тілі мен әдебиеті саласында толыққанды және сапалы кәсіби білім алу, педагогикалық 
процесті сапалы ұйымдастыру; 

- танымдық іс-әрекет әдістерін белсенді меңгерудің мәні, білім берудің маңыздылығы; 

- әртүрлі педагогикалық технологияларды қолдана білу, кәсіби бағдар мен өздігінен білім алу үшін 
жағдай жасау;; 

- қазақ тілі мен әдебиеті бойынша білім берудің объективті заңдылықтары мен қазіргі заманғы 

талаптарын ескере отырып, жеке кәсіби қызметті жоспарлау тұжырымдамасы; 
- білім алушылардың оқу процесінде, кәсіби қызметте алған дағдылары, біліктері мен дағдылары; 

- педагогикалық мақсат қою саласында білімді, бірыңғай педагогикалық үдерісті жобалау және 

жүзеге асыру дағдылары мен іскерлігін меңгеру; 

- ұлттық құндылықтар жүйесіндегі орны; 
- этикалық құндылықтар жолымен жүру; 

- гуманизм, адамгершілік, сауаттылыққа бейім; 

- қазақ тілі мен әдебиеті саласында білімді меңгеру, ақпаратты басқару дағдысы мен іскерлігі 
болуы; 

- талдау және синтез негізінде кешенді мониторингті жүзеге асыру; 

- қазақ тілі мен әдебиетінен білім алуға қабілетті болу, зерттеу мәдениетін жетілдіруге ұмтылу; 
- кәсіби қызметте қажетті іргелі білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру; 

- жас ұрпаққа ғылыми негізде білім беру, адам өмірі мен қызметінің мазмұны мен теориялық 

маңызы туралы терең білім беру; 

- қазақ халқының өткені және оның жалпы адамзаттық тарихтағы рөлі туралы шынайы мәліметтер 
беру, бұрын қалыптасқан қарама-қайшы көзқарастардан тазартылған жаңа мазмұндағы тәуелсіз 

ғылыми ұғымдар беру.; 

- қазақстанның әрбір азаматының қазақ тілін мемлекеттік тіл деңгейінде жоғары меңгеруін 
қамтамасыз ету.; 

- оқытудың жаңа технологияларын жетік меңгеру және оларды жұмыс барысында пайдалану; 

- педагогикалықпрактиканыңмазмұны мен маңызы; 

- жалпытілдікбілімберудегізаманауиғылымитұжырымдамалар мен 
жетістіктертуралымәліметтердіұсыну; 

-ұлттықәдебиеттіңжалпы даму жолдары, белсендікезеңдері, көркемдік-

эстетикалықмәселелерітуралытүсінікқалыптастыру; 
- студенттердіңбіліктері мен дағдыларын, біліктері мен дағдыларынқалыптастыру.; 



 

 

- мемлекеттіктілдіоқытудыңжаңаәдістері мен техникалықжетістіктерінқолданупрактикасы; 

- ағымдағыәдебиүдерістіңжай-күйітуралыжаңамәліметтердіқалыптастыружәнеұсыну; 
- әдебиеттануға, әдебишығармаға, сөзөнерінекіріспе, 

көркемдіккатегориялартуралытереңтеориялықбілім; дағдыларқазақтілінің даму 

тарихынанмәліметтер беру. 
 

Қолданабілужәнетүсіну( Дескриптор В): 

- қазақ тілі мен әдебиеті саласында толыққанды және сапалы кәсіби білім алу, педагогикалық 

процесті сапалы ұйымдастыру;; 
- танымдық іс-әрекет әдістерін белсенді меңгерудің мәні, білім берудің маңыздылығы; 

- әртүрлі педагогикалық технологияларды қолдана білу, кәсіби бағдар мен өздігінен білім алу үшін 

жағдай жасау;; 
- қазақ тілі мен әдебиеті бойынша білім берудің объективті заңдылықтары мен қазіргі заманғы 

талаптарын ескере отырып, жеке кәсіби қызметті жоспарлау тұжырымдамасы; 

- білім алушылардың оқу процесінде, кәсіби қызметте алған дағдылары, біліктері мен дағдылары; 
- педагогикалық мақсат қою саласындағы білімді, бірыңғай педагогикалық үдерісті жүзеге асыру 

және түсіндіру біліктері мен дағдыларын меңгеру; 

- пәннің теориялық негіздерін, оның құрылымы мен сипаттамасын, мазмұнын аша білу; 

- ол қазақ тілі мен әдебиетіндегі инновациялық әдістер мен дағдыларды тиімді пайдалануға және 
өз дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді.; 

- қазақ тілі мен әдебиеті саласында педагогикалық мақсаттар қою кезінде пәндердің құрылымдық, 

формалды негіздерін жүзеге асыру дағдылары; 
- әлемдік әдебиеттің қазіргі жағдайы мен даму жолдары туралы ақпараттандыру дағдылары; 

- мәнерлеп сөйлеуді қалыптастыру, көпшілік және шешендердің дағдылары; 

- әдеби құндылықтарға қатысты әдеби мұраны зерттеу әдістері мен тәсілдерін қалыптастыру 
жолдарының мәні; 

- тілдік ерекшеліктердің мәні, әдеби мұраның маңыздылығын түсіндіру; 

- Жұмыстың тілдік ерекшеліктерін талдау негізінде кәсіби білімді толықтыру; 

 

Пайымдауды қалыптастыру (Дескриптор С):   

- білім беру нарығы тарапынан өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатын өзгертуге кәсіби 

дайындық; 
-озық ғылыми-практикалық құндылықтарды дамытудағы түрлі тілдік аспектілерді меңгеру;; 

- кәсіби қызметпен байланысты әртүрлі кезеңдерде икемді және ұтқыр болу; 

- барлық тілдік ерекшеліктерді талдау жолының мәні; 

- қазақ тілі мен әдебиеті саласындағы әдістемелік тәсілдерді меңгеру.; 
- тілдік және әдеби үдерістерді анықтайтын негізгі факторларды анықтау дағдыларын 

қалыптастыру; 

- оқу материалдарын, оқу құралдарын талдау әдістерін меңгеру; 
- оқушылардың педагогикалық және әдістемелік сипаттағы мәселелерді шешу дағдыларын 

қалыптастыру және дәлелдерді тұжырымдау. 

 

Қарым-қатынас саласындағы дағдылар (Дескриптор D):  

- қазақ тілі мен әдебиеті саласында толыққанды және сапалы кәсіби білім алу, педагогикалық 

процесті сапалы ұйымдастыру; 

- танымдық іс-әрекет әдістерін белсенді меңгеру, білім берудің маңыздылығы; 
- әртүрлі педагогикалық технологияларды қолдана білу, кәсіби бағдар мен өздігінен білім алу 

үшін жағдай жасау; 

- қазақ тілі мен әдебиеті бойынша білім берудің объективті заңдылықтары мен қазіргі заманғы 
талаптарын ескере отырып, жеке кәсіби қызметті жоспарлау; 

- білім алушылардың оқу процесінде алған білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын кәсіби 

қызметте қолдану қабілеті; 
- педагогикалық мақсаттар қою саласындағы білімді, бірыңғай педагогикалық үдерісті әзірлеу 

және іске асыру біліктері мен дағдыларын меңгеру; 

- көпшілік ортада сөйлеу барысында тіл мәдениеті ережелерін сақтау; 



 

 

- шығармашылық ойлау тәсілдері мен әдістерін дамыту және қолдану, педагогикалық 

қызметте инновацияларды қолдану және оны оңтайлы қабылдау және әдістемелік білімді 
білікті іске асыру; 

- бақылау-бағалау материалдарын әзірлеу қабілеті; 

- теориялық білімді, өзін-өзі бағалау және бақылау дағдыларын түсіндіре білу; 
- әдеби құндылықтар жолымен жүру, гуманизм мен оптимизмге бейімділік; 

- әдебиет саласындағы зерттеулер мәдениетін арттыру жолдарын ұғыну дағдысы; 

- педагогикалық технологияларды пайдалану және осы салада іздеу, бағалау, саралау және 

қолдану дағдыларын меңгеру; 
- әдебиет және қазақ тілі саласындағы жаңашылдыққа қабілетті болу, педагогикалық 

шеберлікті жетілдіруге ұмтылу, пәндерге мотивация және еңбекқорлық көрсету; 

-нақты әлеуметтік-педагогикалық жағдайды, әдеби және тілдік ерекшеліктерді ескере отырып, 
пәндік психологиялық-педагогикалық және әдістемелік білім жүйесін ескере отырып, кәсіби 

қызметте теориялық, практикалық білімді қолдану дағдылары; 

- қазақ тілі мен әдебиеті саласындағы интеграция теориясы саласындағы білімді қалыптастыру 
ерекшеліктері; 

- шығармашылық қызметтің теориялық негіздерін қалыптастыру дағдылары; 

- сыни ойлау дағдылары; 

- қазақ тілі мен әдебиетінің салалары мен түрлері бойынша жаңа педагогикалық идеяларды 
қалыптастыруға қабілетті болу; 

- дидактикалық материалдар, дайындау қабілеті; 

- ғылыми ақпаратты құрастыру, жұмыс нәтижелерін өңдеу, жеке мәселелерді шешу, өзін-өзі 
бақылау дағдылары. 

 

Оқыту саласындағы іскерліктер (Дескриптор Е):  

- тұтас педагогикалық процесті әзірлеу және жүзеге асыру мүмкіндігі; 
- оқу үрдісінде гуманизм мен оптимизм принциптері мен ұлттық және этикалық 

құндылықтар жүйесін қалай көрсету керек; 

- жаңа жағдайларға бейімделу қабілеті; 
- психологиялық және педагогикалық білім беруді іздеу, рәсімдеу, құрылымдау және 

ұйымдастыру мүмкіндіктері; 

- ойлау жүйесі мен педагогикалық шындықты тұтас қабылдауды білу; 

- өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі тану мүмкіндігінің болуы. 

ББ ИГЕРУ НӘТИЖЕСІНДЕ ҚАЛЫПТАСАТЫН БІТІРУШІНІҢ ҚҰЗЫРЕТТЕРІ 

МҚ-1 Тілдер саласындағы құзыреттілік 

- мемлекеттік, орыс және шет тілдерін білу. 
- мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты түсіндіре білу. 

- ағымдағы құжатты мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты құрастыру. 

- сындарлы диалог құра білу, қоғамдағы көпмәдениетті, көпэтносты және көпконфессиялы 
араласу, педагогикалық қызметке қабілетті болу. 

- кәсіби халықаралық диалогта қалыптасқан мамандандырылған терминология шеңберіндегі 

қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін білу. 

МҚ-2 Компьютерлік құзыреттілік 

- заманауи техниканы тәжірибеде қолдану қабілеті. 

- кәсіби қызмет саласында бағдарламалық қамтамасыз етуді, ақпараттық технологияларды 

пайдалану қабілеті. 
- ақпарат пен ақпараттық технологиялардың заманауи құралдарын игеру. 

- қажетті ақпаратты іздеу, талдау және іріктеу, оны өзгерту, сақтау және қайта бағыттау 

дағдыларын меңгеру. 
- ақпарат пен білімдіинтерактивтіқолданабілу. 

- негізгіақпараттыққұралдар мен жолдар, өзараіс-қимылжасау, ақпараттыалу, сақтау, өңдеу, 

түсіндірудағдыларынигеру, ақпараттық-коммуникациялықтехнологияларменжұмысістейбілу; 
ақпараттыжинауғажәнеқабылдауға, оғанқолжеткізужолдары мен мақсаттарынанықтауғақабілетті 

болу. 



 

 

МҚ-3 Оқуқұзыреті 

-жаратылыстану-ғылымижәнетехникалықпәндерсаласындаоқуғажәнежаңабілімалуға, 
білімдікәсібидеңгейдеқолдануғажәнетүсінугеқабілетті болу. 

- күнделіктікәсібиқызметжәнеоданәріоқуүшінқажеттіжаңабілімалумүмкіндігі. 

- әртүрлікөздерденақпаратты табу, өңдеужәнеталдаумүмкіндігі. 
- ақпараттыңшынайылығы мен шынайылығынбағалауғажәнеоныңнегізіндеәрекететугеқабілетті 

болу. 
 

МҚ-4 Әлеуметтікқұзыреттер 

- 

өзқызметінденегізқалаушымемлекеттікқұжаттардыжәнеҚазақстанРеспубликасыныңнормативтікак
тілерінбасшылыққаалуқабілеті.  

- қазақстанреспубликасыныңқұқықтықжүйесі мен заңнамасыныңнегіздерінбілу.  

- қоғамныңәлеуметтік даму үрдістерінбілуқабілеті.  
- өзқызметінденормативтікжәнеқұқықтыққұжаттардыпайдалануқабілеті.  

- қоғамдықжәнееңбекөміріне, атапайтқанда, 

барғансайынәртүрліқоғамдарғатиімдіжәнесындарлытүрдеқатысуға, сондай-
аққажетболғанжағдайдақақтығыстардышешугемүмкіндікберетінмінез-құлықнысандарындамыту;  

- әлемдегіөзаратәуелділікті, коммуникативтіліктітүсінусезіміндамыту, 

қақтығыстардыңалдыналужәнежою, ымырағакелу, 

өзпікірінұжымныңпікіріменбайланыстыруқабілеті; 
- іскерлік этика нормаларынсақтауға, этикалықжәнеқұқықтықмінез-

құлықнормаларынбілугеқабілетті. 

 

МҚ-5 Этикалыққұзыреттер 

- негізгімәдениеттіңқұндылықтарынтүсінужәнесақтау, 

азаматтықжәнеадамгершілікқасиеттердіигеру. 
- этикалықнормаларғасәйкесәрекететугеқабілетті болу. 

- бастыкәсібиқасиеттергеие болу, жұмысберушітарапынанбарлықзаманауиталаптарғажауап беру. 

- іскерлік этика нормаларынсақтауғақабілетті болу, этикалықжәнемінез-құлықнормаларынаие 

болу. 
- әртүрліәлеуметтікжағдайлардашарлауқабілеті. 

- кәсібиэтикалықталаптардыбілужәне осы талаптарғасәйкесәрекететугедайын болу; 

этикалықмінез-құлықтанауытқымауға, басқаадамдарға да қатыстыәрекететугеқабілетті болу; 
азаматтықжауаКҚершілікжәнеэтикалықмінез-құлықережелерінсақтаудыталапету. 
 

МҚ-6 Кәсіпкерлікжәнеэкономикалыққұзыреттер 

- экономиканымемлекеттікреттеудіңмақсаттары мен әдістерін, 

экономикадағымемлекеттіксектордыңрөлінбілужәнетүсіну.  

- экономикалықбілімнегіздерінмеңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржытуралытүсініккеие болу.  
- 

ресурстарғақажеттіліктібағалаужәнекәсібиқызметтегіміндеттердішешукезіндеолардыпайдалануды

жоспарлауқабілеті.  
- кәсібиміндеттергеқолжеткізуүшінидеялардыіс-әрекеткеайналдыруға, 

жобалардыжоспарлауғажәнебасқаруғақабілетті. этикалыққұндылықтардытүсінеді; 

- адамдарменжұмысістейбілу, тапсырысберушілерменөзараіс-қимыл, персоналдыбасқару, 
пайдаланушыларменөзараіс-қимыл, рұқсатберетінжәнеуәкілеттіоргандарменжұмыс, 

билікөкілдеріменжұмыссаласындабілімдімеңгеру; қазақстанныңқұқықтықжүйесі мен 

заңнамасыныңнегіздерін, қоғамныңәлеуметтік даму үрдістерінбіледі. 

 

МҚ-7 Ұйымдастырушылық-басқарушылыққұзыреттер 

- бастамашылықтанытужәнепроблемалардыңұйымдастырушылық-

басқарушылықшешімдерін табу қабілеті.  

- дербесұйымдастыружәнежоспарлауқабілеті.  



 

 

- ұжымменжұмыскезіндекәсібимәселелердішешудіңәртүрлінұсқаларынөзбетіншеәзірлеужән

еұсынумүмкіндігі.  

- мақсатқоюжәнеоларғажетумүмкіндігі.  

- бірлескеніс-әрекеттердіұйымдастыру, бастамакөтеружәненәтижегежауап беру мүмкіндігі.  

- өмір мен қызметтіңәртүрлісалаларындаалғанбілім мен дағдылардыпайдаланаотырып, 

идеялардықалыптастыружәнеолардыіскеасыруқабілеті.   

- сынибайқауүшінқажеттідағдыларды, түсіндіруге, талдауға, қорытындыжасауға, 

бағалауберугеқабілетті; 
 

МҚ-8 Коммуникативтік құзыреттілік 

- Командада жұмыс істей алады, өз көзқарасын дұрыс қорғай алады. жаңа шешімдерді ұсыну: 

әртүрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс бағдарлай алады.  
- Белсенді өмірлік ұстанымға ие болу қабілеті басқа адамдарға қатысты тәуелсіз мінез-құлықты 

жүзеге асыра алады, топта, ұжымда оларға зиян келтірместен және нормативтік ережелер 

аясында жетекшілік етуге тырысады;  
- Жауапкершілікті қабылдау және шешім қабылдау, бірлескен шешім қабылдауға қатысу 

мүмкіндігі.  

- Шығармашылық (шығармашылық) сапасына ие: қабілет, бір аспектіден екінші аспектіге, 
айқын, танымал, жалпы қабылданған, банальды немесе берік орнатылған, мәселенің мәнін көре 

білу, стереотиптерге қарсы тұру қабілетінен ерекшеленетін идеяларды ұсыну қабілеті. 

 

МҚ-9 Құндылық және мәдениетаралық құзыреттер 

-  Басқа мәдениеттер мен діндердің өкілдерімен нәтижелі қарым-қатынас жасау.  

- Әлемнің басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімді болу.  

- Ұлттық мәдениеттің құндылығын сезіну, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрметпен 

және ұқыпты қарау.  

- Түрлі этномәдениеттер мен діндерге төзімді болу.  

- Қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және оларға өзінің кәсіби қызметінде бағдарлану.  

 

ОК-10 Өзгерістер мен белгісіздіктердің үдемелі серпіні жағдайында әлеуметтік, 

экономикалық, кәсіби рөлдерді, географиялық және әлеуметтік ұтқырлықты ауыстыруға 

дайындық 

- Қазіргі заманғы ақпараттық ағындарға бағдарлануға қабілетті болу және әлемдік экономикалық 

үдерістер мен серпінді өзгерістерге бейім болу. 
- Өз қызметіне байланысты әртүрлі жағдайларда икемді және ұтқыр болу. 

- Қауіп пен белгісіздік жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық шешімдер 

қабылдауға қабілетті болу. 
- Жинақталған тәжірибені сыни қабылдау және қайта қарастыру, оны өзінің әлеуметтік және 

кәсіби қызметінде қолдану. 

- Халықаралық салада өндірістік және қолданбалы қызметті жүзеге асыруға қабілетті болу. 

- Жаңа әлеуметтік, экономикалық, саяси және мәдени жағдайларға қабілетті болу.  
- Өзгерістерге икемді жауап беру және логикалық тәуекел алу. 

 

Кәсіби құзыреттер (КҚ):  



 

 

КҚ-1 Дидактикалық құзыреттілік 

- қазіргі кезеңдегі қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқыту мәселесін түсіну. 
- қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін білу; 

- мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде мемлекеттік тілде оқушылардың қабілеттерін 

дамытуға бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға психологиялық құқыққа ие болу.  
- байланыс ретінде қазақ тілінде қарым-қатынас үлгісін қалыптастыру нақты жағдайларға жақын. 

-бір "ана тілін-басқа мәдениетті-адамды" синтездеу, дидактикалық оқытудың объектісі ретінде 

анықтау. 

- негізгі лингвистикалық мәдениеттану және әлеуметтік-мәдени әдістемелік материалдар. 
- сыныпта нормативтік түпнұсқа тілді қолдану. 

- мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін үйренуге қызығушылықты 

қалыптастыруға ынталандыру. 
- педагогикалық және ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану. 

 

КҚ-2 Оқу және оқыту құзыреті 
- оқу процесінің қабілеті, оны сипаттайтын екі негізгі ерекшелік, оқушылардың жұмысын 

ұйымдастырудың негізгі міндеттері мен формаларын ескере отырып, тиісті сабақты құру 

тәжірибесі. 

- қазақ тілі мен әдебиетінің қазіргі жай-күйін, оның білім берудің басқа салаларымен өзара 
байланысын, оның даму перспективалары мен оқытудың әдістемелік негіздерін, өзінің болашақ 

мамандығының әлеуметтік маңыздылығы мен мәнін түсіну. 

- студенттердің әлеуметтік және кәсіби бағдарын жүзеге асыру мүмкіндігіне ие болу.  
- қазақ тілі мен әдебиетінің негізгі түсініктерін, заңдылықтарын және әдістерін, сондай-ақ кәсіби 

қызметте туындайтын міндеттерді шешуде ғылымның қазіргі заманғы жаңашыл әдістерін, 

педагогика, психология және әдістеменің теориялық және қолданбалы аспектілерін меңгеру.  

- алдыңғы топтық және жеке жұмысты біріктіру, студенттердің танымдық қызметін жандандыру. 
- сабақтан тыс жұмыстың барлық түрлерін қазақ тілінде жүргізе білу. 

- педагогикалық және ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану. 

КҚ-3 Академиялық құзыреттер 
- қазақ тілі мен әдебиетін оқыту-педагогика, психология әдіснамасын дұрыс түсіну. 

-қазақ тілін оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздерін білу. 

- құрылымдық білімді жүйелеу және оларды әртүрлі тәсілдермен ұсыну мүмкіндігі. 
- тілдерді категориямен жүйелеу және түсіну, оқытылатын тілдердің грамматикалық және 

стилистикалық нормаларын түсіну. 

- лингвистикалық зерттеу және сипаттау әдіснамасы мен әдістерін меңгеру.  

- ықтимал араластыру немесе болжау тілдерімен салыстырғанда сәйкес кіші ұқсастықтар мен 
айырмашылықтарды анықтау. 

