
  

 

 



 



І семестр 

Міндетті пәндер: 

1) KT 1101 Қазақстан тарихы – 5 кредит 

2) ShT 1103 Шетел тілі – 5 кредит 

3) К(О)Т 1104 Қазақ (орыс) тілі – 5 

кредит 

4) Ale 1107 Әлеуметтану – 2 кредит 

5) Saya 1107 Cаясаттану – 2 кредит 

6) BShTPK 1201 Базалық шетел тілінің 

практикалық курсы -1 – 4 кредит 

7) DSh 1106 Дене шынықтыру – 2 

кредит 

8) Mad 1107 Мәдениеттану – 2 кредит 

9) Psi 1107 Психология – 2 кредит 

 

ІІ семестр 

Міндетті пәндер: 

1) ShT 1103 Шетел тілі – 5 кредит 

2) К(О)Т 1104 Қазақ (орыс) тілі – 5 

кредит 

3) DSh 1106 Дене шынықтыру – 2 

кредит 

4) EShTPK1 1206 Екінші шетел тілінің 

практикалық курсы-1 – 5 кредит 

5) BShTPK 1202 Базалық шетел тілінің 

практикалық курсы-2  – 5 кредит 

6) IsT 1210 Ислам теологиясы – 3 кредит 

7) ОР 1205 Оқу практикасы – 1 кредит 

8) EOK 1108 Экология және өмір 

қауіпсіздігі – 5 кредит 

  

ІІІ семестр 

Міндетті пәндер: 

1) Fil 2102 Философия - 5 кредит 

2) ICT 2105 Ақпараттық 

коммуникациялық технологиялар 

(ағыл.тілінде) – 5 кредит 

3) DSh 2106 Дене шынықтыру – 2 

кредит 

4) BShTPK 2203 Базалық шетел тілінің 

практикалық курсы-3 – 5 кредит 

5) TBK 2212 Тіл біліміне кіріспе  – 3 

кредит 

6) EShTPK2 2207 Екінші шетел тілінің 

практикалық курсы-2 – 5 кредит 

 

Элективті пәндер: - 

1. OShTF 2213 Оқытылатын шетел тілінің 

фонетикасы – 5 кредит  

Мақсаты: Шетел тілінде мәдениетаралық 

және кәсіби-коммуникативтік біліктіліктерін 

қалыптастырады, шетел тілі фонетикасының 

ережелерін білу, фонетикадағы дыбыстық 

өзгерістің негізгі үрдістерін, шетел тіліндегі 

теориялық білімдерін практикада қолдана 

алады. Белгілі интонациялық үлгі бойынша 

бөлек дыбыстарды, сөздерді, сөйлемдерді 

дұрыс айту дағдысын жетілдіру.  

Мазмұны: Шетел тілінің фонетикалық 

жүйесіне байланысты заңдарды ашып 

көрсетеді, оның тілдегі дыбыстардың 

құрлымынға сәйкес әрі ғылыми, әрі 

практикалық тұрғыдан қарастырылады. 

Нәтиже: 

- Білімі: Дыбыс жүйесінің өзіндік белгілерін 

ережемен анықтамаларын жазылу, айтылу 

нормаларын білдіріп, тілдің қай саласында 

болсын сөз негізгі нысан болғандықтан, оны 

құрайтын дыбыстардың табиғатымен 

таныстырылады. 

- Білігі: Белгілі интонациялық үлгі бойынша 

бөлек дыбыстарды, сөздерді, сөйлемдерді 

дұрыс айту дағдысын жетілдіру. 

- Құзыреті: Сөйлемнің фонетикалық 

тұрғыдан дұрыстығы, дыбыстық белгілерді 

дұрыс қолдану, дыбыстық  ережелердің 

сақталу түрлерін меңгереді. 

Пререквизиттер: ShT 1103 Шетел тілі, 

Постреквизиттер: OShTM 2214 

Оқытылатын шетел тілінің морфологиясы  

 

2. OShTT 2213 Оқытылатын шетел тілінің 

тарихы – 5 кредит  

Мақсаты: Оқытылатын шетел тілінің 

тарихымен танысу. Шетел  тілінің қарым-

қатынасының коммуникативті дағдыларын 

жүзеге асыру.       