- ауызша сөйлеудің негізгі формаларын меңгеру, оқытудың әртүрлі стратегияларын қолдана 

отырып, шынайы аудио мәтінді түсіну. 
КҚ-4 (Кәсіби) құзырет нысаны 

- салыстырмалы талдау жүйесі мен әдістерін тағайындау. 

- сыни ойлауды дамыту. 
- жобалау және болжау дағдыларын меңгеру. 

- өмір бойы оқу, біліктілікті арттыру мүмкіндігі. 

- командада жұмыс істей білу. 

- жеке қасиеттерді қалыптастыру: тәуелсіздік, жауапкершілік, ұйымдастыру, фокус және т. б. 
- жаңа жағдайларға бейімделу мүмкіндігі. 

- психологиялық-педагогикалық білім, іздеу, рәсімдеу, құрылымдау және ұйымдастыру әдістері. 

- тұтастықты оқытудың шындығын жүйелі түрде ойлау және қабылдау қабілеті. 
- білім алудың логикалық реттілігі. 

КҚ-5 Жүйеленген құзыреттер 

- синергетикалық, әлеуметтік, педагогикалық жүйелер саласындағы білімге ие болу (жүйелік тәсіл, 

педагогикалық жүйенің принципі), психологиялық-педагогикалық білім бойынша іздеу, 
формализациялау, құрылымдау және жүйелеу дағдылары мен дағдыларына ие болу, 

педагогикалық ерік-жігерді тұтастай қабылдауға және жүйелі ойлауға қабілетті болу. 



 

 

- оқытудың жаңа технологияларын және жоғары білікті оқытушылардың тәжірибесін 

ұйымдастыру қабілеті.  

КҚ-6 Ғылыми-зерттеу құзыреттері 

 

-оқу-тәрбие процесін бақылау, бақыланатын фактілер мен құбылыстарды талдау, себеп-салдарлық 
байланыстарды анықтау және олардың дамуын болжау. 

- сынып ұжымының ерекшеліктерін, оқушылардың қызығушылықтарын, олардың оқылатын пәнге 

қатынасын талдау. 

- оқу материалын, оқу құралдарын талдау, күтілетін нәтижелерді болжау. 
- сыни ғылыми ақпаратты таңдау және пайдалану. 

- танымның өзіндік жалпы ғылыми әдістері (талдау, синтез, индукМия, дедукМия, ұқсастық, 

гипотеза, модельдеу және т.б.). 
- жоспарлы және қарапайым әдістемелік эксперимент жүргізу. 

- есептік кезеңде әдістемелік құралдарды, ғылыми мақалаларды, эксперименттік зерттеу 

жұмыстарын стилистикалық сауатты әзірлеу. 
 

КҚ-7 Мәдени-танымдық құзыреттілік 

 

- көпмәдениетті көпұлтты және көпконфессиялы қоғамдағы дағдылар сындарлы диалогқа, 
әлеуметтік әріптестікке ие; халықаралық контексте жұмыс істеу үшін әртүрлілік пен мәдени 

айырмашылықтарды сезіне білу. 

- басқа пән салаларының сарапшыларымен пәнаралық командада жұмыс істеу дағдысының болуы.  
- тіл мен мәдениетті, олардың мәдениетаралық қарым-қатынастағы рөлін, мәдени сезімталдықты, 

мәдениет, әсіресе менталитет мәселелерімен айналысатын басқа да халықтарды анықтау үшін 

қазіргі әлемдегі мәдениетаралық қарым-қатынас проблемаларын талдай және өзектендіре білу. 

 

КҚ-8 Басқарушылық құзыреттер 

 

- педагогикалық мониторинг жүргізу, педагогикалық өлшеу көрсеткіштері жүйесін әзірлеу, 
бақылау және бағалау материалдарын әзірлеу, нәтижелерді түсіндіру, өзін-өзі бағалау және 

педагогикалық басқару дағдыларын анықтау, әділдік пен объективтілікке ұмтылу.  

-психологиялық-педагогикалық диагностика, талдау және синтез негізінде кешенді педагогикалық 
мониторинг ұйымдастыру мүмкіндігіне ие болу. 

- еңбек процесін басқару мен бақылаудың мақсатты міндеттері, білім беру ұйымын дербес 

басқару. 

 

КҚ-9 Бағдарламалық қамтамасыз ету құзыреті 

- теориялық зерттеулер үшін материалды іріктеу әдістері. 

- тілдік сабақтар мен сабақтан тыс іс-шараларды жоспарлау әдістері. 
-нақты әлеуметтік-педагогикалық жағдайларды ескере отырып, пәндік, психологиялық-

педагогикалық және әдістемелік білім жүйесін, кәсіби қызметте теориялық білімді қолдану 

біліктері мен дағдыларын меңгеру; 
- жауапты педагогтың педагогикалық қызметінің нәтижелері туралы хабардар болуы. 

-оқу-тәрбие іс-шараларын өткізу кезінде time managent әдістерін қолдану. 

 

КҚ-10 Құзыреттілікті дамыту 
- заманауи педагогикалық ғылымның білімдеріне ие болу, жоғары кәсіби педагогтардың 

тәжірибесін қолдану және тарату, педагогикалық қызметтің жоғары деңгейіне ие болу және өзін-

өзі тәрбиелеу. 
- кәсіби қызметте құқықтық және қоғамдық ойлауды қолдана білу. 

- әлеуметтік маңызды құбылыстарды модельдеу мен талдаудың негізгі әдістерін теориялық және 

эксперименттік зерттеу. 

- кәсіби қызметті дамыту, көшбасшылыққабілеттерді магистратурада оқуды жалғастыруға 
қабілетті қабілеттерді игеру. 

 

 
 



 

 

КҚ-11 Шығармашылық құзыреттер 

 
- білім беру саласындағы инновациялық идеяларды жүзеге асыру, кәсіби қызметті қалпына 

келтіру, шығармашылық психология білімі бар, шығармашылық балама шешімдерді анықтау үшін 

авторлық оқыту мен сыни ойлаудың жаңа идеяларын генерациялауға қабілетті шығармашылық 
қабілеттер мен дағдылардың теориялық негіздерін алу. 

- абстрактілі ойлау, талдау және синтездеу қабілеті. 

- инновациялық өлшемдер. 

- белсенді өмірлік ұстаным. 
 

КҚ-12 Ұйымдастыру-әдістемелік құзыреттер 

 
- білім беру саласындағы нормативтік және құқықтық құжаттарды, оқыту және нұсқаулық 

материалдарды, ағымдағы оқу және ұйымдастыру құжаттамаларын (дидактикалық, емтихан 

материалдары және т.б.) дамытуға ұйымдастырушылық дағдылары мен қабілеті бар жоғары өнімді 
тәртіпті көрсетеді. 

- қазақстандағы заңнама мен құқықтық жүйенің негіздерін білу. 

- оқу іс-шараларында шет тілін меңгеруді жоспарлау. 

- сабақтың нақты мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау, оқушылардың бірлескен 
бағдарламаларын жүзеге асыру. 

- оқу материалын сабақтың мақсаттары мен нақты түрлеріне сәйкес жоспарлау. 

- қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың объективті заңдылықтарын жоспарлау. 
- сабақ жоспарын (сабақтар сериясын) және өз қызметін іске асыру мақсатында студенттерді 

ұйымдастыру. 

- сабақ нәтижелері мен нәтижелерін талдау. 

- әдістемелік бақылау мақсаттарын анықтау (түзету, оқыту, бақылау). 
- сәйкестендіру бағдарламасында қарастырылған іздеу объектісін бақылау. 

- тиісті түзетулер негізінде оқу процесін талдау. 

 

КҚ-13 Аналитикалық құзыреттер 

- оқу үшін ақпаратпен жұмыс істей білу. 

-оқыту мен білім берудегі себеп-салдарлық қатынастарды талдау және орнату, олардың дамуын 
болжау, фактілер мен құбылыстарды бақылау. 

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

- сауатты қорытынды жасай білу және ақпаратты талдай білу 
 

1. ББ ОҚЫТУДАН КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР 

Нәтиже 

коды 

Нәтижені тұжырымдау 

Түлектің жалпы білімі және әлеуметтік-этникалық қарым-қатынасы 

ОҚ1 Экономика және бизнес, экономикалық-қаржылық технологиялар саласында білімді 

, экономикалық ақпаратты іздеу, бағалау, іріктеу және пайдалану біліктері мен 
дағдыларын меңгеру, Менеджмент және маркетинг саласында жаңашылдыққа 

қабілетті болу, экономикалық шеберлікті жетілдіруге ұмтылу 

ОҚ2 Қазақстан Республикасының "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының мәнін оның аса 
маңызды үш құрамдас бөлігі(этноформаттаушы, азаматтық, жалпыұлттық) 

мәнмәтінінде білу, мәдениеттің жоғары деңгейін меңгеру, тарихи, сондай-ақ 

әлеуметтік-гуманитарлық тақырыптар бойынша пікірталастар кезінде өз ұстанымын 

түсіндіру, сендіру қабілеті, тиімді коммуникациялар құра білу, Қазақстан 
мәдениетінің базистік құндылықтарын және мәдениетінің өркениеттегі орнын білу, 

моральдық сана құндылықтарын іске асыру және күнделікті практикада 

адамгершілік,  адамгершілік және құқықтық мәдениет деңгейін арттыру бойынша 
жұмыс істей білу, сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың рухани-адамгершілік 

тетіктерін іске қосу 

Кәсібипедагогикалыққұзыреттілік 

ОҚ 3 Тұлғааралық, мәдениетаралық, өндірістік (кәсіптік) қарым-қатынас проблемаларын 



 

 

шешу үшін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде ауызша және жазбаша тілдік қарым-

қатынас жүргізу;) 

ОҚ 4 Жеке жеке іс-әрекетте әртүрлі ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 

жетістіктерін пайдалану: ақпаратты, интернет-ресурстарды іздеу, сақтау, өңдеу, 

қорғау және тарату үшін бұлтты және жылжымалы қызметтердің техникасын игеру 

ОҚ 5 Дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және 
кәсіби қызметті қамтамасыз ету, сондай-ақ өмір процесіндеөзін-өзі тану және 

мансаптық өсу үшін қажетті жеке білім беру траекториясын қалыптастыру 

ОҚ 6 педагогика, психология, биология салаларында теориялық білім беру. 

Арнайықұзыреттер 

ОҚ 7 Критериалды бағалау, инклюзивті білім беру бойынша теориялық білімді игере 

отырып, педагогикалық практиканы өткізу үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру 

ОҚ 8 Қазақ жазуының тарихы мен дыбыс жүйесі, тарихи грамматика, сөздік 

құрамы,сөздік қорын толықтыру көзі-қазіргі қазақ әдеби тілінің функционалдық 
стильдері туралы теориялық білімді білу 

ОҚ 9 Әдебиеттану ғылымын құрайтын ұғымдарды меңгеру, әлемдік әдебиет 

шығармаларын зерттеу, студенттердің сюжет пен композицияның компоненттерін, 

мәтінді жан-жақты, салыстырмалы, мәтіндік талдау арқылы жазушының стилін 
ажырата білу, өз ойларын, пікірталастарын еркін білдіру және алған білімдерін іс 

жүзінде қолдану. 

ОҚ10 Қазақ тілінің сөзжасамдық әлеуеті, сөзжасамдық үлгі, тізбек, ұя және 
морфологиялық жүйе, грамматикалық мағына, грамматикалық форма, 

грамматикалық категория, түбір және қосымша морфема, сөз тұлғасының өзгеруі, 

сөз тақырыптары, оларды құрастыру тәсілдері мен тәсілдері, сөзжасамдық қарым-

қатынас тәсілдері, сөйлем, сөйлем түрлері, сондай-ақ сөзжасамдық, 
морфологиялық, сондай-ақ синтаксистік талдау жүйелері туралы теориялық білімді 

меңгеру 

ОҚ 11 Студентті оқытудың жаңа технологияларына, жалпы білім беретін мектептерге 
арналған білім беру бағдарламаларына, ұзақ мерзімді күнтізбелік, қысқа мерзімді 

оқу жоспарларына және т. б. сүйене отырып, ағымдағы бағалау әдістері мен 

тәсілдерін, бағалау критерийлерін, бағалау критерийлерін, қажетті педагогикалық 

құжаттаманы жасау дағдыларын меңгеру 

ОҚ 12 Екі тілді аударма процесінде туындайтын ерекшеліктерді зерттеу екі тілді 

(аггютинативті) қазақ және орыс тілдерінің құрылымдық айырмашылықтарымен 

салыстыруға болады. 

 

 

 

3. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ 
ҚР МЖМБС талаптарына сәйкес 6В01703 – Қазақ тілі мен әдебиеті білім беру 

бағдарламасы бойынша бакалаврларды дайындау. Білім беру бағдарламасының құрылымы пәннің 

міндетті компоненттерінің саны мен көлемімен, оларды оқыту тәртібімен, бақылау түрлерімен 
және оқыту циклінің баламалы бөліктерімен (таңдау бойынша пәндер) реттеледі. Білім беру 

бағдарламасының құрылымы құзыреттілікті қалыптастыруды қамтамасыз ететін тараулар мен 

циклдерді (пәндер, практика) меңгеру үшін жүйелі түрде көрініс табады. 

Оқу мерзімі - 4 жыл. Берілетін дәреже – 6В01703-Қазақ тілі мен әдебиеті білім беру 
бағдарламасы бойынша білім бакалавры. 

№ Циклдерменпәндердіңатауы Жалпыеңбексыйымдылығы 

академиялықсағаттарда академиялықкре
диттерде 

1 2 3 4 

1 Жалпыбілімберетінпәндерциклі(ЖБП)  1680 артықемес 56-дан 

артықемес 

 

 

Міндеттікомпонент  1530 артықемес 51-ден 

артықемес 



 

 

 

 

 

ББ МАЗМҰНЫ (ОҚУ ЖОСПАРЫ ҮЛГІ) 
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модуль 

Ц
и

к
л

 
и

 
к

о
м

п
о

н
е
н

т
/ 

Ц
и

к
л

 

ж
ә
н

е
 к

о
м

п
о

н
е
н

т
 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

о
в

е
д

е
н

и
я

 

и
т
о
г
о
в

о
г
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
/Қ

о
р

ы
т
ы

н
д
ы

б
а

қ
ы

л
а
у
ж

ү
р

г
із

у
н

ы
с
а

н
ы

 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

а
к

а
д
е
м

и
ч

ес
к

и
х
 

к
р

е
д
и

т
о

в
/ 

А
к

а
д
е
м

и
я

л
ы

қ
к

р
е
д

и
т
т
е
р

 

с
а
н

ы
 

Ф
о
р

м
и

р
у

ем
ы

е 

к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
/ 

Қ
а
л

ы
п

т
а

ст
ы

р
ы

л
а
т
ы

н
қ

ұ
зы

р

е
т
т
е
р

 

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е
/ 

Е
с
к

е
р

т
п

е 

І оқу жылы/год обучения 

І квартал 

Қазіргіәлемде 

коммуникация 

негіздері/Основы 

коммуникации в 

современном мире 

 

K(О)Т/ K(R)Ya 

1102/1202 
Қазақ (орыс) тілі / 

Қазақша (орысша) 

язык/Kazakh 

(Russian) language 

ЖБП(

МҚ)/О
ОД 

(ОК) 

Емтихан/ 

Экзамен  
 

Автотест 

5 ПК6, 

ПК7,ПК8 

 

Денешынықтыружә

не спорт 

мәдениеті/Модуль 

физическая 

культура и спорта 

DSh/FK 1103/ 

1203/1304/1403 

Дене шынықтыру/ 

Физическая 

культура/Physical 

ЖБП(

МҚ)/О

ОД 

(ОК) 

Дифференци

алды 

сынақ/Дифф. 

зачет 

2 ПК9, 

ПК10, 

КҚ11 

РО5 

 

 

 
1) 

Қазақстанныңқазіргітарихы 150 5 

Философия 150 5 

Шеттілі 300 10 

Қазақ (орыс) тілі 300 10 

Ақпараттық-
коммуникациялықтехнологиялар 

(ағылшынтілінде) 

150 5 

Әлеуметтік-саясибіліммодулі 240 8 

Денешынықтыру 240 8 

2) ЖОО компоненті 150-ден кем емес 5-тен кем емес 

2 Негізгіпәндерциклі(НП)  3360-тан артықемес  112-ден артық 

емес 

1) ЖОО компоненті   

3 Бейіндікпәндерциклі(БП) Кемінде 1800 60-тан кемемес 

1) ЖОО компоненті   

4 Оқытудыңқосымшатүрлері (БЖТ)   

5 Қорытындыаттестация 360 12 

 Қорытынды  7200-ден кемемес 240-тан кемемес 

 Қосымша 4 
Мемлекеттікжалпығам

індетті 

жоғарыбілімберустанд
артына 



 

 

 Culture 

07TTzhFG Тіл 

тарихы және кәсіби 

коммуникациялар 

модулі 

 

KTDZh/FKYaG 1104 

Қазіргі қазақ тілінің 

дыбыстық жүйесі 

және жазу тарихы/ 

Фонетическая 

система 

современного 

казахского языка и 

история 
графики/Phonetic 

system of the modern 

Kazakh language and 

history of graphics 

БП(Ж

ООК)/

БД 

(ВК) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

3 ОК1, 

ПК1, 

ПК11 

 

Әлеуметтікжәнесаяс

аттықбіліммодулі/М

одуль социально-

политических 

знаний 

 

Din/Rel 1101 

Дінтану/Религиоведе

ние/Religious studies 

SZhKMN/OAKK 

1101 

Сыбайласжемқорлық

қакүресмәдениетнегі

здері / 
ОсновыантикоррупМ

ионойкультуры/Fund

amentals of anti-

corruption culture 

ME/VS 1101 

Мәнгілікел/ 

Вечнаястрана/Mangil

ik El 

Olk/Kra 1101 

Өлкетану/Краеведен

ие/Сountry studies 

ЖБП(

МҚ) 

ООД 

(ОК) 

Шығармашы

лық/Творческ

ий 

 

Эссе/Эссе 

5 ПК3, 

ПК4, ПК5 

РО2 

 

Квартал бойынша/ по кварталу  15   

ІІ квартал 

Әлеуметтік-

ғылымдар модуль 

/Әлеуметтікғылымд

армодулі 

 

KKZТ/SIK 1201 
Қазақстанныңқазіргіз

амантарихы / 

Современная 

история 

Казахстана/Modernhi

storyofKazakhstan 

ЖБП(
МҚ)/О

ОД 

(ОК) 

Мемлекеттік 
емтихан/Госу

дарственный 

экзамен 

5 ПК3, 
ПК4, ПК5 

РО2 

 

Денешынықтыружә

не спорт 

мәдениеті/Модуль 

физическая 

культура и спорта 

DSh/FK 1103/ 

1203/1304/1403 

Дене шынықтыру/ 

Физическая 

культура/Physical 

Culture 

 

ЖБП(

МҚ)/О

ОД 

(ОК) 

Дифференци

алды 

сынақ/Дифф. 

зачет 

2 

ПК9,ПК1

0, ПК11 

РО5 

 

Қазіргіәлемде 

коммуникация 

негіздері/Основы 

коммуникации в 

современном мире 

K(О)Т/ K(R)Ya 
1102/1202 

Қазақ (орыс) тілі / 

Қазақша (орысша) 

язык/Kazakh 

(Russian) language 

 

ЖБП(
МҚ)/О

ОД 

(ОК) 

Емтихан/Экз
амен  

 

Автотест 

5 ПК6,ПК7,
ПК8 

РО3 

 

07TTzhFG 

Тілтарихыжәнекәсіб

икоммуникациялар

модулі 

 

 

TTG//TIG 1204 

Түркітану және 

тарихи 

грамматика/Тюрколо

гия и историческая 

БП(ТК

)/ БД 

(КВ) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

3 ОК1, 

ПК1, 

ПК11 

 

 

 

 



 

 

грамматика/Turkolog

y and historical 

grammar 

Lst/Lstl 1204 

Лингволингвистика/

Лингволингвистика/

Language and 

linguistics 

Квартал бойынша/ по кварталу 15   

ІІІ квартал 

Қазіргіәлемде 

коммуникация 

негіздері/Основы 

коммуникации в 

современном мире 

ShТ/Ya 
1303/1402/2102/2201 

Шетел тілі / 

Иностранный язык/ 

Foreign language 

ЖБП(
МҚ)/О

ОД 

(ОК) 

 

Емтихан/Экз
амен  

 

Автотест 

3 

ПК6,ПК7,

ПК8 

 

Қазіргіәлемде 

коммуникация 

негіздері/Основы 

коммуникации в 

современном мире 

 

AKT /IKT 1302 

Ақпараттық -

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) / 

ИнформаМионно-

коммуникаМионные 

технологии (на англ. 

языке)/ Information 
and communication 

technologies (in 

English) 

ЖБП(

МҚ)/О

ОД 

(ОК) 

 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

5 

ПК6,ПК7,

ПК8 
 

РО4 

 

 

Денешынықтыружә

не спорт 

мәдениеті/Модуль 

физическая 

культура и спорта 

 

DSh/FK 1103/ 

1203/1304/1403 

Дене шынықтыру/ 

Физическая 

культура/Physical 

Culture 

 

ЖБП(

МҚ)/О

ОД 

(ОК) 

Дифференци

алды 

сынақ/Дифф. 

зачет 

2 

ПК9,ПК1

0, ПК11 

РО5 

 

 

1. Әлеуметтік-

ғылымдар модуль 

/Әлеуметтікғылымд

армодулі 

 

Fil/FIL 1301 

Философия/Философ
ия/Philosophy 

ЖБП(

МҚ) 

ООД 
(ОК) 

Баяндама 

қорғау/ 

Защита 
доклада 

5 

ПК3, 

ПК4, ПК5 

 

Квартал бойынша/ по кварталу 15   

ІҮ квартал 

Қазіргіәлемде 

коммуникация 

негіздері/Основы 

коммуникации в 

современном мире 

ShТ/Ya 

1303/1402/2102/2201 

Шетел тілі / 

Иностранный язык/ 

Foreign language 

ЖБП(

МҚ)/О

ОД 

(ОК) 

 

Ауызша 

емтихан/ 

Устный 

экзамен  

3 
ПК6,ПК7,

ПК8 

РО3 

 

 

Денешынықтыружә

не спорт 

мәдениеті/Модуль 

физическая 

культура и спорта 

DSh/FK 1103/ 

1203/1304/1403 

Дене шынықтыру/ 

Физическая 

культура/Physical 

Culture 

ЖБП(

МҚ)/О

ОД 

(ОК) 

Дифференци

алды 

сынақ/Дифф. 

зачет 

2 

ПК9,ПК1

0, ПК11 

РО5 

 

Әлеуметтікжәнесаяс

аттықбіліммодулі/М

одуль социально-

политических 

знаний 

 

Saya/Pol 1401/2101 
Саясаттану және 

әлеуметтану / 

Политология и 

социология/Political 

Science and Sociology 

 

Mа/Cu 1401/2101 

Мәдениеттану 

/Культурология/Cultu

ЖБП(

МҚ) 

ООД 

(ОК) 

Баяндама 
қорғау/ 

Защита 

доклада 

5 

ПК3, 

ПК4, ПК5 

РО2 

 

 



 

 

ral studies 

 

Psy/Psy 1401/2101 

Психология / 

Психология/Psycholo

gy 

Квартал бойынша/ по кварталу 10   

ІІ оқу жылы/год обучения 

І квартал 

Қазіргіәлемде 

коммуникация 

негіздері/Основы 

коммуникации в 

современном мире 

ShТ/Ya 

1303/1402/2102/2201 

Шетел тілі / 
Иностранный язык/ 

Foreign language 

ЖБП(

МҚ)/О

ОД 
(ОК) 

Ауызша 

емтихан/ 

Устный 
экзамен 

2 
ПК6,ПК7,

ПК8 
РО3 

 

 

07TTzhFGТілтарихы

жәнекәсібикоммуни

кациялармодулі 

 

KATT/IKLYa 2104 

Қазақәдебитілініңтар

ихы/История 

казахского 

литературного 

языка/HistoryoftheKa

zakhliterarylanguage 

БП(ТК

)/ БД 

(КВ) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

5 
ОК1, 

ПК1, 

ПК11 

 

 

 

 

11ОӘМ 

Оқытуәдістемесімод

улі/ 11ММ Модуль 

методики 

КАОА 3101 

Қазақ тілін оқыту 

әдістемесі/Методика 

преподавания 

казахского 
языка/Methods of 

teaching the Kazakh 

language 

БП(ТК

)/БД 
(КВ) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

2 

ОК10,ПК

1, ПК10 

 

 

Әлеуметтікжәнесаяс

аттықбіліммодулі/М

одуль социально-

политических 

знаний 

 

Saya/Pol 1401/2101 

Саясаттану және 

әлеуметтану / 

Политология и 

социология/Political 

Science and Sociology 

 

Mа/Cu 1401/2101 

Мәдениеттану 
/Культурология/Cultu

ral studies 

 

Psy/Psy 1401/2101 

Психология / 

Психология/Psycholo

gy 

ЖБП(

МҚ) 

ООД 
(ОК) 

Баяндама 

қорғау/ 

Защита 

доклада 

3 

ПК3, 

ПК4, ПК5 

 

 
 

 

 

 

РО2 

 

 

 

07TTzhFG 

Тілтарихыжәнекәсіб

икоммуникациялар

модулі 

 

KTS/SKYa 2103 

Қазақтілініңстилисти

касы/ Стилистика 

казахского 

языка/StylisticsoftheK

azakhlanguage 
SS/SW 2103 

Сөзсемантикасы/ 

Семантикаслова/Sem

antics of the word 

БП(ТК

)/ БД 
(КВ) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

3 

ОК1, 

ПК1, 

ПК11 
 

 

 

 

 

Квартал бойынша/ по кварталу 15   

ІІ квартал 

Қазіргіәлемде 

коммуникация 

негіздері/Основы 

коммуникации в 

современном мире 

ShТ/Ya 

1303/1402/2102/2201 

Шетел тілі / 

Иностранный язык/ 

Foreign language 

ЖБП(

МҚ)/О

ОД 

(ОК) 

 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

2 
ПК6,ПК7,

ПК8 

РО3 

 

 



 

 

03KPKM 

Кәсібипедагогтықал

ыптастыру/ 03MPFP 

Модуль 

профессионального  

формирования 

педагога 

 

PMK/VPS 2204 

Педагогикалықмаман

дыққакіріспе/ 

Введение в 

педагогическую 

профессию/Introducti

ontotheteachingprofes

sion 

БП(Ж

ООК)/

БД 

(ВК) 

Ауызша 

емтихан/ 

Устный 

экзамен 

5 

ОК10,ПК

1, ПК10 

 

РО6 

 

 

Жасерекшелік 

физиология, 

гигиена, психология 

модулі/Модуль 

возрастной 

физиологии 

гигиены, психологии 

P/P 2203 

Педагогика/Педагоги

ка/Pedagogy 

 

БП(Ж
ООК)/

БД 

(ВК) 

 

Ауызша 

емтихан/ 
Устный 

экзамен 

5 

ОК10, 

ПК3, ПК4 

 

 

 

 

Жасерекшелік 

физиология, 

гигиена, психология 

модулі/Модуль 

возрастной 

физиологии 

гигиены, психологии 
 

ZhEFMG / VFShG 

2202 

Жасерекшелікфизиол

огиясыжәнемектепги

гиенасы/ Возрастная 

физиология и 

школьная 
гигиена/Age-

relatedphysiologyands

choolhygiene 

ZhSAFG/ VAFG 2202 

Жасқа сай анатомия, 

физиология және 

гигиена/ Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена/Age-

relatedanatomy, 
physiologyandhygiene 

БП(ТК

)/ БД 

(КВ) 

 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

3 

ОК10, 

ПК3, ПК4 

 

 

 

 

 

 
 

 

Квартал бойынша/ по кварталу 15   

ІІІ квартал 

03KPKM 

Кәсібипедагогтықал

ыптастыру/ 03MPFP 

Модуль 

профессионального  

формирования 

педагога 

 

 

 

 

OFD/OPFR 2303 

Оқушылардыңпсихо

логиялық, 

физиологиялық даму 

ерекшелігі/Особенно

сти психолого-

физиологического 

развития 

школьника/Featuresof

thepsychologicalandph

ysiologicaldevelopme

ntofthestudent 

БП(Ж

ООК)/

БД 

(ВК) 

 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

5 

ОК10,ПК

1, ПК10 

 

РО6 

 

 

 

03KPKM 

Кәсібипедагогтықал

ыптастыру/ 03MPFP 

Модуль 

профессионального  

формирования 

педагога 

 

TZhTA /TMVR 2302 
Тәрбиежұмысыныңт

еориясы мен 

әдістемесі /Теория и 

методика 

воспитательной 

работы/Theoryandmet

hodologyofeducational

work 

БП(Ж

ООК)/

БД 

(ВК) 

Емтихан/Экз
амен  

 

Автотест 

5 

ОК10,ПК

1, ПК10 

 

РО6 

 

 

 

07TTzhFG Тіл 

тарихы және кәсіби 

коммуникациялар 

модулі 
 

OP/UP 1405 

Оқу танысу 

тәжірибеі / Учебно-

ознакомительная 
практика/Educational 

БП(Ж

ООК)/

БД 

(ВК) 
 

Тәжірибе 

есебі/Отчет 

практики 1 

ОК1, 

ПК1, 

ПК11 

 
 

 



 

 

and introductory 

practice 

Жасерекшелік 

физиология, 

гигиена, психология 

модулі/Модуль 

возрастной 

физиологии 

гигиены, психологии 
 

Psi/Psi 2301 

Психология / 

Психология/Psycholo

gy 

ZhEP/VP 2301 

Жасерекшелікпсихол

огиясы/Возрастная 

психология/Agepsych
ology 

БП(ТК

)/ БД 

(КВ) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

2 

ОК10, 

ПК3, ПК4 

 

 
 

 

07TTzhFG Тіл 

тарихы және кәсіби 

коммуникациялар 

модулі 

 

MLT/LAT 1104 

Мәтінге 

лингвистикалық 

талдау/Лингвистичес

кий анализ 

текста/Linguistic 

analysis of the text 

MT/TT 2104 

Мәтінтеориясы/Теор

иятекста/The theory 

of the text 

БП(ТК

)/ БД 

(КВ) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

2 

ОК1, 

ПК1, 

ПК11 

 

 

 

 

 

Квартал бойынша/ по кварталу 15   

ІҮ квартал 

11ОӘМ Оқыту 

әдістемесі модулі/ 

11ММ Модуль 

методики 
 

 

 
 

 

 

ZhBMTO/MOKYa 
2402 

Жаңартылған білім 

мазмұны бойынша 

қазақ тілін оқыту/ 

Методика обучения 

казахского языка по 

обновленному 

содержанию 

образования/Methods 

of teaching the Kazakh 

language according to 
the updated content of 

education 

 

БП(Ж

ООК)/

БД 

(ВК) 

Ауызша 
емтихан/ 

Устный 

экзамен 

3 

ОК10,ПК

1, ПК10 
 

 

 

 

11ОӘМ Оқыту 

әдістемесі модулі/ 

11ММ Модуль 

методики 

 

 

 

 

ZhBMAO/MOKL 

2403 

Жаңартылған білім 

мазмұны бойынша 

қазақ әдебиетін 

оқыту/ Методика 

обучения казахской 

литературы по 

обновленному 

содержанию 
образования/Methods 

of teaching Kazakh 

literature on the 

updated content of 

education 

БП(Ж

ООК)/

БД 

(ВК) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

2 

ОК10,ПК

1, ПК10 

 

 

 

03KPKM 

Кәсібипедагогтықал

ыптастыру/ 03MPFP 

Модуль 

профессионального  

формирования 

педагога 
 

PPP/PPP 2401 

Психолого-

педагогикалық 

практика / 

Психолого-

педагогическая 

практика/Psychologic
al and pedagogical 

БП(Ж

ООК)/

БД 

(ВК) 

 

Тәжірибе 

есебі/Отчет 

практики  

 

 
 

4 
 

ОК10,ПК

1, ПК10 

 

 
 

 



 

 

practice 

11ОӘМ 

Оқытуәдістемесімод

улі/ 11ММ Модуль 

методики 

BOD/TKO 3101 

Бағалаудың 

өлшемдік 

технологиялары/ 

Технологии 

критериального 

оценивания/Criteria-

based assessment 

technologies 

БП(ТК

)/БД 

(КВ) 

Шығармашы

лық емтихан/ 

Творческий 

экзамен 

Жоба қорғау/ 

Защита 

проекта  

2 

ОК10,ПК

1, ПК10 

 

 

11ОӘМ 

Оқытуәдістемесімод

улі/ 11ММ Модуль 

методики 

КАОА 3101 

Қазақ тілін оқыту 

әдістемесі/Методика 

преподавания 

казахского 

языка/Methods of 

teaching the Kazakh 

language 

БП(ТК

)/БД 

(КВ) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

2 

ОК10,ПК

1, ПК10 

 

 

11ОӘМ 

Оқытуәдістемесімод

улі/ 11ММ Модуль 

методики 
 

 

КАОА 3101 

Қазақ әдебиетін 

оқыту 

әдістемесі/Методика 

преподавания 
казахской 

литературы/Methods 

of teaching Kazakh 

literature 

БП(ТК

)/БД 
(КВ) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

2 

ОК10,ПК

1, ПК10 

 

 

Квартал бойынша/ по кварталу 15   

ІІІ оқу жылы/год обучения 

І квартал 

11ОӘМ Оқыту 

әдістемесі модулі/ 

11ММ Модуль 

методики 

 

 

 

 

ZhBMAO/MOKL 

2403 

Жаңартылған білім 

мазмұны бойынша 

қазақ әдебиетін 

оқыту/ Методика 

обучения казахской 

литературы по 
обновленному 

содержанию 

образования/Methods 

of teaching Kazakh 

literature on the 

updated content of 

education 

БП(Ж

ООК)/

БД 
(ВК) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

3 

ОК10,ПК

1, ПК10 

 

 

 

11ОӘМ 

Оқытуәдістемесімод

улі/ 11ММ Модуль 

методики 
 

 

КАОА 3101 

Қазақ әдебиетін 

оқыту 

әдістемесі/Методика 

преподавания 

казахской 
литературы/Methods 

of teaching Kazakh 

literature 

БП(ТК

)/БД 

(КВ) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

2 

ОК10,ПК

1, ПК10 

 

 

 

AT 

Әдебиеттарихымоду

лі/ 08 ILL Модуль 

истории литературы 

 

 

 

KHAA/KUNT 3102 

Қазақ халық ауыз 

әдебиеті/ Казахское 

устное народное 

творчество/Kazakh 

folk art 

 

 

БП(ТК

)/ БД 

(КВ) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

5 
ОК1, 

ПК1, 

ПК10 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FT/IF 3102 

Фольклортарихы/ 

Историяфольклора/H

istory of folklore 

 

AT 

Әдебиеттарихымоду

лі/ 08 ILL Модуль 

истории литературы 

 

 

 

 

AUK/PLP 3103 

Әдеби үдерістер 

кезеңі/Периодизация 

литературных 

процессов/Periodizati
on of literary 

processes 

FP/FP 3103 

Фольклорлық 

практика/Фольклорн

ая практика/Folklore 

practice 

БП(ТК

)/ БД 

(КВ) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

5 

ОК1, 

ПК1,  10 

 

 

 

 

 

 

Квартал бойынша/ по кварталу 15   

ІІ квартал 

AT 

Әдебиеттарихымоду

лі/ 08 ILL Модуль 

истории литературы 

 

AIA/LA 3202 

Алаш идеялы 

әдебиет (ХХғ.)/ 

Әдебиеттер 

АлашординМев (ХХ 
в.)/Literature of the 

"Alash" (twentieth 

century.) 

 

БП(Ж

ООК)/
БД 

(ВК) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

5 

ОК1, 
ПК1, К 

ПК10 

 

 

 

AT 

Әдебиеттарихымоду

лі/ 08 ILL Модуль 

истории литературы 

 

AA/LIA 3203 

ХХ ғ.б. ағартушылық 

әдебиет/ 

Просветительская 

Әдебиеттер начало 

ХХ века/Educational 

literature of the early 

twentieth century 

БП(Ж

ООК)/

БД 

(ВК) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

5 

ОК1, 

ПК1, 

ПК10 

 

 

 

AT 

Әдебиеттарихымоду

лі/ 08 ILL Модуль 

истории литературы 

 

 

 

 

КА/KL 3201 
ХІХ ғасырдағы қазақ 

әдебиеті/ Казахская 

Әдебиеттер ХІХ 

века/Kazakh literature 

of the XIX century 

КАТТ/IKLYa 3201 

Қазақ әдебиетінің 

тарихы/История 

казахской 

литературы/History 

of Kazakh Literature 

БП(ТК

)/ БД 

(КВ) 

Емтихан/Экз
амен  

 

Автотест 

5 

ОК1, 

ПК1, 

ПК10 

 

 

 

 

 

 

Квартал бойынша/ по кварталу 15   

ІІІ квартал 

Предпринимательст

во и менеджмент  

 

BBM/MO 3303 
Білімберудегі 

менеджмент/ 

Менеджмент в 

образовании/Manage

mentineducation 

БП(ТК

)/ БД 

(КВ) 

Емтихан/Экз
амен  

 

Автотест 

5 
ОК 4, 

ОК6, ОК7 

ПК9, 

ПК5, ПК8 

 

 

AT 

Әдебиеттарихымоду

лі/ 08 ILL Модуль 

истории литературы 

 

 

BA/DL 3301 

Балаларәдебиеті/Дет

ская 

Әдебиеттер/Children'

sliterature 

ТНА 3301 

БП(ТК

)/ БД 

(КВ) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

5 ОК1, 

ПК1, 

ПК10 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Түркіхалықтарыныңә

дебиеті/Әдебиеттер 

тюркских 

народов/Literatureoft

heTurkicpeoples 

KDJP/ACJPL 3301 

Көнедәуіржәнежыра

уларпоэзиясы/Поэзия 

Древней эпохи и 
жырау/PoetryoftheAn

cienteraandzhyrau 

 

 

AT 

Әдебиеттарихымоду

лі/ 08 ILL Модуль 

истории литературы 

 

KBP/KDP 3302 

Қазақбалаларпрозасы

/ Казахская десткая 

проза 

KKA /SKL 3302 

Қазіргіқазақәдебиеті/ 

Современная 

казахская 

Әдебиеттер/ModernK

azakhliterature 
ThzKA/KLN 3302 

Тәуелсіздікжылдары

ндағықазақәдебиеті/

Казахская 

Әдебиеттер в годы 

независимости 

/Kazakhliteratureinthe

yearsofindependence 

БП(ТК

)/БД 

(КВ) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

5 

ОК1, 

ПК1, ПК 

10 

 

 

 

 

 

 

       

Квартал бойынша/ по кварталу 15   

ІҮ квартал 

 Концепция 

обновленного 

содержания 

образования, 

учебных планов и 

методики в 

контексте изучения 

казахского языка 

PР/PP 3401 

Педагогикалық 

тәжірибе/Педагогиче
ская 

практика/Teaching 

practice 

 

БП(Ж

ООК)/

БД 

(ВК) 

Шығармашы

лық емтихан/ 

Творческий 

экзамен 
Жоба қорғау/ 

Защита 

проекта  

 

5 

 

 

 

ОК10, 
ПК1,10 

 

РО10,11,1

2 

 

Mod 3.2 

ATTM/MLTA09 

Әдеби-

теориялықталдаумо

дулі/Модуль 

литературно-

теоретического 

анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AK/BB 3402 

Әдебиеттануғакірісп

е/ Введение в 

литературоведение/I

ntroductiontoLiteraryS

tudies 

AB/LS 3402 

Әдебибайланыс/ 

Литературные 
связи/Literaryconnecti

ons 

AT/TA 3402 

Әдебиеттеориясы/ 

Теориялитературы/T

heory of literature 

KshT/ AHP 3402 

Көркемшығарматалд

ау/Анализхудожеств

енногоперевода/Anal

ysis of literary 
translation 

КП 

(ТК) 

ПД 

(КВ) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

5 

ОК1, 

ПК1,ПК1

0 

 

 

 

 

 
 

 

Предпринимательст KK/PP 3403 КП Емтихан/Экз 5 ОК 4,  



 

 

во и менеджмент  

 

 

 

КәсіКҚерлікқұқық/П

редпринимательское 

право/Businesslaw 

SS/NN 3403 

Салықжәнесалықсал

у/Налоги и 

налогообложение/Ta

xesandtaxation 

(ТК) 

ПД 

(КВ) 

амен  

 

Автотест 

ОК6, ОК7 

ПК9, 

ПК5, ПК8 

РО1 

Квартал бойынша/ по кварталу 15   

ІҮ оқу жылы/год обучения 

І квартал 

 КМ/МҚ 12 

Компаративистикам

одулі/ Модуль 

компаративистики 

 

KOTSG/SGKRYa 
4102 

Қазақ - 

орыстілдерініңсалыс

тырмалыграмматика

сы/ 

Сопоставительная 

грамматика казахско-

русских языков/A 

comparativegrammaro

ftheKazakh-

Russianlanguage 

КП(Ж

ООК)/

ПД 

(ВК) 

 

Емтихан/Экз
амен  

 

Автотест 

5 

ОК10, 

ПК1, 

ПК10 

 

 

 

 

КМ/МҚ 12 

Компаративистикам

одулі/ Модуль 

компаративистики 

 

KOTST/STKRYa 

4103 
Қазақ-

орыстілдерініңсалыс

тырмалытипологияс

ы/ Сопоставительная 

типология казахско-

русских 

языков/Comparativety

pologyofKazakh-

Russianlanguages 

КП(Ж

ООК)/

ПД 

(ВК) 

Емтихан/Экз

амен  
 

Автотест 

 

5 

ОК10, 

ПК1, 

ПК10 

РО3 

 

 

 Концепция 

обновленного 

содержания 

образования, 

учебных планов и 

методики в 

контексте изучения 

казахского языка 
 

InBB/IO4101 

Инклюзивтібілім 

беру/ Инклюзивное 
образование  

/Inclusiveeducation 

Azh/AP 4101 

Академиялықжазу/А

кадемическое 

письмо/Academicwrit

ing 

TSP/TSP4101 

Цифрлық 

педагогика/ 

/Цифровая 

педагогика/DigitalPe
dagogy 

PSH/PM 

4101Педагогикалық 

шеберлік/Педагогиче

ское 

мастерство/Teachings

kills 

БП(ТК

)БД(К

В) 

Ауызша 

емтихан/ 

Устный 
экзамен 

5 

ОК10, 

ПК1,10 

 

 

 

РО6 

 

 

Предпринимательст

во и менеджмент  
 

TM/TM 4104 

Тайм 

менеджмент/Тайм 

менеджмент/Timema

nagement 
KN/OK 4104 

КП(Ж

ООК)/

ПД 

(ВК) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

5 

ОК 4, 

ОК6, ОК7 

ПК9, 

ПК5, ПК8 
РО1 

 



 

 

Каучингнегіздері/Ос

новы 

каучинга/Basicsofcoa

ching 

НРМ/HRM 4104 

HR менеджмент/HR 

менеджмент/HR 

Management 

Квартал бойынша/ по кварталу 20   

ІІ квартал 

11ОӘМ 

Оқытуәдістемесімод

улі/ 11ММ Модуль 

методики 

BOD/TKO 3101 
Бағалаудың 

өлшемдік 

технологиялары/ 

Технологии 

критериального 

оценивания/Criteria-

based assessment 

technologies 

БП(ТК

)/БД 

(КВ) 

Емтихан/Экз
амен  

 

Автотест 

5 

ОК10,ПК

1, ПК10 

 

 

Предпринимательст

во и менеджмент  
 

BZH/BP 4205 

Бизнес 

жоспарлау/Бизнес 

планирование/Busine

ssplanning 
 

КП(Ж

ООК)/

ПД 

(ВК) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

5 
ОК 4, 

ОК6, ОК7 

ПК9, 

ПК5, ПК8 
РО1 

 