Мазмұны: Студенттерді оқыған 

материалдарды толық түсініп, талдай алуға, 

естіген материалдарын тыңдау арқылы 

түсініп, жүйелі түрде монолог, диалог 

түрінде жеткізе алуға үйрету және өз 

ойларын  шетел тілінде  жеткізе алуға 

бейімді болу. 

Нәтиже 

-Білімі: Жаңа лексикалық және 

грамматикалық құбылыстарды қамтитын 

тілдік үлгілерлі игеру арқылы жазбаша және 

ауызша тілдік дағдыларды дамыту болып 

табылады. 

- Білігі: Пән бойынша алған білімін 

күнделікті өмірде қолдана білу. 



-Құзіреті: Оқытылатын шетел тілінің 

тарихы пәнінің мазмұны мен мақсаттарын 

студенттің тәжірибелік қажеттіліктеріне 

жарата алатын болады.  

Пререквизиттер: ShT 1103 Шетел тілі 

Постреквизиттер: OShTPGr 2215 

Оқытылатын шетел тілінің практикалық 

грамматикасы 

 

ІV семестр 

Міндетті пәндер: 

1) DSh 2106 Дене шынықтыру – 2 

кредит 

2) BShTPK 2204 Базалық шетел тілінің 

практикалық курсы-4 – 5 кредит 

3) AK 2211 Әдебиеттануға кіріспе – 5 

кредит 

4) AIK 2301 Аударма ісіне кіріспе– 3 

кредит 

5) KBEShT 2209 Кәсіби бағытталған 

екінші шетел тілі – 5 кредит 

 

Элективті пәндер: 

1. OShTM 2214 Оқытылатын шетел 

тілінің морфологиясы – 5 кредит 

Мақсаты: дербес сөздердің грамматикалық 

мағыналарын тексеріп, грамматикалық сөз 

тұлғалардың қызметі мен қалыптасу, даму 

заңдылықтарын зерттеу. 

Мазмұны: Бұл курста оқытылатын шетел 

тілінің морфологиясы мен синтаксистік 

ерекшеліктері студенттің ана тілімен 

салыстыра отырып, талдау жасалады, оларды 

меңгеруде кездесетін қиыншылықтары 

анықталып, оларды шешу жолдары 

қарастырылады . 

Нәтиже: 

-Білімі: оқытылатын шетел тіліндегі сөз 

тұлғаларының түрленуін, бөлшектенуін, әр 

түрлі өзгеріске түсуін анықтай білу. 

-Білігі: салыстырылып отырған екі тілдің сөз 

тіркестерін, сөйлемдердің ерекшеліктерін 

анықтап, оқытылатын шетел тілінің 

морфологиясын дұрыс пайдалану дағдысын 

жетілдіру. 

-Құзыреті: оқытылатын тілде еркін сөйлей 

алуға қабілетті болу және шетел тілін 

коммуникативті-танымдық тұрғыдан 

меңгеру. 

Пререквизиттер: OShTF 2213 Оқытылатын 

шетел тілінің фонетикасы 

Постреквизиттер: ShTAMO 3313 Шетел 

тілін арнайы мақсатта оқыту  

 

2. OShTS 2214 Оқытылатын шетел тілі 

стилистикасы-5 кредит 

Мақсаты: Тұлғаны қоғам мен ортаға 

бейімдеу, әдеби тіл нормаларын, 

қалыптасқан норма талаптарын берік сақтап, 

тілдік амал-тәсілдерді сауатты меңгеруіне 

ықпал жасау, стиль түрлерінің 

ерекшеліктерін салыстыра отырып, меңгерту.  

Мазмұны: Студенттер бұл пәнді оқып 

үйрену барысында стилистиканың негізгі 

ұғымдары мен категорияларын, оқытылатын 

тілдің стилистикалық құралдарын және 

әдеби тілдің функционалды-стильдік 

тармақтарын жан-жақты, терең игереді. 

Тілдің стилистикалық байлығы, 

стилистикалық нормалары, олардың тарихи 

өзгермелілігі, контекстің стильдік тұрпатына 

қарай тілдік құралдарды қолдану   сияқты 

мағлұматтар алады.  