Қазақ тілі және 

әдебиеті 

мұғалімі/Учитель 

казахского языка и 

литературы/Teacher 

of Kazakh language 

and literature/ 

 

 

 

 

 

 

 

FG 4202 

Функционалды 

грамматика/Функцио

нальная 

грамматика/Functiona

l Grammar 

ККТМ/MSKYa 4202 

Қазіргі қазақ тілінің 

морфологиясы/ 

Морфология 

современного 
казахского 

языка/Morphology of 

the modern Kazakh 

language 

KTLF/LFKYa 4202 

Қазіргі қазақ тілінің 

лексикологиясы 

және 

фразеологиясы/Лекс

икология и 

фразеология 

современного 
казахского 

языка/Lexicology and 

phraseology of the 

modern Kazakh 

language 

КП 

(ТК) 

ПД 

(КВ) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Автотест 

5 

ОК10, 

ПК1, 

ПК3, 

ПК10  

 

 

 
РО3 

 

 

 

 

 

Қазақтіліжәнеәдебие

тімұғалімі/Учитель 

казахского языка и 

литературы/Teacher

ofKazakhlanguageand

literature/ 

 

 

 

KKTS/SSKYa 4201 

Қазіргі қазақ тілінің 

синтаксисі/ 

Синтаксис 

современного 

казахского 

языка/Syntax of the 
modern Kazakh 

language 

КП 

(ТК) 

ПД 

(КВ) 

Емтихан/Экз

амен  

 

Аралас 

/Комбиниров

анный 

 
Автотест 

5 ОК10, 

ПК1, 

ПК3, 

ПК10  

 

 

 
РО6 

 

 



 

 

 

 

MS/ST 4201 

Мәтінсинтаксисі/ 

Синтаксистекста/The 

syntax of the text 

KTS/SSKYa 4201 

Қазіргіқазақтілініңсө

зжасамы/ 

Словооброзованиясо

временногоказахског
оязыка/Word 

combinations of the 

modern Kazakh 

language 

Квартал бойынша/ по кварталу 20   

ІІІ квартал 

Мемлекеттіктәжіриб

ежәнемемлекеттікем

тихан/Государственн

ая практика и 

государственные 

экзамены 

 

DAP/PDP4301 

Дипломалдыпрактик

асы/ Преддипломная 

практика/Pre-

graduatepractice 

 

КП(Ж

ООК)/

ПД 

(ВК) 

Дипломалды 

тәжірибе 

есебі/Отчет 

преддипломн

ой практики 

 

 

 

12 

 

 

ПК6, 

ПК9,ПК1

1,ПК12, 

ПК13 

 

Квартал бойынша/ по кварталу 12   

ІҮ квартал 

Мемлекеттіктәжіриб

ежәнемемлекеттікем

тихан/Государственн

ая практика и 

государственные 

экзамены 

 

MME/GES/NZDR440
1 

Мамандықбойыншам

емлекеттікемтихан/ 

Государственный 

экзамен по 

спеМиальностиДипл

омдықжұмысты 

(жобаны) 

жазужәнеқорғау/Нап

исание и защита 

дипломной 
работы/Stateexaminth

especialty работы 

(проекта) 

/Writinganddefending 

a thesisproject/ 

ИА 

Мемлекеттік 

емтихан/Госу

дарственный 

экзамен 

 

Дипломдық 

жұмыс(жоба
ны)қорғау 

Защита 

Дипломного  

Проекта 

 

12 

 

 

 

 

ПК6, 

ПК9,ПК1

1,ПК12, 
ПК13 

 

 

 

 

 

Квартал бойынша/ по кварталу 12   

Барлығы / Всего 240   

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSN01 

2 Модуль атауы Әлеуметтік ғылымдар модулі 

1)Современная история  Казахстана 
2)Философия 

3 Модульді жасаушылар Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С. 

4 Кафедра-модуль иесі Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  %қатысу 

Тіл және әдебиет 

бойынша мұғалімдерді 

100 



 

 

даярлау кафедралары 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2,3квартал 

7 Оқыту және бағалау тілі қазақша 

8 Академиялықкредиттер саны 10 

9 Модуль пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі тарихы, 

Қазақстан тарихы, география) 

10 Постреквизиттер  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы « жобасының қазақстандық бірегейлікті, 

халықтың өзін-өзі тануын нығайтудағы, жаңа мыңжылдықтағы зияткерлік серпіліс 
қажеттілігімен байланысты міндеттерді іске асырудағы оның орасан зор рөлімен 

шартталған.  

11. Модуль мақсаттары 

М1  қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білім беру; 
студенттердің назарын мемлекеттіліктің қалыптасуы мен даму проблемаларына және 

тарихи-мәдени процестерге бағыттау. 

М2 студенттерде философия туралы әлемді танудың ерекше формасы ретінде, оның негізгі 

бөлімдері, проблемалары және болашақ кәсіби қызмет контекстінде оларды зерттеу әдістері 
туралы тұтас түсінік қалыптастыру. 

12 Оқунәтижелері 

Код РО сипаттамасы Код 

Мелей 

КК1 Қазақстанныңқазіргізаманғытарихыоқиғаларыныңсебептері мен 

салдарларынТарихисипаттаужәнеталдаутәсілдерінмеңгеруге, патриотизм мен 

азаматтықұстанымдықалыптастыруүшінтарихидамудыңнегізгікезеңдері мен 
заңдылықтарынталдау 

М1 

КК2 Философияның тарихи дамуы контексінде онтология мен метафизиканың негізгі 

мазмұнын сипаттай алады, қазіргі жаһандық қоғамның өзекті проблемаларына 

қатысты өзінің адамгершілік ұстанымын тұжырымдай және сауатты дәлелдей 
алады,Кәсіби саладағы проблемалардың философиялық мазмұнын анықтауға 

өзекті зерттеу жүргізе алады және талқылау нәтижелерін ұсына алады. 

М2 

13 Оқытужәнеоқытуәдістері 

 1) білімалушытарапынаноқытуғарефлексивтітәсілгенегізделген студентке 
орталықтанғаноқыту;   

2) құзыреттілікке-бағытталғаноқыту;  

3) рөлдікойындаржәнеәртүрліформаттағыоқупікірталастары;   
4) кейс-стади; 5) жобаларәдісі. 

14 Бағалауәдістері 

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

қорытынды. 
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся 

отдельно  и учитывают. 

15 Әдебиеттер 

 1. Назарбаев Н. Болашаққабағдар: руханижаңғыру. – Астана, 2017   

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

3. Қазақстан (Қазақелі) тарихы. – 4 кітаптантұратыноқулық. ТәуелсізҚазақстан: 
алғышарттарыжәнеқалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаевжәнет.б.. – 

Алматы, Қазақуниверситеті, 2016. – 264 с.   

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

Жұмашова, 2018. - 240 б.  

5. Шваб К. ТөртіншіиндустриялықреволюМия [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. 

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

6. Назарбаев Н.Ә. Тарихтолқынында. – 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: ZhasylOrda, 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. ҒарифоллаЕсім «Фәлсафатарихы» – Алматы, 2000.   

14. ҒарифоллаЕсім «Қазақфилософиясыныңтарихы» – Алматы, 2006.   

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSPZ02 

2 Модуль атауы Әлеуметтік-саяси білім модулі 

Саясаттану, әлеуметтану, психология, 

Мәдениеттану 
Дінтану 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Мәңгілік Ел / өлкетану 

3 Модульді жасаушылар Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С., Куанов М.С 

4 Кафедра-модуль иесі  Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа 

кафедралар 

Кафедра  %қатысу 

Тіл және әдебиет бойынша 

мұғалімдерді даярлау 

кафедралары 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 квартал 1 оқу жылы, 

1квартал 1 оқу жылы 
1 квартал 2 оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі қазақша 

8 Академиялықкредиттер 

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 пәнді – Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, психологияны 

зерттейді, олардың әрқайсысының өзіндік пәні, терминологиясы және зерттеу әдістері бар. 

Аталған ғылыми пәндер арасындағы өзара іс-қимыл ақпараттық толықтыру; 
интегративтілік; осы пәндердің зерттеу тәсілдерінің әдіснамалық тұтастығы; нәтижеге 

бағдарланған оқыту әдіснамасының ортақтығы; қалыптасқан қабілеттер ретінде оқыту 

нәтижелерінің типологиясын бірыңғай жүйелі ұсыну қағидаттары негізінде жүзеге 
асырылады.   

Бұл модуль студенттерге адам қоғамының өмірінің ерекше бөлігі ретінде саясаттың, 

мемлекеттің, саяси және әлеуметтік мәдениеттің қызмет етуі мен тарихи дамуы 

саласындағы білімдерін, сондай-ақ адам психологиясы, танымдық процестер 
психологиясы, тұлғаның дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі физикалық және психикалық 

дамуы туралы білімдерін кеңейтуге көмектеседі. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  "Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту"мемлекеттік бағдарламасында 
айқындалған қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу контекстінде білім 

алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыру. 

М2 Мамандардың жаңа буынын, ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм рухының, 
тарихи сана-сезімнің және әлеуметтік есте сақтаудың, кәсібилік пен бәсекеге қабілеттілік 

рухының даму деңгейі жоғары қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеу 

12 Оқунәтижелері 

Код РО сипаттамасы Мақсат 

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


 

 

коды 

КК3 модульдің (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология) оқу 
пәндерін қалыптастыратын ғылымның барлық салаларындағы пәндік білімді 

(ұғымдарды, идеяларды, теорияларды), қоғамның әлеуметтік-этикалық 

құндылықтарын әлеуметтік-саяси модуль пәндерін базалық білу жүйелеріндегі 

интеграциялықпроцестердің өнімі ретінде,оқытылатын пәндердің ғылыми 
салаларының теориялары мен идеяларының мазмұны негізінде әлеуметтік 

коммуникацияның әртүрлі салаларындағы жағдайлардың табиғатын түсіндіру 

және түсіндіру, белгілі бір оқу пәні контекстінде және модуль пәндерінің 
өзара іс-қимыл рәсімдерінде зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін 

пайдалануды алгоритммен ұсыну, әлеуметтік-гуманитарлық типтегі белгілі бір 

ғылым тұрғысынан қоғамдағы қатынастардың нақты жағдайын бағалау, 

ықтимал тәуекелдерді ескере отырып, оның даму перспективаларын жобалау; 

М1 

КК4 Әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың қазақстандық 

қоғамды жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан олардың ерекшеліктерін, 

қазақстандық қоғамның құндылықтар жүйесіне, қоғамдық, іскерлік, мәдени, 
құқықтық және этикалық нормаларына арақатынасы тұрғысынан 

коммуникацияның әртүрлі салаларындағы әртүрлі жағдайларды талдау; 

М2 

КК5 Қазақстан Республикасының "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының мәнін оның аса 

маңызды үш құрамдас бөлігі(этноформаттаушы, азаматтық, жалпыұлттық) 
мәнмәтінінде білу) 

М2 

13 Оқытужәнеоқытуәдістері 

 1) білімалушытарапынаноқытуғарефлексивтітәсілгенегізделгеноқыту;  

2) құзыреттілікке-бағытталғаноқыту;   
3) рөлдікойындаржәнеәртүрліформаттағыоқупікірталастары;  

4) кейс-стади (нақтыжағдайлардыталдау);  

жобаларәдісі (әсіресекәсібитілдіқолданусаласындаөзтәжірибесі мен 
құзыреттілігінжетілдіружәнетүрлендіру). 

14 Бағалауәдістері 

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

қорытынды. 

15 Әдебиеттер 

 1. Назарбаев Н.А. «Казахстанский путь-2050: Единая Мель, 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. «Жастарсоциологиясы»: оқуқұралы. 2-басылым. – Алматы: 
«Қазақуниверситеті», 2012. – 224с. 

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

Пэрсон, 2016.)  

9. Дж. РитМер, Дж. СтепниМки. «Әлеуметтанутеориясы». – Алматы: 

«Ұлттықаудармабюросы» қоғамдыққоры, 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. РитМер Дж. «Современные соМиологические 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 Основы коммуникации в современном мире 

1) Ақпараттық-Коммуникациялық Технологиялар 
(Ағылш. Тілінде) 

2) Қазақша (Орыс) Тілі 

3) Шет Тілі 

3 Модульді жасаушылар Кубашева Д.А, Какпанбаева Н.М., Матжанова 

М.А.,  Ығылова А.Қ. 

4 Кафедра-модуль иесі Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  %қатысу 

Ақпараттық-
коммуникациялық 

технологиялар 

кафедрасы 

30 

Жалпы білім беру 
пәндері кафедрасы 

30 

Тіл және әдебиет 

бойынша мұғалімдерді 
даярлау кафедралары 

40 

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

 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялықкредиттер саны 25 

9 Модуль пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (информатика, қазақша 

тіл, 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. 

"Қазақша тіл" тілді үйренудің жаңа форматына және рухани жаңғырудың жалпыұлттық 
идеясы шеңберінде студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын 

қалыптастыруға бағытталған.   

"Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" жалпы білім беру пәнінің жаңартылған 

мазмұнын зерделеу, Цифрлық жаһандану дәуіріндегі қазіргі заманғы ақпараттық-
коммуникациялық технологиялардың рөлі мен маңызын сыни түсіну қабілетін 

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

заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану білімі мен 
дағдыларын игеру. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  процестерді сыни бағалау және талдау қабілетін, ақпаратты іздеу, сақтау және өңдеу 

әдістерін, сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау және беру тәсілдерін 

қалыптастыру.  

М2 қазақ тілін шет тілі ретінде үйренушілер үшін тілді қолданудың барлық деңгейлерінің 

коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби 

қарым – қатынас құралы ретінде-А1 қарапайым деңгейі және А2, В1, В2, С1 деңгейлері 

үшін қазақ тілін меңгеру.   

М3 (А2, жалпыеуропалық құзыреттілік) және базалық жеткіліктілік (В1, жалпыеуропалық 

құзыреттілік) деңгейінде шет тілдік білім беру үдерісінде студенттердің коммуникативтік 

құзыреттілігі. Дайындық деңгейіне байланысты білім алушы курсты аяқтау сәтінде білім 

алушының тілдік деңгейі жалпыеуропалық құзыреттіліктің В1 деңгейінен жоғары болған 



 

 

кезде жалпыеуропалық құзыреттіліктің В2 деңгейіне жетеді. 

12 Оқунәтижелері 

Код РО сипаттамасы Мақсат 

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 мақсаты мен функциялары, деректерді жинау, беру, өңдеу және 

сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілердің бағдарламалық және 

аппараттық қамтылымын қолдану, ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын 

таңдауды талдау және негіздеу. 

М1 

КК7 Лексиканы, білімнің грамматикалық жүйесі мен мақсаттардың прагматикалық 

мазмұнын толық түсіну негізінде тілдік және сөйлеу құралдарын дұрыс таңдау 

және пайдалану,мәтіннің нақты мазмұнын жеткізу, қорытынды жасай білу, бүкіл 

мәтіннің және оның жекелеген құрылымдық бөліктерінің қорытынды бөлігін 

сипаттау, мәтіндік ақпаратты түсіндіру, әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-

мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби мәтіндердің стильдік және жанрлық 

ерекшеліктерін ашу, қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты сұрата және 

хабарлай білу,, ауызша қарым - қатынасқа қатысушылардың әрекеттерін бағалау, 

таныс немесе бейтаныс сұхбаттасушыға әсер ету үшін ақпаратты пайдалану;  

М2 

КК8 Түсінудіңтұжырымдамалықнегіздерінжүйелейді М3 

13 Оқытужәнеоқытуәдістері 

1. білімалушытарапынаноқытуғарефлексивтітәсілгенегізделген студентке 

орталықтанғаноқыту;   

2. құзыреттіліккебағытталғаноқыту;  
3. рөлдікойындаржәнеәртүрліформаттағыоқупікірталастары;   

4. кейс-стади; 5. Жобаәдісі. 

14 Бағалауәдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 
қорытынды. 

 

15 Әдебиеттер 

1. Назарбаев Н. Болашаққабағдар: руханижаңғыру. – Астана, 2017   

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

3. Қазақстан (Қазақелі) тарихы. – 4 кітаптантұратыноқулық. ТәуелсізҚазақстан: 
алғышарттарыжәнеқалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаевжәнет.б.. – 

Алматы, Қазақуниверситеті, 2016. – 264 с.   

4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж. Жұмашова, 
2018. - 240 б.  

5. Шваб К. ТөртіншіиндустриялықреволюМия [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. 

Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.  

6. Назарбаев Н.Ә. Тарихтолқынында. – 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: ZhasylOrda, 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. ҒарифоллаЕсім «Фәлсафатарихы» – Алматы, 2000.   

14. ҒарифоллаЕсім «Қазақфилософиясыныңтарихы» – Алматы, 2006.   

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MFKS 04 

2 Модуль атауы Модуль физическая культура и спорта 

Дене шынықтыру 

3 Модульді жасаушылар Сдобников  Ю.П 

4 Кафедра-модуль иесі Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  %қатысу 

Жалпы білім беру 

пәндері кафедрасы 
100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 квартал 1 оқу жылы 

1 квартал 2 оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі қазақша 

8 Академиялықкредиттер саны 8 

9 Модуль пререквизиттері Дене шынықтыру орта білім бағдарламасы 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модуль әлемдік білім беру стандарттарына сәйкес дене дайындығын қарастыратын 

"дене шынықтыру" жалпы білім беру пәнін оқытуға бағытталған. Бағдарлама пәннің 
даму деңгейіне қойылатын талаптар контекстінде бүкіл оқу барысында оқытушы мен 

студенттің бірлескен ынтымақтастығын анықтайды. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  Студенттердің әлеуметтік-жеке құзыреттерін және кәсіби қызметке дайындық үшін 
денсаулықты сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін дене шынықтыру құралдары 

мен әдістерін мақсатты пайдалану қабілетін қалыптастыру; дене жүктемелерін, 

жүйке-психикалық күйзелістерді және болашақ еңбек қызметіндегі қолайсыз 
факторларды тұрақты түрде ауыстыру. 

12 Оқунәтижелері  

Код РО сипаттамасы Мақса

т коды 

КК9 жеке:   

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 метапәндік:   

танымдық, спорттық, дене шынықтыру, сауықтыру және әлеуметтік 

практикада пәнаралық ұғымдар мен әмбебап оқу әрекеттерін (реттеуші, 
танымдық, коммуникативтік) пайдалану қабілеті;   

өзіндік ақпараттық-танымдық іс-әрекетке дайындығы мен қабілеті.    

М1 



 

 

 әр түрлі жарыс түрлерінде қатысу дағдыларын қалыптастыру 

қызметі. 

КК11 пәндік:   

салауатты өмір салтын, белсенді демалыс пен бос уақытты ұйымдастыру 

үшін дене шынықтыру іс-әрекетінің әртүрлі нысандары мен түрлерін қолдана 

білу. 

М1 

13 Оқытужәнеоқытуәдістері  

1) проблемалық-модульдікоқытутехнологиялары;  

2) оқу-зерттеуқызметініңтехнологиялары;  

3) коммуникативтіктехнологиялар (пікірталас, баспасөзконференциясы, 
оқупікірсайыстарыжәнебасқа да белсендінысандар мен әдістер););  

4) кейс әдісі (жағдайдыталдау);  

5) студенттеріскерлік, рөлдік, 
имитациялықжәнебасқаойындарғақатысатынойынтехнологиялары. 

14 Бағалауәдістері 

Білімалушылардыңқұзыреттерінбағалау (түлектіңқазіргізаманғыәлеуметтік-

жекежәнеәлеуметтік-кәсіптікқұзыреттерінқалыптастырумақсатында) 
мынадайөлшемшарттарбойыншажүзегеасырылады: жаңартылғанбағдарламанытүсінуін, 

терминологиянымеңгеруінкөрсету, алынғанбілімдіпайдалану; 

дербеспрактикалықсабақтардыөткізупрактикасынаенгізу, пікірталаснысандары.   
Студенттіаттестациялықнормативтердіорындауғажіберудіңміндеттішарты:   

- оқусеместрлері мен 

курстарыбойыншабағдарламаныңтеориялықбөлімініңталаптарынорындау;   

- 
ағзаныңфизикалықжәнефункционалдықжағдайыныңқажеттідеңгейінқамтамасызететіноқусаба

қтарынақатысутұрақтылығы;  

- денешынықтырудаярлығынтестілеуденөту;  
- кәсіби-денедайындығындаіскерліктер мен дағдылардықалыптастыру. 

Сабақтанұзақмерзімгебосатылғанстуденттержәнеемдікденешынықтырутоптарыныңстуденттер

і Дене шынықтыружәне спорт 

кафедрасындакелесінормативтікталаптарнегізіндеаттестаттауданөтеді:  
- "денешынықтыру" пәнібойыншаміндеттідәрістербойыншатеориялықбілімдеңгейінбағалау»;  

- студенттіңденсаулықжағдайын, денежаттығуларынқолдануғакөрсетілімдер мен 

қарсыкөрсетілімдердіескереотырып, 
денешынықтырубойыншақосымшатақырыптыңөзбетіншеигерілуінбағалау;  

- сауықтыружәнебейімделгенденешынықтырумәселелерібойыншакафедраныңғылыми-

зерттеужұмысынастуденттердіңқатысуы. 

15 Әдебиеттер 

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 07TTzhFG 

2 Модуль атауы Модуль истории языка и профессиональных 

коммуникацийҚазіргі қазақ тілінің дыбыстық 
жүйесі және жазу тарихы/Фонетическая система 

современного казахского языка и история 



 

 

графики, Түркітану және тарихи 

грамматика/Тюркология и историческая 
грамматика, Лингволингвистика, Қазақ тілінің 

стилистикасы/ Стилистика казахского 

языка,Введение в педагогическую 

спеМиальность, Сөз семантикасы/ Семантика 
слова, История фольклора, Қазақ әдеби тілінің 

тарихы/История казахского литературного 

языка,Мәтінге лингвистикалық 
талдау/Лингистический анализ текста, Мәтін 

теориясы/Теория текста 

3 Модульді жасаушылар Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  %қатысу 

Тіл және әдебиет 

бойынша мұғалімдерді 

даярлау кафедралары 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,3,4 квартал 1  оқу жылы 

1 квартал  2 оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі қазақша 

8 Академиялықкредиттер саны 19 

9 Модуль пререквизиттері Дене шынықтыру орта білім бағдарламасы 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Әдеби тілге тән қазақ әдеби тілін жіктеу мәселелері әр кезеңдегі әдеби тілге тән 

нормаланған процесс туралы идеялар қалыптасады. 
Тіл теориясының негіздері, тіл ғылымын зерттеу әдіснамасы мен әдіснамасы, 

теориялық білім мен дағдылар, қазіргі тіл білімінің концептологиялықпринциптері. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  Қазақ тілі мен түркітанудың Тарихи грамматикасын, тіл тарихы мен түркі тілдерінің 

салыстырмалы грамматикасын, шетел әдебиеті тарихын, қазақ әдеби тілі тарихын, 

қазақ тілінің әдеби нормасын талдауды теориялық білу, жалпы лингвистиканы білу; 

Өз ойларын жүйелі және саналы түрде жеткізе білу қабілетін қалыптастыру. 
Білім мазмұнын талдай білу. 

Жеке және командалық дағдыларды қалыптастыру 

Білімді өзін-өзі жетілдіру дағдыларын қалыптастыру 

12 Оқунәтижелері  

Код РО сипаттамасы Код 

Мелей 

МҚ1 
Тілдер саласындағы құзыреттер  
- Мемлекеттік, орыс және шет тілдерін білу. 

- Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты түсіндіре білу. 

- Ағымдағы құжатты мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты 

құрастыру. 
- Сындарлы диалог құра білу, қоғамдағы көпмәдениетті, көпэтносты және 

көпконфессиялы араласу, педагогикалық қызметке қабілетті болу. 

- Кәсіби халықаралық диалогта қалыптасқан мамандандырылған 
терминология шеңберіндегі қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін білу. 

М1  



 

 

КҚ1 Дидактикалық құзыреттілік 

- Қазіргі кезеңдегі қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқыту мәселесін 
түсіну. 

- Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін білу; 

- Мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде мемлекеттік тілде 

оқушылардың қабілеттерін дамытуға бағытталған кәсіби қызметті жүзеге 
асыруға психологиялық құқыққа ие болу. 

- Байланыс ретінде қазақ тілінде қарым-қатынас үлгісін қалыптастыру нақты 

жағдайларға жақын. 
-Бір "ана тілін-басқа мәдениетті-адамды" синтездеу, дидактикалық оқытудың 

объектісі ретінде анықтау. 

- Негізгі лингвистикалық мәдениеттанулық және Социалдық-мәдени 
әдістемелік материалдар. 

- Сыныпта нормативтік түпнұсқа тілді қолдану. 

- Мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін үйренуге 

қызығушылықты қалыптастыру мотивтері. 
- Педагогикалық және ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану. 

М1 

КҚ11 - Кәсіби қызметті қалпына келтіру, шығармашылық психология білімі бар, 

шығармашылық балама шешімдерді анықтау үшін авторлық оқыту мен сыни 

ойлаудың жаңа идеяларын құруға қабілетті шығармашылық қабілеттер мен 
дағдылардың теориялық негіздерін алу үшін білім беру саласындағы 

инновациялық идеяларды іске асыру. 

- Абстрактілі ойлау, талдау және синтездеу қабілеті. 
- Инновациялық өлшемдер. 

- Белсенді өмір салты. 

М1 

13 Оқытужәнеоқытуәдістері  

1) проблемалық-модульдікоқытутехнологиялары;  
2) оқу-зерттеуқызметініңтехнологиялары;  

3) коммуникативтіктехнологиялар (пікірталас, баспасөзконференциялары, 

оқупікірсайыстарыжәнебасқа да белсендінысандар мен әдістер);  
4) кейс әдісі (ситуацияныталдау);  

5) студенттеріскерлік, рөлдік, 

имитациялықжәнебасқаойындарғақатысатынойынтехнологиялары. 

14 Бағалауәдістері 

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

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және 

РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиеттер 

1.Ә.Құрышжанов, М.Томанов. Орхон-Енесей ескерткіштерінің зерттеу тарихы мен 

грамматикалық очерктер. А.,1969. 

2.Ә.Құрышжанов, М.Томанов., Ғ.Айдаров Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А.,1971. 
3.С.Исаев. Қазақ әдеби тілінің совет дәуірінде дамуы. А., 1973. 

4.М.Томанов Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. А., 1992. 

5.Ә.Н.Нұрмаханова Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. А.,1978. 
Омарова А. Қазіргі қазақ тіліндегі нөлдік морфема. - А, 2004. 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды Жас ерекшелік физиология, гигиена, 

психология модулі/Модуль возрастной 



 

 

физиологии гигиены, психологии 

2 Модуль атауы Жас ерекшелік физиология, гигиена, 

психология модулі/Модуль возрастной 

физиологии гигиены, психологии  
Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп 

гигиенасы/ Возрастная физиология и школьная 
гигиена; Жасқа сай анатомия, физиология және 

гигиена/ Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; Педагогика/Педагогика; Жас ерекшелік 
психологиясы/Возрастная психология 

3 Модульді жасаушылар Тіл және әдебиет бойынша мұғалімдерді 

даярлау кафедралары 

4 Кафедра-модуль иесі Тіл және әдебиет бойынша мұғалімдерді 

даярлау кафедралары 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  

 Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2-3 квартал, 2-оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі қазақша 

8 Академиялықкредиттер саны 15 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ 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 жағдайында және жағдаяттарда қолдану;  

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 педагогика, психология, балаларәдебиеті, ақпараттық-

коммуникациялықтехнологиялартуралытеориялықбілім мен тілдікталдаудағдыларынқалыптастыру 

(ағылшынтілінде). 

М2 ойлардыжүйеліжәнеуәждітүрдебілдіруқабілетінқалыптастыру. 

М3 өзіндікжәнетоптықжұмысдағдыларынқалыптастыруөзін-өзіжетілдірудағдыларынқалыптастыру 

12 Оқунәтижелері 

М

Қ-

10 

Өзгерістер мен белгісіздіктердіңүдемелісерпініжағдайындаәлеуметтік, экономикалық, 

кәсібирөлдерді, географиялықжәнеәлеуметтікұтқырлықтыауыстыруғадайындық 

- Қазіргізаманғыақпараттықағындарғабағдарлануғақабілетті болу 

жәнеәлемдікэкономикалықүдерістер мен серпіндіөзгерістергебейім болу. 
- Өзқызметінебайланыстыәртүрліжағдайлардаикемдіжәнеұтқыр болу. 

- Қауіп пен 

белгісіздікжағдайындаэкономикалықжәнеұйымдастырушылықсипаттағышешімдерқабылдау
ғақабілетті болу. 

- Жинақталғантәжірибенісыниқабылдаужәнеқайтақарастыру, оны 

өзініңәлеуметтікжәнекәсібиқызметіндеқолдану. 

- Халықаралықсаладаөндірістікжәнеқолданбалықызметтіжүзегеасыруғақабілетті болу. 
- Жаңаәлеуметтік, экономикалық, саясижәнемәденижағдайларғақабілетті болу. 



 

 

- Өзгерістергеикемдіжауап беру жәнелогикалықтәуекелалу. 

КҚ

-3 Академиялыққұзыреттер 
-Қазақтілі мен әдебиетіноқыту-педагогика, психология әдіснамасындұрыстүсіну. 

-Қазақтіліноқытудыңпсихологиялық-педагогикалықнегіздерінбілу. 

- Құрылымдықбілімдіжүйелеужәнеолардыәртүрлітәсілдерменұсынумүмкіндігі. 

КҚ

-4 
(Кәсіби) құзырет нысаны 
- Салыстырмалы талдау жүйесі мен әдістерін тағайындау. 

- Сыни ойлауды дамыту. 

- Жобалау және болжау дағдыларын меңгеру. 
- Оқу мүмкіндігі, өмір бойы біліктілікті арттыру. 

- Командада жұмыс істей білу. 

- Жеке қасиеттерді қалыптастыру: Тәуелсіздік, жауапкершілік, ұйым, фокус және т. б. 

- Жаңа жағдайларға бейімделу мүмкіндігі. 
- Психологиялық-педагогикалық білім, іздеу, рәсімдеу, құрылымдау және ұйымдастыру 

әдістері. 

- Жүйелі түрде ойлау және оқытудың шындығын қабылдау қабілеті. 
- Білім алудың логикалық реттілігі. 

13 Оқытужәнеоқытуәдістері 

 1) аудиториялықсабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалықжәнезертханалықсабақтар-

оқытудыңинновациялықтехнологияларынескереотырып, ғылымның, 
технологиялардыңжәнеақпараттықжүйелердіңжаңажетістіктерінпайдаланаотырыпжәнеинтер

активтінысандажүргізіледі;  

2) аудиториядантыссабақтар: білімалушыныңөзіндікжұмысы, 

оныңішіндеоқытушыныңбасшылығыменжекеконсультациялар. 

14 Бағалауәдістері 

 Оқужылыішіндеоқуүлгерімі мен 

үлгерімітуралыдеректердіжинауүшінбағалаудыңекітүріжүзегеасырылады: 

қалыптастырушыжәнежиынтықайырбастау. 
Бақылаутүрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы 

курстаркезіндестуденттеркелесінысандардаағымдағыжәнеаралықбақылауғаарналғанбірнеше
тапсырмаларғаиеболады: 

1. Аудиториядабелсендіжұмыс, шағынтесттер 

2. Жазбашажұмыстар 
- бақылаужұмыстары, сауалнамалар 

- қысқабаяндамалар, эсселер 

3. Топтықжоба, презентация 

Емтиханаптасындакурстардытолықаяқтаунәтижелерібойыншастуденттерқорытындыбақыла
удытапсырады. 

15 Әдебиеттер 

 1. ХриКҚова 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., ШвеМовЭ.В.Анатомиячеловека .- Ростов –на Дону: Феникс, 2014. 

4. Немов Р.С. Общие основы психологии. - 2-е изд. - М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 
5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СП б.: Питер, 2005. 

6. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 

7. Ж.И. Намазбаева Психология. Алматы: Принтс, 2005. 
8. Қ.Б. Жарықбаев Психология. Алматы: Мектеп, 1982. 

9. Айзенк М. Психология для начинающих. М., 2004 

10. Айсмонтас Б.Б. Общая психология: Схемы. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 

11. Айсмонтас Б.Б. Общая психология: Тесты. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 
12. МаМумото Д. Психология и культура. СПб., 2002.  

13. Т. ТәжібаевЖалпы психология. Алматы: Қазақуниверситеті, 1993. 

 

 



 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды 03КРКМ 

2 Модуль атауы Кәсіби педагогты қалыптастыру/ 03MPFP 

Модуль профессионального  формирования 

педагога 

Педагогикалық мамандыққа кіріспе/ Введение в 
педагогическую профессию; Тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі /Теория и методика 

воспитательной работы;Оқушылардың 

психологиялық, физиологиялық даму 
ерекшелігі/Особенности психолого-

физиологического развития 

школьника;Психолого-педагогикалық практика / 
Психолого-педагогическая практика 

3 Модульді жасаушылар Тіл және әдебиет бойынша мұғалімдерді 

даярлау кафедралары 

4 Кафедра-модуль иесі Тіл және әдебиет бойынша мұғалімдерді 

даярлау кафедралары 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  

 Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2,3,4 квартал, 2- оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі қазақша 

8 Академиялықкредиттер саны 20 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ 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 педагогика, психология, балаларәдебиеті, ақпараттық-

коммуникациялықтехнологиялартуралытеориялықбілім мен 

тілдікталдаудағдыларынқалыптастыру (ағылшынтілінде). 

М2 ойлардыжүйеліжәнеуәждітүрдебілдіруқабілетінқалыптастыру. 

М3 өзіндікжәнетоптықжұмысдағдыларынқалыптастыруөзін-

өзіжетілдірудағдыларынқалыптастыру 

12 Оқунәтижелері 

О

К-

10 

Өзгерістер мен белгісіздіктердіңүдемелісерпініжағдайындаәлеуметтік, экономикалық, 
кәсібирөлдерді, географиялықжәнеәлеуметтікұтқырлықтыауыстыруғадайындық 

- Қазіргізаманғыақпараттықағындарғабағдарлануғақабілетті болу 



 

 

жәнеәлемдікэкономикалықүдерістер мен серпіндіөзгерістергебейім болу. 

- Өзқызметінебайланыстыәртүрліжағдайлардаикемдіжәнеұтқыр болу. 
- Қауіп пен 

белгісіздікжағдайындаэкономикалықжәнеұйымдастырушылықсипаттағышешімдерқабылдау

ғақабілетті болу. 

- Жинақталғантәжірибенісыниқабылдаужәнеқайтақарастыру, оны 
өзініңәлеуметтікжәнекәсібиқызметіндеқолдану. 

- Халықаралықсаладаөндірістікжәнеқолданбалықызметтіжүзегеасыруғақабілетті болу. 

- Жаңаәлеуметтік, экономикалық, саясижәнемәденижағдайларғақабілетті болу. 
- Өзгерістергеикемдіжауап беру жәнелогикалықтәуекелалу. 

К

Қ-

1 

Дидактикалық құзыреттілік 

- Қазіргі кезеңдегі қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқыту мәселесін түсіну. 

- Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін білу; 
- Мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде мемлекеттік тілде оқушылардың 

қабілеттерін дамытуға бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға психологиялық құқыққа 

ие болу. 
- Байланыс ретінде қазақ тілінде қарым-қатынас үлгісін қалыптастыру нақты жағдайларға 

жақын. 

-Бір "ана тілін-басқа мәдениетті-адамды" синтездеу, дидактикалық оқытудың объектісі 
ретінде анықтау. 

- Негізгі лингвистикалық мәдениеттанулық және Социалдық-мәдени әдістемелік 

материалдар. 

- Сыныпта нормативтік түпнұсқа тілді қолдану. 

- Мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін үйренуге қызығушылықты 

қалыптастыру мотивтері. 

- Педагогикалық және ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану. 

К

Қ-

10 

Құзыреттілікті дамыту  

- Заманауи педагогикалық ғылымның білімдеріне ие болу, жоғары кәсіби педагогтардың 

тәжірибесін қолдану және тарату, педагогикалық қызметтің жоғары деңгейіне ие болу және 

өзін-өзі тәрбиелеу. 
- Кәсіби қызметте құқықтық және қоғамдық ойлауды қолдана білу. 

- Социалды маңызды құбылыстарды модельдеу мен талдаудың негізгі әдістерін теориялық 

және эксперименттік зерттеу. 
- Кәсіби қызметті дамыту, көшбасшылық қабілеттерді, қабілеттерді, қабілеттерді, 

қабілеттерді, магистратурада оқуды жалғастыруға қабілетті қабілеттерді игеру. 

13 Оқытужәнеоқытуәдістері 

 1) аудиториялықсабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалықжәнезертханалықсабақтар-
оқытудыңинновациялықтехнологияларынескереотырып, ғылымның, 

технологиялардыңжәнеақпараттықжүйелердіңжаңажетістіктерінпайдаланаотырыпжәнеинтер

активтінысанда 
2) аудиториядантыссабақтар: білімалушыныңөзіндікжұмысы, 

оныңішіндеоқытушыныңбасшылығымен, жекеконсультациялар. 

14 Бағалауәдістері 

 Оқужылыішіндеоқуүлгерімі мен 
үлгерімітуралыдеректердіжинауүшінбағалаудыңекітүріжүзегеасырылады: 

қалыптастырушыжәнежиынтықайырбастау. 

Бақылаутүрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы 
курстаркезіндестуденттеркелесінысандардаағымдағыжәнеаралықбақылауғаарналғанбірнеше

тапсырмаларғаиеболады: 

1. Аудиториядабелсендіжұмыс, шағынтесттер 
2. Жазбашажұмыстар 

- бақылаужұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндама, эссе 

3. Топтықжоба, презентация 



 

 

Емтиханаптасындакурстардытолықаяқтаунәтижелерібойыншастуденттерқорытындыбақылау

дытапсырады. 
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А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды 11ОӘМ /11ММ  

2 Модуль атауы Оқыту әдістемесі модулі/ Модуль методики  
Жаңартылған білім мазмұны бойынша қазақ 

тілін оқыту/ Методика обучения казахского 
языка по обновленному содержанию 

образования; Жаңартылған білім мазмұны 

бойынша қазақ әдебиетін оқыту/ Методика 
обучения казахской литературы по 

обновленному содержанию; Бағалаудың 

өлшемдік технологиялары/ Технологии 

критериального оценивания; Қазақ тілін оқыту 
әдістемесі/Методика преподавания казахского; 

Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі/Методика 

преподавания казахской литературы 

3 Модульді жасаушылар Тіл және әдебиет бойынша мұғалімдерді 

даярлау кафедралары 

4 Кафедра-модуль иесі Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  

Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 квартал 2 оқу жылы 

1 квартал 3 оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі қазақша 

8 Академиялықкредиттер саны 15 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ 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 педагогика, психология, балаларәдебиеті, ақпараттық-

коммуникациялықтехнологиялартуралытеориялықбілім мен 

тілдікталдаудағдыларынқалыптастыру (ағылшынтілінде). 

М2 ойлардыжүйеліжәнеуәждітүрдебілдіруқабілетінқалыптастыру. 

М3 өзіндікжәнетоптықжұмысдағдыларынқалыптастыруөзін-

өзіжетілдірудағдыларынқалыптастыру 

12 Оқунәтижелері 

М

Қ-

10 

Өзгерістер мен белгісіздіктердіңүдемелісерпініжағдайындаәлеуметтік, экономикалық, 

кәсібирөлдерді, географиялықжәнеәлеуметтікұтқырлықтыауыстыруғадайындық 

- Қазіргізаманғыақпараттықағындарғабағдарлануғақабілетті болу 



 

 

жәнеәлемдікэкономикалықүдерістер мен серпіндіөзгерістергебейім болу. 

- Өзқызметінебайланыстыәртүрліжағдайлардаикемдіжәнеұтқыр болу. 

- Қауіп пен 

белгісіздікжағдайындаэкономикалықжәнеұйымдастырушылықсипаттағышешімдерқабылдау

ғақабілетті болу. 

- Жинақталғантәжірибенісыниқабылдаужәнеқайтақарастыру, оны 
өзініңәлеуметтікжәнекәсібиқызметіндеқолдану. 

- Халықаралықсаладаөндірістікжәнеқолданбалықызметтіжүзегеасыруғақабілетті болу. 

- Жаңаәлеуметтік, экономикалық, саясижәнемәденижағдайларғақабілетті болу. 
- Өзгерістергеикемдіжауап беру жәнелогикалықтәуекелалу. 

КҚ

-1 Дидактикалық құзыреттілік 

- Қазіргі кезеңдегі қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқыту мәселесін түсіну. 

- Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін білу; 
- Мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде мемлекеттік тілде оқушылардың 

қабілеттерін дамытуға бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға психологиялық құқыққа 

ие болу. 
- Байланыс ретінде қазақ тілінде қарым-қатынас үлгісін қалыптастыру нақты жағдайларға 

жақын. 

-Бір "ана тілін-басқа мәдениетті-адамды" синтездеу, дидактикалық оқытудың объектісі 
ретінде анықтау. 

- Негізгі лингвистикалық мәдениеттанулық және Социалдық-мәдени әдістемелік 

материалдар. 

- Сыныпта нормативтік түпнұсқа тілді қолдану. 
- Мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін үйренуге қызығушылықты 

қалыптастыру мотивтері. 

- Педагогикалық және ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану. 

КҚ

-10 

Құзыреттілікті дамыту  

- Заманауи педагогикалық ғылымның білімдеріне ие болу, жоғары кәсіби педагогтардың 

тәжірибесін қолдану және тарату, педагогикалық қызметтің жоғары деңгейіне ие болу және 

өзін-өзі тәрбиелеу. 
- Кәсіби қызметте құқықтық және қоғамдық ойлауды қолдана білу. 

- Социалды маңызды құбылыстарды модельдеу мен талдаудың негізгі әдістерін теориялық 

және эксперименттік зерттеу. 
- Кәсіби қызметті дамыту, көшбасшылық қабілеттерді, қабілеттерді, қабілеттерді, 

қабілеттерді, магистратурада оқуды жалғастыруға қабілетті қабілеттерді игеру. 

13 Оқытужәнеоқытуәдістері 

 1) аудиториялықсабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалықжәнезертханалықсабақтар-
оқытудыңинновациялықтехнологияларынескереотырып, ғылымның, 

технологиялардыңжәнеақпараттықжүйелердіңжаңажетістіктерінпайдаланаотырыпжәнеинте

рактивтінысанда 
2) аудиториядантыссабақтар: білімалушыныңөзіндікжұмысы, 

оныңішіндеоқытушыныңбасшылығымен, жекеконсультациялар. 

14 Бағалауәдістері 

 Оқужылыішіндеоқуүлгерімі мен 
үлгерімітуралыдеректердіжинауүшінбағалаудыңекітүріжүзегеасырылады: 

қалыптастырушыжәнежиынтықайырбастау. 

Бақылаутүрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы 
курстаркезіндестуденттеркелесінысандардаағымдағыжәнеаралықбақылауғаарналғанбірнеше

тапсырмаларғаиеболады: 

1. Аудиториядабелсендіжұмыс, шағынтесттер 



 

 

2. Жазбашажұмыстар 

- бақылаужұмыстары, сауалнамалар 
- короткие доклады, эссе 

3. Топтықжоба, презентация 

Емтиханаптасындакурстардытолықаяқтаунәтижелерібойыншастуденттерқорытындыбақыла

удытапсырады. 

15 Әдебиеттер 

 1. Әбенбаев С. Тәрбиежұмысыныңтеориясы мен әдістемесі. Алматы, 2004. 

2. Майгаранова Ш., Иманбаева С.Т. Мектептегітәрбиетеориясы мен әдістемесі. Оқу-
әдістемелікқұрал. - Алматы. - 2009, - 260 бет. 

3. Тажбаева С.Г. Мектептегітәрбиежұмысыныңтеориясы мен әдістемесі. Алматы, 2013. 

4. Садыков Т.С. и д р. О разработке ведущих идей в профессиональной подготовке будущего 

спеМиалиста // Вестник АГУ им. Абая. №5(5), 2001. - С. 21-25. 
5. Классному руководителю //Под ред. М.И.Рожкова. -М.,1999.-с.63-100. 

6. Әбенбаев С. Сыныпжетекшісі. -А.,2004. 

7. Тажбаева С.Г. Подготовка будущего учителя к технологии воспитательного процесса в 
школе. - А., 2004. -226с. 

8. Рожков М.И., Байбородова Л.В. ОрганизаМия воспитательного процесса в школе. -М., 

2000. 

9. Методика воспитательной работы: уч. пособие для студ. высш. уч. заведений // 
Л.А.Байкова, др. Под ред. В.А.Сластенина. - М., 2005. 

10. Педагогическиое мастерство и педагогические технологии//Под ред. Л.К.Гербенкиной, 

Л.А.Байкова -М., 2000. 

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды 08 ILL 

2 Модуль атауы Әдебиет тарихы модулі/ Модуль истории 

литературы  

Қазақ халық ауыз әдебиеті/ Казахское устное 

народное творчество; Фольклор тарихы/ История 
фольклора; Әдеби үдерістер 

кезеңі/Периодизация литературных процессов; 

Фольклорлық практика/Фольклорная практика; 
ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті/ Казахская 

Әдебиеттер ХІХ века; История казахской 

литературы; Алаш идеялы әдебиет (ХХғ.)/ 

Әдебиеттер АлашординМев (ХХ в.), ХХ ғ.б. 
ағартушылық әдебиет/ Просветительская 

Әдебиеттер начало ХХ века; Балалар 

әдебиеті/Детская Әдебиеттер; Түркі 
халықтарының әдебиеті/Әдебиеттер тюркских 

народов; Көне дәуір және жыраулар 

поэзиясы/Поэзия Древней эпохи и жырау; Қазақ 
балалар прозасы/ Казахская десткая проза; 

Қазіргі қазақ әдебиеті/ Современная казахская 

Әдебиеттер; Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ 

әдебиеті/Казахская Әдебиеттер в годы 
независимости 

3 Модульді жасаушылар Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  

Тіл және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау 
кафедралары 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1-2-3-4 квартал 3-го учебного оқу жылы 



 

 

7 Оқыту және бағалау тілі қазақша 

8 Академиялықкредиттер саны 35 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Ежелгі әлемнің әдеби мұрасын зерттеудің заманауи принциптері, XV ғасырдағы әдебиет, 

ХІХ-ХХ ғасырлардағы әдебиет, кеңестік кезеңдегі әдебиет, қазіргі кезеңдегі әдебиетті 
зерттеу бағыттары, ғылыми зерттеулердегі жетекші ғалымдардың еңбегі және қазіргі 

заманғы зерттеудің өзекті мәселелері. ХІХ ғасырдағы ақындар мен жазушылардың 

шығармашылығы фольклорлық, дәстүрлі жыраулар мен поэтикалық поэзияның табиғи 
сабақтастығы, көркемдік, стилистикалық жалғасу мәселелеріндегі ғылыми-теориялық 

көзқараспен түсіндіріледі.  Қазақ этикасының үздік әлемдік көркемдік әдістермен, жанрлық-

стилистикалық шеберлік үлгілерімен үйлесімділігіне ерекше назар аударылады. 

11. Модуль мақсаттарыәдеби мұраны зерттеумен, әдебиеттің ғылыми тарихын зерттеумен, 
дәуірдің жаңа Концепциясы негізінде қазақ әдебиетінің қалыптасу кезеңдерін анықтаумен 

байланысты мәселелер; әдебиет пен журналистиканың теориясы мен сынынан тұратын 

жалпы әдебиет тарихы мен қазақ әдебиетінің тарихы туралы білімді тереңдету, әдебиет 
дәуірінің ғылым ретіндегі маңызы, басқа ғылымдармен байланысы, оларды жүргізуге 

қатысты мәселелер, оларды зерттеу салалары мен түрлері, сондай-ақ ауызша білім беру 

тарихы. 

М1 қазақхалықәдебиеті, Қазақәдебиетітарихытуралытеориялықбілімдіқалыптастыру 

М2 ойлардыбілдіруқабілетінқалыптастыру. 

М3 өзіндікжәнетоптықжұмысдағдыларынқалыптастыруөзін-

өзіжетілдірудағдыларынқалыптастыру 

12 Оқунәтижелері 

М

Қ-1 Тілдерсаласындағықұзыреттер 

- Мемлекеттік, орысжәнешеттілдерінбілу. 

- Мемлекеттік, орысжәнешеттілдеріндесауаттытүсіндіребілу. 
- Ағымдағықұжаттымемлекеттік, орысжәнешеттілдеріндесауаттықұрастыру. 

- Сындарлы диалог құрабілу, қоғамдағыкөпмәдениетті, 

көпэтностыжәнекөпконфессиялыараласу, педагогикалыққызметкеқабілетті болу. 
- Кәсібихалықаралықдиалогтақалыптасқанспемиализацияланған терминология шеңберіндегі 

коммуникация құралыретіндешеттілінмеңгеру. 

КҚ

-1 Дидактикалық құзыреттілік 

- Қазіргі кезеңдегі қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқыту мәселесін түсіну. 
- Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін білу; 

- Мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде мемлекеттік тілде оқушылардың 

қабілеттерін дамытуға бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға психологиялық құқыққа 
ие болу. 

- Байланыс ретінде қазақ тілінде қарым-қатынас үлгісін қалыптастыру нақты жағдайларға 

жақын. 
-Бір "ана тілін-басқа мәдениетті-адамды" синтездеу, дидактикалық оқытудың объектісі 

ретінде анықтау. 

- Негізгі лингвистикалық мәдениеттанулық және Социалдық-мәдени әдістемелік 

материалдар. 
- Сыныпта нормативтік түпнұсқа тілді қолдану. 

- Мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін үйренуге қызығушылықты 

қалыптастыру мотивтері. 
- Педагогикалық және ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану. 



 

 

КҚ

-10 

Құзыреттілікті дамыту  

- Заманауи педагогикалық ғылымның білімдеріне ие болу, жоғары кәсіби педагогтардың 
тәжірибесін қолдану және тарату, педагогикалық қызметтің жоғары деңгейіне ие болу және 

өзін-өзі тәрбиелеу. 

- Кәсіби қызметте құқықтық және қоғамдық ойлауды қолдана білу. 

- Социалды маңызды құбылыстарды модельдеу мен талдаудың негізгі әдістерін теориялық 
және эксперименттік зерттеу. 

- Кәсіби қызметті дамыту, көшбасшылық қабілеттерді, қабілеттерді, қабілеттерді, 

қабілеттерді, магистратурада оқуды жалғастыруға қабілетті қабілеттерді игеру. 

13 Оқытужәнеоқытуәдістері 

 1) аудиториялықсабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалықжәнезертханалықсабақтар-

оқытудыңинновациялықтехнологияларынескереотырып, ғылымның, 

технологиялардыңжәнеақпараттықжүйелердіңжаңажетістіктерінпайдаланаотырыпжәнеинте
рактивтінысанда 

2) аудиториядантыссабақтар: білімалушыныңөзіндікжұмысы, 

оныңішіндеоқытушыныңбасшылығымен, жекеконсультациялар. 

14 Бағалауәдістері 

 Оқужылыішіндеоқуүлгерімі мен 

үлгерімітуралыдеректердіжинауүшінбағалаудыңекітүріжүзегеасырылады: 

қалыптастырушыжәнежиынтықайырбастау. 
Бақылаутүрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы 

курстаркезіндестуденттеркелесінысандардаағымдағыжәнеаралықбақылауғаарналғанбірнеше

тапсырмаларғаиеболады: 
1. Аудиториядабелсендіжұмыс, шағынтесттер 

2. Жазбашажұмыстар 

- бақылаужұмыстары, сауалнамалар 
- короткие доклады, эссе 

3. Топтықжоба, презентация 

Емтиханаптасындакурстардытолықаяқтаунәтижелерібойыншастуденттерқорытындыбақыла
удытапсырады. 

15 Әдебиеттер 

 Байтұрсынұлы А. Бес томдықшығармаларжинағы. І,ІІ т. Алматы, 2003,2004. 

Әуезов М. Әдебиеттарихы. Алматы, 1990. 
Ғабдуллин М. Қазақхалқыныңауыз әдебиеті.-Алматы,1974. 

СадырбаевС.Қазақхалқыныңәдебиеті. Хрестоматия.-Алматы,1990. 

Қазақәдебиетініңтарихы. Iт.1 кіт-Алматы,1960. 

Қазақәдебиетініңтарихы. 1т.2кіт.-/Алматы,1964ж/ 
Қоңыратбаев Ә. Қазақфольклорыныңтарихы. /Алматы, 1991ж/ 

Тұрсынов Е. Истоки тюркского фольклора. Қорқыт. Алматы: 2003.-287 б 

Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии, -Алматы, 2002. Искусство стран 

Востока, -Москва, 1986. 

Рене Груссе. Империя степей.- Алматы, ТОО “Санат”, 2003.Кадырбаев А.Ш. За пределами 

Великой Степи. –Алматы, 1997. 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды  

2 Модуль атауы   Концепция обновленного содержания 

образования, учебных планов и методики в 

контексте изучения казахского языка 

Инклюзивті білім беру/ Инклюзивное образование 
Академиялық жазу/Академическое письмо, 

Цифрлық педагогика/Цифровая педагогика, 



 

 

Педагогикалық шеберлік/Педагогическое 

мастерство, Педагогикалық 
тәжірибе/Педагогическая практика 

3 Модульді жасаушылар Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  

Тіл және әдебиет бойынша мұғалімдерді 

даярлау кафедралары 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 квартал 3-оқу жылы 

1 квартал 4-оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі қазақша 

8 Академиялықкредиттер саны 8 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ 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 педагогика, психология, балаларәдебиеті, ақпараттық-

коммуникациялықтехнологиялартуралытеориялықбілім мен 

тілдікталдаудағдыларынқалыптастыру (ағылшынтілінде). 

М2 ойлардыжүйеліжәнеуәждітүрдебілдіруқабілетінқалыптастыру. 

М3 өзіндікжәнетоптықжұмысдағдыларынқалыптастыруөзін-

өзіжетілдірудағдыларынқалыптастыру 

12 Оқунәтижелері 

О

К-

10 

Өзгерістер мен белгісіздіктердіңүдемелісерпініжағдайындаәлеуметтік, экономикалық, 

кәсібирөлдерді, географиялықжәнеәлеуметтікұтқырлықтыауыстыруғадайындық 

- Қазіргізаманғыақпараттықағындарғабағдарлануғақабілетті болу 

жәнеәлемдікэкономикалықүдерістер мен серпіндіөзгерістергебейім болу. 
- Өзқызметінебайланыстыәртүрліжағдайлардаикемдіжәнеұтқыр болу. 

- Қауіп пен 

белгісіздікжағдайындаэкономикалықжәнеұйымдастырушылықсипаттағышешімдерқабылдау

ғақабілетті болу. 
- Жинақталғантәжірибенісыниқабылдаужәнеқайтақарастыру, оны 

өзініңәлеуметтікжәнекәсібиқызметіндеқолдану. 

- Халықаралықсаладаөндірістікжәнеқолданбалықызметтіжүзегеасыруғақабілетті болу. 
- Жаңаәлеуметтік, экономикалық, саясижәнемәденижағдайларғақабілетті болу. 

- Өзгерістергеикемдіжауап беру жәнелогикалықтәуекелалу. 

К

Қ-

1 

Дидактикалық құзыреттілік 

- Қазіргі кезеңдегі қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқыту мәселесін түсіну. 
- Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін білу; 



 

 

- Мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде мемлекеттік тілде оқушылардың 

қабілеттерін дамытуға бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға психологиялық құқыққа 
ие болу. 

- Байланыс ретінде қазақ тілінде қарым-қатынас үлгісін қалыптастыру нақты жағдайларға 

жақын. 

-Бір "ана тілін-басқа мәдениетті-адамды" синтездеу, дидактикалық оқытудың объектісі 
ретінде анықтау. 

- Негізгі лингвистикалық мәдениеттанулық және Социалдық-мәдени әдістемелік 

материалдар. 
- Сыныпта нормативтік түпнұсқа тілді қолдану. 

- Мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін үйренуге қызығушылықты 

қалыптастыру мотивтері. 
- Педагогикалық және ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану. 

К

Қ-

10 

Құзыреттілікті дамыту  

- Заманауи педагогикалық ғылымның білімдеріне ие болу, жоғары кәсіби педагогтардың 

тәжірибесін қолдану және тарату, педагогикалық қызметтің жоғары деңгейіне ие болу және 
өзін-өзі тәрбиелеу. 

- Кәсіби қызметте құқықтық және қоғамдық ойлауды қолдана білу. 

- Социалды маңызды құбылыстарды модельдеу мен талдаудың негізгі әдістерін теориялық 
және эксперименттік зерттеу. 

- Кәсіби қызметті дамыту, көшбасшылық қабілеттерді, қабілеттерді, қабілеттерді, 

қабілеттерді, магистратурада оқуды жалғастыруға қабілетті қабілеттерді игеру. 

13 Оқытужәнеоқытуәдістері 

 Оқунәтижелері:  

1) аудиториялықсабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалықжәнезертханалықсабақтар-

оқытудыңинновациялықтехнологияларынескереотырып, ғылымның, 

технологиялардыңжәнеақпараттықжүйелердіңжаңажетістіктерінпайдаланаотырыпжәнеинтер
активтінысанда 

2) аудиториядантыссабақтар: білімалушыныңөзіндікжұмысы, 

оныңішіндеоқытушыныңбасшылығымен, жекеконсультациялар. 

14 Бағалауәдістері 

 Оқужылыішіндеоқуүлгерімі мен 

үлгерімітуралыдеректердіжинауүшінбағалаудыңекітүріжүзегеасырылады: 

қалыптастырушыжәнежиынтықайырбастау. 
Бақылаутүрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы 

курстаркезіндестуденттеркелесінысандардаағымдағыжәнеаралықбақылауғаарналғанбірнеше
тапсырмаларғаиеболады: 

1. Аудиториядабелсендіжұмыс, шағынтесттер 

2. Жазбашажұмыстар 

- бақылаужұмыстары, сауалнамалар 
- короткие доклады, эссе 

3. Топтықжоба, презентация 

Емтиханаптасындакурстардытолықаяқтаунәтижелерібойыншастуденттерқорытындыбақылау
дытапсырады. 

15 Әдебиеттер 



 

 

 Кусаинов Г.М., Сагинов К.М., Конурова-Идрисова З.К. Основы дидактики. – Астана: Ментр 

педагогического мастерства, 2014. – 348 с. Методическое пособие по разъяснению 
патриотического акта «Мәңгілік Ел». Методическое пособие – Астана: НаМиональная 

академия образования им.И.Алтынсарина, 2016. – 70 с. Руководство по 

критериальномуоМениванию для региональных и школьных координаторов: Учебно-метод. 

пособие /АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» /Под ред. О.И.Можаевой, 
А.С.Шилибековой, Д.Б.Зиеденовой. - Астана, 2016. - 46 с. Руководство по 

критериальномуоМениванию для учителей начальной школы: Учебнометод. пособие /АОО 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» /Под ред. О.И.Можаевой, А.С.Шилибековой, 
Д.Б.Зиеденовой. -Астана, 2016. - 48 с. Руководство по критериальномуоМениванию для 

учителей основной и общей средней школ: Учебно-метод. пособие /АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» /Под ред. О.И.Можаевой, А.С.Шилибековой, Д.Б.Зиеденовой. -
Астана, 2016. - 55 с. 
  

 

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды МҚ 12 

2 Модуль атауы Компаративистикамодулі/ Модуль 

компаративистики  
Қазақ - орыс тілдерінің салыстырмалы 
грамматикасы/ Сопоставительная грамматика 

казахско-русских языков; Қазақ-орыс тілдерінің 

салыстырмалы типологиясы/ Сопоставительная 

типология казахско-русских языков 

3 Модульді жасаушылар Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  

Тіл және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау 

кафедралары 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1 квартал, 4- оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі қазақша 

8 Академиялықкредиттер саны 10 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Салыстыру тілдік шындықтың бірдей фактілерін сипаттау кезінде фонетикалық, лексикалық, 

грамматикалық құралдарды таңдаудағы ұқсастықтар мен әр тілге тән айырмашылықтарды 

ашуға мүмкіндік береді.Тілдерді салыстырмалы зерттеу тек қолдануды ғана емес, сонымен 

бірге салыстырылатын тілдердің нақты материалын зерттеудің әдістері мен әдістерін одан 

әрі дамытуды талап етеді, өйткені салыстырмалы салыстырмалы лингвистиканың кейбір 

мәселелері даулы болып қала береді, әрі қарай шешуді талап етеді. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 теориялықбілім мен тілдікталдаудағдыларынқалыптастыру 

М2 ойлардыжүйеліжәнеуәждітүрдебілдіруқабілетінқалыптастыру. 

М3 өзіндікжәнетоптықжұмысдағдыларынқалыптастыруөзін-

өзіжетілдірудағдыларынқалыптастыру 

12 Оқунәтижелері 



 

 

О

К-

10 

Өзгерістер мен белгісіздіктердіңүдемелісерпініжағдайындаәлеуметтік, экономикалық, 

кәсібирөлдерді, географиялықжәнеәлеуметтікұтқырлықтыауыстыруғадайындық 
- Қазіргізаманғыақпараттықағындарғабағдарлануғақабілетті болу 

жәнеәлемдікэкономикалықүдерістер мен серпіндіөзгерістергебейім болу. 

- Өзқызметінебайланыстыәртүрліжағдайлардаикемдіжәнеұтқыр болу. 

- Қауіп пен 
белгісіздікжағдайындаэкономикалықжәнеұйымдастырушылықсипаттағышешімдерқабылдау

ғақабілетті болу. 

- Жинақталғантәжірибенісыниқабылдаужәнеқайтақарастыру, оны 
өзініңәлеуметтікжәнекәсібиқызметіндеқолдану. 

- Халықаралықсаладаөндірістікжәнеқолданбалықызметтіжүзегеасыруғақабілетті болу. 

- Жаңаәлеуметтік, экономикалық, саясижәнемәденижағдайларғақабілетті болу. 
- Өзгерістергеикемдіжауап беру жәнелогикалықтәуекелалу. 

К

Қ-

1 

Дидактикалық құзыреттілік 

- Қазіргі кезеңдегі қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқыту мәселесін түсіну. 

- Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін білу; 
- Мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде мемлекеттік тілде оқушылардың 

қабілеттерін дамытуға бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға психологиялық құқыққа 

ие болу. 
- Байланыс ретінде қазақ тілінде қарым-қатынас үлгісін қалыптастыру нақты жағдайларға 

жақын. 

-Бір "ана тілін-басқа мәдениетті-адамды" синтездеу, дидактикалық оқытудың объектісі 

ретінде анықтау. 
- Негізгі лингвистикалық мәдениеттанулық және Социалдық-мәдени әдістемелік 

материалдар. 

- Сыныпта нормативтік түпнұсқа тілді қолдану. 
- Мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін үйренуге қызығушылықты 

қалыптастыру мотивтері. 

- Педагогикалық және ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану. 

К

Қ-

10 

Құзыреттілікті дамыту  
- Заманауи педагогикалық ғылымның білімдеріне ие болу, жоғары кәсіби педагогтардың 

тәжірибесін қолдану және тарату, педагогикалық қызметтің жоғары деңгейіне ие болу және 

өзін-өзі тәрбиелеу. 
- Кәсіби қызметте құқықтық және қоғамдық ойлауды қолдана білу. 

- Социалды маңызды құбылыстарды модельдеу мен талдаудың негізгі әдістерін теориялық 

және эксперименттік зерттеу. 

- Кәсіби қызметті дамыту, көшбасшылық қабілеттерді, қабілеттерді, қабілеттерді, 
қабілеттерді, магистратурада оқуды жалғастыруға қабілетті қабілеттерді игеру. 

13 Оқытужәнеоқытуәдістері 

 Оқунәтижелері будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  
1) аудиториялықсабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалықжәнезертханалықсабақтар-

оқытудыңинновациялықтехнологияларынескереотырып, ғылымның, 

технологиялардыңжәнеақпараттықжүйелердіңжаңажетістіктерінпайдаланаотырыпжәнеинтер

активтінысанда 
2) аудиториядантыссабақтар: білімалушыныңөзіндікжұмысы, 

оныңішіндеоқытушыныңбасшылығымен, жекеконсультациялар. 

14 Бағалауәдістері 

 Оқужылыішіндеоқуүлгерімі мен 
үлгерімітуралыдеректердіжинауүшінбағалаудыңекітүріжүзегеасырылады: 

қалыптастырушыжәнежиынтықайырбастау. 

Бақылаутүрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 
Осы 

курстаркезіндестуденттеркелесінысандардаағымдағыжәнеаралықбақылауғаарналғанбірнеше

тапсырмаларғаиеболады: 

1. Аудиториядабелсендіжұмыс, шағынтесттер 



 

 

2. Жазбашажұмыстар 

- бақылаужұмыстары, сауалнамалар 
- қысқабаяндамалар, эсселер 

3. Топтықжоба, презентация 

Емтиханаптасындакурстардытолықаяқтаунәтижелерібойыншастуденттерқорытындыбақылау

дытапсырады. 

15 Әдебиеттер 

  Исаев С.М., Нуркина Г.Т. Сопоставительная типология русского и казахского языков. – А.: 

Санат, 1996. – 271 с.  
Суюнова Г.С. Сопоставительная типология в таблиМах и текстах: учебное пособие. – 

Павлодар: Имидж Мастер, 2001. – 86 с.  

 Аханов К. Тіл білімінің негіздері. – Алматы: Санат, 2003. – 496 б. , Исаев С. Қазақ тіл 

білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2008. – 622 б. , Сариева К. Қазақ тілі және елтану. – 
Алматы: Лебіз, 1997. – 128 б. Дополнительная: , Жаналина Л. Сопоставительное 

словобразование русского и казахского языков. – А.: РИК, 1998. – 154 с. , Турсунов Д., 

Хасанов Б. и др. Сопоставительная грамматика русского и казахского языков. – А.-А.: 
Ғылым, 1987. , Сулейменова Э.Д. Предмет контрастивной лингвистики и 

КонцепциянаМионально-русского двуязычия // Орысша язык и Әдебиеттер в казахской 

школе. – 1989. – № 7. , Ахметжанова З.К. ФункМионально-семантические поля русского и 

казахского языков. – А.-А.: Ғылым, 1989. – 108 с. , Виноградов В.А. Сопоставительный 
метод. Типология // ЛЭС. – М.: Орысша язык, 1990. , Хасанова С., Шалабаев Б. Кестелі 

грамматика. – Алматы: Ана тілі, 1996. – 208б. 

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды ATTM/MLTA09 

2 Модуль атауы Әдеби-теориялық талдау модулі/Модуль 

литературно-теоретического анализа 
Әдебиеттануға кіріспе/ Введение в 

литературоведение; Әдеби байланыс/ 

Литературные связи; Әдебиет теориясы/ Теория 
литературы; Көркем шығарма талдау/Анализ  

художественного перевода 

3 Модульді жасаушылар Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  

Тіл және әдебиет бойынша мұғалімдерді 

даярлау кафедралары 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 квартал, 3-го  оқу жылы обучения 

7 Оқыту және бағалау тілі қазақша 

8 Академиялықкредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 сөз өнерін, тарихи-әдеби процесті, әдебиеттің даму заңдылықтарын, көркем шығармаларды, 

жазушылардың шығармашылық өмірін зерттейді. 

11. Модуль мақсаттарыәдебиет теориясы бойынша білім мен түсінік қалыптастыру 

М1 қазақхалықәдебиеті, Қазақәдебиетітарихытуралытеориялықбілімдіқалыптастыру 

М2 ой білдірудағдысынқалыптастыру. 

М3 өзіндікжәнетоптықжұмысдағдыларынқалыптастыруөзін-

өзіжетілдірудағдыларынқалыптастыру 

12 Оқунәтижелері 



 

 

О

К-

1 

Тілдерсаласындағықұзыреттер 

- Мемлекеттік, орысжәнешеттілдерінбілу. 
- Мемлекеттік, орысжәнешеттілдеріндесауаттытүсіндіребілу. 

- Ағымдағықұжаттымемлекеттік, орысжәнешеттілдеріндесауаттықұрастыру. 

- Сындарлы диалог құрабілу, қоғамдағыкөпмәдениетті, 

көпэтностыжәнекөпконфессиялыараласу, педагогикалыққызметкеқабілетті болу. 
- Кәсібихалықаралықдиалогтақалыптасқанспемиализацияланған терминология шеңберіндегі 

коммуникация құралыретіндешеттілінмеңгеру. 

К

Қ-

1 

Дидактикалық құзыреттілік 
- Қазіргі кезеңдегі қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқыту мәселесін түсіну. 

- Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін білу; 

- Мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде мемлекеттік тілде оқушылардың 

қабілеттерін дамытуға бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға психологиялық құқыққа 
ие болу. 

- Байланыс ретінде қазақ тілінде қарым-қатынас үлгісін қалыптастыру нақты жағдайларға 

жақын. 
-Бір "ана тілін-басқа мәдениетті-адамды" синтездеу, дидактикалық оқытудың объектісі 

ретінде анықтау. 

- Негізгі лингвистикалық мәдениеттанулық және Социалдық-мәдени әдістемелік 
материалдар. 

- Сыныпта нормативтік түпнұсқа тілді қолдану. 

- Мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін үйренуге қызығушылықты 

қалыптастыру мотивтері. 
- Педагогикалық және ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану. 

К

Қ-

10 

Құзыреттілікті дамыту  

- Заманауи педагогикалық ғылымның білімдеріне ие болу, жоғары кәсіби педагогтардың 
тәжірибесін қолдану және тарату, педагогикалық қызметтің жоғары деңгейіне ие болу және 

өзін-өзі тәрбиелеу. 

- Кәсіби қызметте құқықтық және қоғамдық ойлауды қолдана білу. 

- Социалды маңызды құбылыстарды модельдеу мен талдаудың негізгі әдістерін теориялық 
және эксперименттік зерттеу. 

- Кәсіби қызметті дамыту, көшбасшылық қабілеттерді, қабілеттерді, қабілеттерді, 

қабілеттерді, магистратурада оқуды жалғастыруға қабілетті қабілеттерді игеру. 

13 Оқытужәнеоқытуәдістері 

 1) аудиториялықсабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалықжәнезертханалықсабақтар-

оқытудыңинновациялықтехнологияларынескереотырып, ғылымның, 

технологиялардыңжәнеақпараттықжүйелердіңжаңажетістіктерінпайдаланаотырыпжәнеинтер
активтінысанда 

2) аудиториядантыссабақтар: білімалушыныңөзіндікжұмысы, 

оныңішіндеоқытушыныңбасшылығымен, жекеконсультациялар. 

14 Бағалауәдістері 

 Оқужылыішіндеоқуүлгерімі мен 

үлгерімітуралыдеректердіжинауүшінбағалаудыңекітүріжүзегеасырылады: 

қалыптастырушыжәнежиынтықайырбастау. 
Бақылаутүрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы 

курстаркезіндестуденттеркелесінысандардаағымдағыжәнеаралықбақылауғаарналғанбірнеше

тапсырмаларғаиеболады: 
1. Аудиториядабелсендіжұмыс, шағынтесттер 

2. Жазбашажұмыстар 

- бақылаужұмыстары, сауалнамалар 
3. Топтықжоба, презентация 

Емтиханаптасындакурстардытолықаяқтаунәтижелерібойыншастуденттерқорытындыбақылау

дытапсырады. 

15 Әдебиеттер 
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А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды МҚ 12 

2 Модуль атауы Қазақ тілі және әдебиеті мұғалімі /Учитель 

казахского языка и литературы  
Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі/ Синтаксис 

современного казахского языка, Мәтін синтаксисі/ 

Синтаксис текста; Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы/ 

Словооброзования современного казахского языка; 
ФункМионалды грамматика/ФункМиональная 

грамматика; Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы/ 

Морфология современного казахского языка; 
Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы және 

фразеологиясы/Лексикология и фразеология 

современного казахского языка 

3 Модульді жасаушылар Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  

Тіл және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау 

кафедралары 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2 квартал, 4-оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі қазақша 

8 Академиялықкредиттер саны 13 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 қазақ әдеби тілінің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық жүйесінің ғылыми-теориялық 

негізін құрайды. "Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі" пәні қазақ тілінің сөзжасам, сөз 
тіркестерінің формалары, есім мен етістіктердің тіркесімдері , олардың ерекшеліктері, 

мағыналық қатынастары, сөйлем мүшелері, сөйлемді тану принциптері, сөйлем мүшелеріне 

қатынасына байланысты сөйлемдердің түрлері, олардың оқшауланған сөздер арқылы 

күрделілігі, тыныс белгілері туралы теориялық материалдарды қамтиды; қазақ тілінің 
морфологиялық құрылымының теориялық негіздері, қазақ тілінің морфологиялық 

құрылымының грамматикалық мағыналары мен морфологиялық негіздері. қазақ тіліндегі 

сөздердің лексика-грамматикалық топтары, тілдегі грамматикалық мағыналары мен 
формалары туралы мәліметтер береді. 

11. Модуль мақсаттары 

қазақ тілі мен әдебиетін зерделеу барысында алынған білімді логикалық бірлікке 

концептуализациялау, көркем әдеби шығармалар арқылы ақпарат алу, Социалдық-
экономикалық, мәдени-тарихи, қоғамдық қатынастарды ғылыми жалпылау қабілетін 

жетілдіру; жеке білім контексінде қазақ тілі мен әдебиетін оқыту арқылы филологиялық 

білім беру жүйесін енгізе отырып, Социалдық-саяси мәселелерде оның гуманизміне назар 
аудару қабілетін дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. 

М1 теориялықбілім мен тілдікталдаудағдыларынқалыптастыру 

М2 ойлардыжүйеліжәнеуәждітүрдебілдіруқабілетінқалыптастыру. 



 

 

М3 өзіндікжәнетоптықжұмысдағдыларынқалыптастыруөзін-

өзіжетілдірудағдыларынқалыптастыру 

12 Оқунәтижелері 

О

К-

10 

Өзгерістер мен белгісіздіктердіңүдемелісерпініжағдайындаәлеуметтік, экономикалық, 
кәсібирөлдерді, географиялықжәнеәлеуметтікұтқырлықтыауыстыруғадайындық 

- Қазіргізаманғыақпараттықағындарғабағдарлануғақабілетті болу 

жәнеәлемдікэкономикалықүдерістер мен серпіндіөзгерістергебейім болу. 

- Өзқызметінебайланыстыәртүрліжағдайлардаикемдіжәнеұтқыр болу. 
- Қауіп пен 

белгісіздікжағдайындаэкономикалықжәнеұйымдастырушылықсипаттағышешімдерқабылдау

ғақабілетті болу. 
- Жинақталғантәжірибенісыниқабылдаужәнеқайтақарастыру, оны 

өзініңәлеуметтікжәнекәсібиқызметіндеқолдану. 

- Халықаралықсаладаөндірістікжәнеқолданбалықызметтіжүзегеасыруғақабілетті болу. 
- Жаңаәлеуметтік, экономикалық, саясижәнемәденижағдайларғақабілетті болу. 

- Өзгерістергеикемдіжауап беру жәнелогикалықтәуекелалу. 

К

Қ-

1 

Дидактикалық құзыреттілік 

- Қазіргі кезеңдегі қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқыту мәселесін түсіну. 
- Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін білу; 

- Мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде мемлекеттік тілде оқушылардың 

қабілеттерін дамытуға бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға психологиялық құқыққа 

ие болу. 
- Байланыс ретінде қазақ тілінде қарым-қатынас үлгісін қалыптастыру нақты жағдайларға 

жақын. 

-Бір "ана тілін-басқа мәдениетті-адамды" синтездеу, дидактикалық оқытудың объектісі 
ретінде анықтау. 

- Негізгі лингвистикалық мәдениеттанулық және Социалдық-мәдени әдістемелік 

материалдар. 
- Сыныпта нормативтік түпнұсқа тілді қолдану. 

- Мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін үйренуге қызығушылықты 

қалыптастыру мотивтері. 

- Педагогикалық және ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану. 

К

Қ-

3 

Академиялыққұзыреттер 

-Қазақтілі мен әдебиетіноқыту-педагогика, психология әдіснамасындұрыстүсіну. 

-Қазақтіліноқытудыңпсихологиялық-педагогикалықнегіздерінбілу. 
- Құрылымдықбілімдіжүйелеужәнеолардыәртүрлітәсілдерменұсынумүмкіндігі. 

- Тілдердікатегорияменжүйелеужәнетүсіну, 

оқытылатынтілдердіңграмматикалықжәнестилистикалықнормаларынтүсіну. 

- Лингвистикалықзерттеужәнесипаттауәдіснамасы мен әдістерінмеңгеру. 
- Ықтималараластырунемесеболжаутілдеріменсалыстырғандасәйкескішіұқсастықтар мен 

айырмашылықтардыанықтау. 

- Ауызшасөйлеудіңнегізгіформаларынмеңгеру, 
оқытудыңәртүрлістратегияларынқолданаотырып, шынайы аудио мәтіндітүсіну. 

К

Қ-

10 

Құзыреттілікті дамыту  

- Заманауи педагогикалық ғылымның білімдеріне ие болу, жоғары кәсіби педагогтардың 

тәжірибесін қолдану және тарату, педагогикалық қызметтің жоғары деңгейіне ие болу және 
өзін-өзі тәрбиелеу. 

- Кәсіби қызметте құқықтық және қоғамдық ойлауды қолдана білу. 

- Социалды маңызды құбылыстарды модельдеу мен талдаудың негізгі әдістерін теориялық 
және эксперименттік зерттеу. 

- Кәсіби қызметті дамыту, көшбасшылық қабілеттерді, қабілеттерді, қабілеттерді, 

қабілеттерді, магистратурада оқуды жалғастыруға қабілетті қабілеттерді игеру. 

13 Оқытужәнеоқытуәдістері 



 

 

 1) аудиториялықсабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалықжәнезертханалықсабақтар-

оқытудыңинновациялықтехнологияларынескереотырып, ғылымның, 
технологиялардыңжәнеақпараттықжүйелердіңжаңажетістіктерінпайдаланаотырыпжәнеинтер

активтінысанда 

2) аудиториядантыссабақтар: білімалушыныңөзіндікжұмысы, 

оныңішіндеоқытушыныңбасшылығымен, жекеконсультациялар. 

14 Бағалауәдістері 

 Оқужылыішіндеоқуүлгерімі мен 

үлгерімітуралыдеректердіжинауүшінбағалаудыңекітүріжүзегеасырылады: 
қалыптастырушыжәнежиынтықайырбастау. 

Бақылаутүрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы 

курстаркезіндестуденттеркелесінысандардаағымдағыжәнеаралықбақылауғаарналғанбірнеше
тапсырмаларғаиеболады: 

1. Аудиториядабелсендіжұмыс, шағынтесттер 

2. Жазбашажұмыстар 
- бақылаужұмыстары, сауалнамалар 

- короткие доклады, эссе 

3. Топтықжоба, презентация 

Емтиханаптасындакурстардытолықаяқтаунәтижелерібойыншастуденттерқорытындыбақылау
дытапсырады. 

15 Әдебиеттер 

 Бітібаева Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі. Алматы, 1997ж.; Дәулетбекова Ж. Оқушылардың 
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193 бет., Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. – Алматы: Ана тілі, 1993. – 446 бет., Жұбанов 

Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. – Алматы: Ғылым, 1999. – 328 бет., Есенов Қ. 
Құрмалас сөйлем синтаксисі. – Алматы: Білім, 1995. – 180 бет., Аманжолов С. Қазақ 

әдеби тілі синтаксисінің қысқаша курсы \оқулық\. – Алматы: Санат, 1994. – 320 бет.,  

Балақаев М., Қордабаев Т. Қазіргі қазақ тілі грамматикасы (синтаксис). – Алматы: 
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Кенже-пресс, 2000., Қордабаев Т. Қазақ тіліндегі құрмалас сөйлемдер синтаксисі (Оқу 

құралы). 2-басылуы. – Алматы, «Санат», 1995. – 176 бет., Қазақ тілі грамматикасы 
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– 174 бет., Балақаев М. Қазіргі қазақ тілі: Сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисі. – 

Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2006. – 237 бет., Елеуова А.С. Қазақ тіліндегі 

актуальсыздану құбылысы және оның сөйлем құрылымында алатын орны. Филол. Ғыл. 

Канд. ... авторефераты. – Алматы, 2007. – 26 бет., Бозбаева А. Толымсыз сөйлем: 
құрылысы, синтаксистік жүйедегі орны. Филол. ғыл. канд. ...диссертаМиясы. – Алматы, 

2005. – 118 бет. , Тіл білімі сөздігі /жалпы ред. басқ. Э.Д.Сүлейменова/. – Алматы: 

Ғылым, 1998. – 544 бет., Әуелбаев Ш. ПунктуаМияның қиын мәселелері. – Алматы: 
Мектеп, 1977. – 88 бет., Қордабаев Т.Р. Тарихи синтаксис мәселелері. – Алматы: 

Ғылым, 1965. – 244 бет., Аманжолов С., Бегалиев Ғ. Қазақ тілі грамматикасы. 

Синтаксис. – Алматы, 1948. – 280 бет. 

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды Дополнительное образование 

 

2 Модуль атауы Предпринимательство и менеджмент 

Білім берудегі менеджмент/ Менеджмент в 



 

 

образовании; КәсіКҚерлік 

құқық/Предпринимательское право; Салық және 
салықсалу/Налоги и налогообложение;  

Тайм менеджмент/Тайм менеджмент; Каучинг 

негіздері/Основы каучинга; HR менеджмент/HR 

менеджмент; Бизнес жоспарлау/Бизнес 

планирование 

3 Модульді жасаушылар  Кафедра Бизнес, управление и право 

4 Кафедра-модуль иесі Кафедра Бизнес, управление и право 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  

- 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3-4 квартал, 3 оқу жылы 

1-2 квартал, 4 оқу жылы 
 

7 Оқыту және бағалау тілі қазақша 

8 Академиялықкредиттер саны 20 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

белгілі бір білім жүйесіне әкелетін кәсіпкерлік құқықтың теориялық негіздерін қамту, 

кәсіпкерлік заңнаманың құқықтық қағидаттары мен нарықтарын түсіндіру, нормативтік 
құқықтық актілердің қайшылықтары мен кемшіліктерін анықтау және оларды жою 

тәсілдерін көрсету, кәсіпкерлік тәжірибемен , кәсіпкерлер құжаттарымен, салық 

стандарттарымен танысу. 

Бизнес-жоспарды қолданудың негізгі бағыттары. Бизнес-жоспарларды әзірлеу принциптері. 
Кәсіпорынның өндірістік жоспарының мазмұны, оның кәсіпорын жоспарларының өзара 

әрекеттесу механизміндегі рөлі. мемлекеттің фискалдық жүйесінің, оның ішінде салық 

жүйесінің қоғамдық-экономикалық, саяси және құқықтық негіздері нысанасын, сондай-ақ 
мемлекеттің салық қызметінің негізгі функциялары мен құқықтық нысандарының 

ерекшеліктерін ашу 

11. Модуль мақсаттары 

М1 уақыттыбасқаруұғымы, оныңмәні мен міндеттері-

бұлжекеуақытдағдыларынқалыптастыруғажәнедамытуғаүйрету. 

М2 студенттердің коучинг философиясынигеруіжәне оны кәсібитәжірибедеқолдану, 

жекежұмысістеудіүйрену, клиенттіңішкіәлемінзерттеужәнеадамныңерекшересурстары мен 

қажеттіліктерінашумүмкіндігі. 

М3 студенттердіңоперациялықжүйеменбайланыстыбасқарушылыққызметсаласындатеориялықбі

лім мен практикалықдағдылардымеңгеруі. 

12 Оқунәтижелері 

М

Қ-

4 

Әлеуметтікқұзыреттер 

- 
ӨзқызметінденегізқалаушымемлекеттікқұжаттардыжәнеҚазақстанРеспубликасыныңнормати

втікактілерінбасшылыққаалуқабілеті.  

- ҚазақстанРеспубликасыныңқұқықтықжүйесі мен заңнамасыныңнегіздерінбілу.  
- Қоғамныңәлеуметтік даму үрдістерінбілуқабілеті.  

- Өзқызметінденормативтікжәнеқұқықтыққұжаттардыпайдалануқабілеті.  

- Қоғамдықжәнееңбекөміріне, атапайтқанда, 

барғансайынәртүрліқоғамдарғатиімдіжәнесындарлытүрдеқатысуға, сондай-
аққажетболғанжағдайдақақтығыстардышешугемүмкіндікберетінмінез-



 

 

құлықнысандарындамыту;  

- Әлемдегіөзаратәуелділікті, коммуникативтіліктітүсінусезіміндамыту, 
қақтығыстардыңалдыналужәнежою, ымырағакелу, 

өзпікірінұжымныңпікіріменбайланыстыруқабілеті; 

-Іскерлік этика нормаларынсақтауға, этикалықжәнеқұқықтықмінез-
құлықнормаларынбілугеқабілетті. 

М

Қ-

6 

Кәсіпкерлікжәнеэкономикалыққұзыреттер 

- Экономиканымемлекеттікреттеудіңмақсаттары мен әдістерін, 
экономикадағымемлекеттіксектордыңрөлінбілужәнетүсіну.  

- Экономикалықбілімнегіздерінмеңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржытуралытүсініккеие 

болу.  
- 

Ресурстарғақажеттіліктібағалаужәнекәсібиқызметтегіміндеттердішешукезіндеолардыпайдал

анудыжоспарлауқабілеті.  

- Кәсібиміндеттергеқолжеткізуүшінидеялардыіс-әрекеткеайналдыруға, 
жобалардыжоспарлауғажәнебасқаруғақабілетті. этикалыққұндылықтардытүсінеді; 

- Адамдарменжұмысістейбілу, тапсырысберушілерменөзараіс-қимыл, персоналдыбасқару, 

пайдаланушыларменөзараіс-қимыл, рұқсатберетінжәнеуәкілеттіоргандарменжұмыс, 
билікөкілдеріменжұмыссаласындабілімдімеңгеру; Қазақстанныңқұқықтықжүйесі мен 

заңнамасыныңнегіздерін, қоғамныңСоциалды даму үрдістерінбіледі. 

М

Қ-

7 

Ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттер  

-Бастамашылық таныту және проблемалардың ұйымдастырушылық-басқарушылық 
шешімдерін табу қабілеті.  

- Дербес ұйымдастыру және жоспарлау қабілеті.  

- Ұжыммен жұмыс кезінде кәсіби мәселелерді шешудің әртүрлі нұсқаларын өз бетінше 
әзірлеу және ұсыну мүмкіндігі.  

- Борларды қою және оларға жету мүмкіндігі.  

- Бірлескен іс-әрекеттерді ұйымдастыру, бастама көтеру және нәтижеге жауап беру 

мүмкіндігі.  
- Өмір мен қызметтің әртүрлі салаларында алған білім мен дағдыларды пайдалана отырып, 

идеяларды қалыптастыру және оларды іске асыру қабілеті.   

Сыни байқау үшін қажетті дағдыларды, түсіндіру, талдау, қорытынды жасау, бағалау беру 
қабілетін меңгерген; 

К

Қ-

9 

Бағдарламалық қамтамасыз ету құзыреті  

- Теориялық зерттеулер үшін материалды іріктеу әдістері. 

- Тілдік сабақтар мен сабақтан тыс іс-шараларды жоспарлау әдістері. 

-Пәндік, психологиялық-педагогикалық және әдістемелік білім жүйесін, нақты Социалдық-

педагогикалық жағдайларды ескере отырып, кәсіби қызметте теориялық білімді қолдану 

біліктері мен дағдыларын меңгеру; 

- Жауапты педагогтың педагогикалық қызметінің нәтижелері туралы хабардар болуы.  

-Оқу-тәрбие іс-шараларын өткізу кезінде Time managent әдістерін қолдану. 

К

Қ-

5 

Жүйеленген құзыреттер 

- Синергетикалық, әлеуметтік, педагогикалық жүйелер саласында білімді меңгеру( жүйелі 

тәсіл, педагогикалық жүйенің принципі), психологиялық-педагогикалық білім бойынша 

іздеу, формалдау, құрылымдау және жүйелеу біліктері мен дағдыларын меңгеру, 

педагогикалық ерік-жігерді борда қабылдауға және жүйелі ойлауға қабілетті болу. 

- Оқытудың жаңа технологияларын және жоғары білікті оқытушылардың тәжірибесін 

ұйымдастыру қабілеті. 

К

Қ-

8 

Басқарушылық құзыреттер 

- Педагогикалық мониторинг жүргізу, Педагогикалық өлшеу көрсеткіштері жүйесін әзірлеу, 

бақылау және бағалау материалдарын әзірлеу, нәтижелерді түсіндіру, өзін-өзі бағалау және 



 

 

педагогикалық басқару дағдыларын анықтау, әділдік пен объективтілікке ұмтылу.  

-Психологиялық-педагогикалық диагностика, талдау және синтез негізінде кешенді 

педагогикалық мониторинг ұйымдастыру мүмкіндігіне ие болу. 

- Еңбек кәсібін басқару мен бақылаудың мақсатты міндеттері, Білім беру ұйымын дербес 

басқару. 

13 Оқытужәнеоқытуәдістері 

 1) аудиториялықсабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалықжәнезертханалықсабақтар-

оқытудыңинновациялықтехнологияларынескереотырып, ғылымның, 
технологиялардыңжәнеақпараттықжүйелердіңжаңажетістіктерінпайдаланаотырыпжәнеинтер

активтінысанда 

2) аудиториядантыссабақтар: білімалушыныңөзіндікжұмысы, 
оныңішіндеоқытушыныңбасшылығымен, жекеконсультациялар. 

14 Бағалауәдістері 

 Оқужылыішіндеоқуүлгерімі мен 

үлгерімітуралыдеректердіжинауүшінбағалаудыңекітүріжүзегеасырылады: 
қалыптастырушыжәнежиынтықайырбастау. 

Бақылаутүрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы 

курстаркезіндестуденттеркелесінысандардаағымдағыжәнеаралықбақылауғаарналғанбірнеше
тапсырмаларғаиеболады: 

1. Аудиториядабелсендіжұмыс, шағынтесттер 

2. Жазбашажұмыстар 
- бақылаужұмыстары, сауалнамалар 

- эссе 

3. Топтықжоба, презентация 
Емтиханаптасындакурстардытолықаяқтаунәтижелерібойыншастуденттерқорытындыбақылау

дытапсырады. 
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корпораМии. -М.: Дело, 1993, Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное 
пособие / Под ред. П.В.Шеметова. -М.: ИНФРА-М, НГАЭиУ; Новосибирск, 1998,  Исаенко 
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3. Жалпы білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің 

қалыптастырылатын құзыреттермен (құрауыштарды оқыту нәтижелерімен) корреляция 

матрицасы) 

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

 

КК1 +            

КК2  +           

КК3  +           

КК4 +            

КК5  +           



 

 

 

ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ 

Курс Квартал ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД КВ 

/minor 

ПД 

ВК 

ПД 

КВ 

ҚА Барлы

ғы 

КК6    +         

КК7   +          

КК8   +          

КК9     +        

КК10     +        

КК11     +        

КҚ1       +      

КҚ2       + +     

КҚ3        +     

КҚ4      +       

КҚ5      +       

КҚ 6         +    

КҚ7       +      

КҚ8       +      

КҚ9        +     

КҚ10         + +   

КҚ11     +        

КҚ12        +     

КҚ13         +    

КҚ14       +  +    

КҚ15       +      

КҚ16       +      

КҚ17        +     

КҚ18       +      

КҚ19       +      

КҚ20       +      

КҚ21          + + + 

КҚ22         + +   

КҚ23         + + +  

КҚ24         +   + 

КҚ25        +  +  + 

КҚ26        +     

КҚ27        + +    

КҚ28         + + +  

КҚ29           + + 

КҚ30          +  + 

КҚ31           + + 

КҚ32             

КҚ33        + +    

КҚ34           + + 

КҚ35       +  + + +  

КҚ36   +          

КҚ37   +          

КҚ38   +          



 

 

1 

1-2 15 5 10     
30 

3-4 29  1-пр.     
30 

2 

1-2 7  13 10    
30 

3-4   
15 

5-пр. 
10    

30 

3 

1-2   5 25    
30 

3-4   5-пр. 10 15   
30 

4 

1-2    3 15 18  
36 

3-4      12-пр 12 
24 

Барлығы  51 5 54 58 30 18 12 240 

 
 

 

 

3. Білімалушылардыңжетістіктерінбақылаунысандары 

Бакалавриат бағдарламаларынмеңгерусапасынбағалаукелесінысандардықамтиды: 

- үлгерімдіағымдағыбақылау;  

- білімалушылардыңаралықаттестациясына;  
- қорытынды (мемлекеттікқорытынды) аттестация.  

Білім беру 

бағдарламасындажоспарланғаноқытунәтижелерінежәнебарлыққұзіреттіліктердеңгейінеқолжеткізу
дібағалауүшінкелесіқұралдарқолданылады: типтіктапсырмалар, бақылаужұмыстары, тесттержәне 

т. б.  

Қалыптасқанқұзыреттердіанықтауәдісінесәйкесбақылаутүрлерінүштопқатоптастыруғаболады, 

олардыңәрқайсысыныңөзіндікартықшылықтары бар: 
- ауызша, студенттіңбілімі мен көкжиегінөзгертугемүмкіндікбереді, логикалықжауапқұрабілу, 

монологиялықсөйлеуқабілетіжәнеоқытушыныңтәрбиелікәсерініңүлкенмүмкіндіктері бар басқа да 

коммуникативтікдағдылар; 
- жазбаша, мұғалімніңуақытынқысқартуғамүмкіндікбереді, 

барлықстуденттердібірдейжағдайғақояды, 

мұғалімніңкөмегіболмағанкездежауаптардыобъективтітүрдеауыстырады, 

бағалаудыңнегізділігінтексереді; студенттідаярлаукезіндегісубъективтілік; 
- ақпараттықтехнологиялардыпайдаланаотырыпбақылау, 

студенттердіңбақыланатынматериалдыигеруітуралыжеделақпараталуғамүмкіндікберетін, осы 

ақпараттыоқытушығаегжей-тегжейліжәнедербестендірілгентүрдеберуге, білім беру 
бағдарламасыныңбарлықпәндері мен модульдерібойыншастуденттердіңжетістіктерінинтегралдық 

(рейтингтік) бағалаудықалыптастыруғажәнежинақтауға, 

ақпараттықресурстарменжәнеқұралдарменжұмысістеудіңпрактикалықіскерліктері мен 
дағдыларындарытуға, өзбетіншежұмысжүргізубарысындастуденттердіңуәждемесі мен өзін-

өзібақылауынарттыруғамүмкіндікбереді. 

Пәнбойыншабілімдіағымдағыбақылаусабақкезіндежәнестуденттердіңөзіндікжұмысыныңнәтижеле

рібойыншастуденттердіңбілімінүнеміжәнежүйелітүрдетексеруге, сондай-ақоқытудыңмазмұны мен 
әдістерінеөзгерістеренгізуқажеттілігінанықтауғаарналған. 

Білімдіағымдағыбақылаужүргізіледі: 

- сабақбарысындасабақкестесінесәйкесоқытушыныңқатысуыменаудиториялықжұмыскезінде; 



 

 

- оқытушыныңқатысуынсыз, 

кейінненоқытушыныңнемесеоқуассистентініңнәтижелерінтексереотырып, 
студенттердіңөзіндікжұмыссағаттарында; 

- студенттердіоқытукезінде, аудиториялықсабақтаркезінде де, студенттердіңөзіндікжұмысыкезінде 

де қашықтықтан, 
оныңішінденәтижелердіавтоматтытүрдеауыстырукезіндеүнеміпайдаланылатынақпараттықбілім 

беру ортасыныңқұралдарынпайдаланаотырып; 

Ағымдағыбақылауауызшажәнежазбашатүрдежүргізілуімүмкін. 

Білімдіағымдағыбақылаунысандары: 
- жекенемесетоптықсауалнама-оқытушыдан (студенттерден) алдын ала 

тұжырымдалғансұрақтарғажауапалуарқылыоқытушы мен студент (студенттер) 

арасындағыөзараіс-қимылдыжүзегеасырудантұратынбілімдібақылауәдісі; 
- әңгімелесу-белгілібірбөлім, тақырып, проблема және т. б. 

бойыншастуденттіңбілімкөлемінанықтауғаарналғаноқытушыныңоқытылатынпәнгебайланыстытақ

ырыптарғастудентпенспемиалдықәңгімелесуі.; 
- коллоквиум (лат. colloquium-әңгіме, әңгіме) - Білім беру 

жүйесіндегістуденттердіңбіліміннақтылайтынжәнеарттыратыноқусабақтарыныңбіртүрі; 

коллоквиумда: жекелегенбөлімдер, бөлімдер, тақырыптар, оқытылатынкурстыңмәселелері 

(әдеттесеминарлықжәнебасқа да практикалықоқусабақтарыныңтақырыптарынаенгізілмейді), 
рефераттар, жобаларжәнебілімалушылардыңбасқа да жұмыстарыталқыланады; 

- презентация - орындалғантапсырманыжекенемесетоптықұсыну; 

- тест (ағылш, test - сынама - сынақ, зерттеу) - педагогикада-
орындаунәтижелерібойыншастуденттіңбілімі, іскерлігі мен 

дағдыларытуралыбағаланатынстандартталғантапсырма; тесткебірнешетаңдаусұрақтары, сұрақтар 

- анықтамалар, есептержәнеесептеугеарналғантапсырмаларкіруімүмкін; 

- іскерлікжағдаяттардыталдау-мәтіндік, графикалықнемесеауызша материал 
түріндеберілгенжағдаяттардыталдау, проблеманышешунұсқаларынталдау, 

оңтайлынұсқанынемесекәсібиқызметтіңнақтыжағдаяттарынмодельдейтінкешендітапсырмалардыт

аңдау; 
- есептеутапсырмасы-белгілібірбастапқыдеректердешешім табу 

үшінтеориялықбілімдіпрактикалыққолданудыталапететінтапсырматүріндеұсынылғанстуденттіңбі

лімі мен дағдыларынбақылаутүрі; 
- эссе (франМ. essai-талпыныс, сынама, очерк) - 

нақтыбірсебепнемесемәселебойыншажекеәсерлер мен 

пайымдаулардыбілдіретінжәнепәндіайқындайтыннемесетүпкіліктітүсіндіругекөрінеуталаптанбайт

ын, шағынкөлемдіжәнееркінкомпозициялышығарма; эссе жауапберушініңнегіздемесін, 
түсініктемелерінжәнеөзпікірінқосаалғанда, проблемалықмәселелердіқараудыкөздейді; 

- бақылаужұмысы - 

Оқупәнініңмазмұныбойыншатеориялықсұрақтарғажауаптардымазмұндаужәнепрактикалықтапсыр
малардышешуболыптабылатынстуденттердіңөзіндікжұмысыныңнегізгітүрлерініңбірі; 

- зертханалықжұмыс - студенттердіңтеориялықбілімдерінтереңдетужәнебекіту, 

өзбетіншетәжірибежасаудағдыларындамытумақсатындаөзіндікпрактикалықжұмыс пен 
зерттеудіңбіртүрі; 

- реферат-кәсіптікциклдіңвариативтік (бейіндік) 

пәндерінигерукезіндеқолдануұсынылатынжазбашажұмыстүрі; 

белгілібірғылымитақырыпбойыншағылымиеңбектердің, әдебиеттердіңқысқашамазмұны. 
Рефераттыдайындаустуденттіңдәрістетолыққаралмайтынбелгілібіртақырыпбойыншабірнешеәдеби

дереккөздерді (монографиялар, ғылымимақалаларжәне т. б.) өзбетіншезерделеуін, 

материалдыжүйелеудіжәнеоныңқысқашамазмұнынбілдіреді; Реферат жазу-студентке 
ғылымиесептерге, шолулар мен мақалаларғақойылатынталаптарғасәйкесжиналғанматериалдар 

мен фактілердіқысқашажәнеқысқашаұсынудағдыларынүйрету; 

- есеп (практикалар, студенттердіңғылыми-зерттеужұмыстарыжәнет.б. бойынша) — студентке 

базалықжәнебейіндіоқуөндірістік, ғылыми-өндірістікпрактикалар мен ҒЗЖ 
өтукезіндеалғанбілімдерін, іскерліктері мен 

дағдыларынқорытындылауғамүмкіндікберетінжазбашабақылаунысаны. 

Есептерәрстуденттіңесепжазудағықатысуыныңбелгілеуіменбіргеқұрастырылуымүмкін. Өндірістік, 



 

 

ғылыми - өндірістікпрактикалар мен ҒЗЖ бойыншаесептержекедайындалады. Есептердіңкөлемі 

20-25 беттентұруымүмкін, есепқұрылымыкурстықжұмыстыңқұрылымынажақын. 
- орындалғантапсырмалардықорғау. 

Аралықбақылауауызшажәнежазбашатүрдежүргізілуімүмкін: 

- жазбашабақылаусауалнамасы; 
- коллоквиум; 

- тест; 

- эссе; 

- бақылаужұмыстары; 
- курстықжұмыстар-жалпыкәсіптікжәнебейіндікКәсіптікпәндерді (модульдерді) 

шығармашылықигеругежәнетиістікәсіптікқұзыреттердіәзірлеугебағытталғандербесжазбашажұмыс

түрі; курстықжұмыстыжазукезіндетаңдалғантақырыптытолықашу, 
материалдыбаяндаулогикасынсақтау, жалпылау мен қорытындыжасайбілуқабілетінкөрсетуқажет; 

- реферат; 

- студенттіңғылыми-зерттеужұмысыныңорындалуытуралыесептержәнет.б. 
Әрпәнбілімдіаралықбақылауменаяқталады. Білімдіаралықбақылаупәндіоқукезеңініңсоңында оны 

игерунәтижелерінжан-жақтытексеругеарналған. 

Аралықаттестаттаудыңнегізгінысандары: 

- сынақ-пәндердіңоқуматериалын (пәндердіңбөлімдерін) меңгеруді, сондай-ақ практика 
бағдарламаларынорындаудыбағалаунысаны; сынақтардытапсырунәтижелеріәдетте "сынақтанөтті" 

дегенбелгіменауыстырылады»; 

- сараланғансынақтар ("өтежақсы", "жақсы", "қанағаттанарлық" белгілерімен); 
сараланғансынақтар, әдетте, курстықжұмыстар, практика, сондай-

ақкейбірпәндербойыншақойылады (білім беру ұйымыныңқалауыбойыншабілім беру 

бағдарламасындабелгіленеді).); 

- емтихан (лат. exagium-өлшеу)-белгіленгенережелербойыншажүргізілетінқандай да 
біроқупәнібойыншастуденттердіңбілімінтексерусынағы. 

Қорытындымемлекеттікаттестаттаутүлектіңкәсіптікміндеттердіорындауғадайындықдеңгейінжәнео

ныңдаярлығыныңдаярлаубағытыбойынша ВПВО МЖМБС жәненегізгібілім беру 
бағдарламасының (ООП) талаптарынасәйкестігінбелгілейді. 

Бітірушілердіқорытындымемлекеттікаттестаттаудыңқорытындыаттестаттаусынақтарыныңнысанда

рынамыналаржатады: 
- бітірубіліктілікжұмысынқорғау (міндетті) - ғылыминемесеғылыми-

практикалықміндеттердішешуменбайланыстыөзіндіклогикалықаяқталғанзерттеу; 

- мемлекеттікемтихан (білім беру ұйымыныңқалауыбойыншаенгізіледі). 

 
 

 

Білім беру салалары мен деңгейлеріне сәйкес берілетін дәрежелердің атаулары (МЖМБС 

2018) 

№ 

п/п 

Білім беру 

саласыныңатауы 

Бакалавриаттыңбілім беру 

бағдарламаларыбойыншаберілетіндәреже 

1 6В017 Тіл және 

әдебиет мұғалімдерін 
даярлау 

 «6B01703- Қазақ тілі және әдебиеті»білім беру бағдарламасы бойынша 

білім бакалавры 
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	МҚ-3 Оқуқұзыреті
	-жаратылыстану-ғылымижәнетехникалықпәндерсаласындаоқуғажәнежаңабілімалуға, білімдікәсібидеңгейдеқолдануғажәнетүсінугеқабілетті болу.
	- күнделіктікәсібиқызметжәнеоданәріоқуүшінқажеттіжаңабілімалумүмкіндігі.
	- әртүрлікөздерденақпаратты табу, өңдеужәнеталдаумүмкіндігі.
	- ақпараттыңшынайылығы мен шынайылығынбағалауғажәнеоныңнегізіндеәрекететугеқабілетті болу.
	МҚ-4 Әлеуметтікқұзыреттер
	МҚ-5 Этикалыққұзыреттер
	- негізгімәдениеттіңқұндылықтарынтүсінужәнесақтау, азаматтықжәнеадамгершілікқасиеттердіигеру.
	- этикалықнормаларғасәйкесәрекететугеқабілетті болу.
	- бастыкәсібиқасиеттергеие болу, жұмысберушітарапынанбарлықзаманауиталаптарғажауап беру.
	- іскерлік этика нормаларынсақтауғақабілетті болу, этикалықжәнемінез-құлықнормаларынаие болу.
	- әртүрліәлеуметтікжағдайлардашарлауқабілеті.
	- кәсібиэтикалықталаптардыбілужәне осы талаптарғасәйкесәрекететугедайын болу; этикалықмінез-құлықтанауытқымауға, басқаадамдарға да қатыстыәрекететугеқабілетті болу; азаматтықжауаКҚершілікжәнеэтикалықмінез-құлықережелерінсақтаудыталапету.
	МҚ-6 Кәсіпкерлікжәнеэкономикалыққұзыреттер
	МҚ-7 Ұйымдастырушылық-басқарушылыққұзыреттер
	МҚ-8 Коммуникативтік құзыреттілік
	МҚ-9 Құндылық және мәдениетаралық құзыреттер
	ОК-10 Өзгерістер мен белгісіздіктердің үдемелі серпіні жағдайында әлеуметтік, экономикалық, кәсіби рөлдерді, географиялық және әлеуметтік ұтқырлықты ауыстыруға дайындық
	КҚ-1 Дидактикалық құзыреттілік
	- қазіргі кезеңдегі қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқыту мәселесін түсіну.
	- қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін білу;
	- мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде мемлекеттік тілде оқушылардың қабілеттерін дамытуға бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға психологиялық құқыққа ие болу.
	- байланыс ретінде қазақ тілінде қарым-қатынас үлгісін қалыптастыру нақты жағдайларға жақын.
	-бір "ана тілін-басқа мәдениетті-адамды" синтездеу, дидактикалық оқытудың объектісі ретінде анықтау.
	- негізгі лингвистикалық мәдениеттану және әлеуметтік-мәдени әдістемелік материалдар.
	- сыныпта нормативтік түпнұсқа тілді қолдану.
	- мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін үйренуге қызығушылықты қалыптастыруға ынталандыру.
	- педагогикалық және ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану.
	КҚ-2 Оқу және оқыту құзыреті
	- оқу процесінің қабілеті, оны сипаттайтын екі негізгі ерекшелік, оқушылардың жұмысын ұйымдастырудың негізгі міндеттері мен формаларын ескере отырып, тиісті сабақты құру тәжірибесі.
	- қазақ тілі мен әдебиетінің қазіргі жай-күйін, оның білім берудің басқа салаларымен өзара байланысын, оның даму перспективалары мен оқытудың әдістемелік негіздерін, өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығы мен мәнін түсіну.
	- студенттердің әлеуметтік және кәсіби бағдарын жүзеге асыру мүмкіндігіне ие болу.
	- қазақ тілі мен әдебиетінің негізгі түсініктерін, заңдылықтарын және әдістерін, сондай-ақ кәсіби қызметте туындайтын міндеттерді шешуде ғылымның қазіргі заманғы жаңашыл әдістерін, педагогика, психология және әдістеменің теориялық және қолданбалы аспе...
	- алдыңғы топтық және жеке жұмысты біріктіру, студенттердің танымдық қызметін жандандыру.
	- сабақтан тыс жұмыстың барлық түрлерін қазақ тілінде жүргізе білу.
	- педагогикалық және ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану. (1)
	КҚ-3 Академиялық құзыреттер
	- қазақ тілі мен әдебиетін оқыту-педагогика, психология әдіснамасын дұрыс түсіну.
	-қазақ тілін оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздерін білу.
	- құрылымдық білімді жүйелеу және оларды әртүрлі тәсілдермен ұсыну мүмкіндігі.
	- тілдерді категориямен жүйелеу және түсіну, оқытылатын тілдердің грамматикалық және стилистикалық нормаларын түсіну.
	- лингвистикалық зерттеу және сипаттау әдіснамасы мен әдістерін меңгеру.
	- ықтимал араластыру немесе болжау тілдерімен салыстырғанда сәйкес кіші ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтау.
	- ауызша сөйлеудің негізгі формаларын меңгеру, оқытудың әртүрлі стратегияларын қолдана отырып, шынайы аудио мәтінді түсіну.