 

Нәтиже: 

-Білімі: оқытылатын тілдегі сөйлеу және 

кітаби стиль түрлері, синонимдерді орынды 

қолдану, сөз мағынасының моно және поли 

түрлерін ажырата және қолдана білу, 

бейтарап мағына, кітаби мағына және 

эмоционалды-экспрессивті мағына түрлерін 

ажыратуды мәтіндер арқылы жаттығып, 

түсінігін кеңейту. 

-Білігі: стилистика бойынша теориялық 

біліммен қаруландырып, дәрісханада және 

одан тыс жүргізілген тәжірибелік 

жұмыстардың нәтижесінде студенттердің 

стилистикалық дағды мен стилистикалық 

түйсіктерін қалыптастыру. 

-Құзыреті: студенттерге тілдің 

стилистикалық құралдары туралы, 

стилистикалық талдаудың әдістері туралы 

теориялық білім беру және оны практикада 

қолдана білу дағдыларын қалыптастыру. 

Пререквизиттер: OShTF 2213 Оқытылатын 

шетел тілінің тарихы 

Постреквизиттер: ShTAMO 3313 Шетел 

тілін арнайы мақсатта оқыту 

 

1. OShTPGr 2215 Оқытылатын шетел 

тілінің практикалық грамматикасы - 5 

кредит 

Мақсаты: Оқытылатын шетел тілінің 

практикалық грамматикасы дегеніміз - 

студенттердің тіл құрылымы туралы нақты 

білімдерін қалыптастыру және олардың 

ауызша және жазбаша түрде шет тілінің 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BC%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BC%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D0%B0


грамматикалық тұрғыдан дұрыс сөйлеу 

тәжірибелік дағдыларын дамыту; оқытудың 

педагогикалық бағытын жан-жақты дамыған 

бәсекеге қабілетті түлектерді дайындау; 

білім беру қызметіне жауапкершілік сезімі 

мен саналы қатынасын қалыптастыру; 

аудармашы тілдегі елдердегі дүниетанымдық 

көзқарастардың, патриоттық сезімнің және 

қоғамдық құбылыстардың мәнін түсінудің 

дұрыс жүйесін қалыптастыру. 

Мазмұны: Оқыту бағдарламасының 

талаптарына сәйкес келетін көлемдегі кең 

таралған грамматикалық формалар мен 

құрылымдарды білу; бағдарлама талаптары 

шеңберінде әртүрлі грамматикалық 

формалар мен құрылымдарды қалыптастыру; 

тыңдауға ұсынылған аудиомәтіндердегі 

оқылған грамматикалық формалар мен 

құрылымдарды түсіну, алған білімдері мен 

қалыптасқан дағдыларын практикада 

қолдана білу. 

 

Нәтижесі: 

-Білімі: Студент шет тіліндегі 

материалдарды оқу, тыңдау, жазу, сөйлеу 

арқылы шете тілінің грамматикасын игеруі 

керек. 

-Білігі: Жеке сөйлемдерді, мәтіндерді 

грамматикалық тұрғыда талдай білу. 

-Құзыреті: Тілдің грамматикасын терең 

түсінуді, сөз тіркестері мен сөз 

қолданыстарын меңгертумен қатар сауатты 

жазу, мәдениетті сөйлеуді меңгеру. 

Пререквизиттер: BShTPK 2203 Базалық 

шетел тілінің практикалық курсы-3 

Постреквизиттер: ShTAMO 3313 Шетел 

тілін арнайы мақсатта оқыту 

 

2. MShT 2215 Мамандандырылған шетел 

тілі  – 5 кредит   

Мақсаты: Мамандандырылған шетел тілі 

пәні бағдарламасы білім алушыларды жұмыс 

берушілердің талаптарына сай, нарықта 

сұранысқа ие мамандарды даярлауға 

бағытталған. Оқытылатын шетел тілдер 

аясындағы мамандарды даярлау және 

мамандық  негізіне бағыттала отырып, өз 

мамандықтарында шетел тілінде сөйлей алу 

қабілеттерін қалыптастыру. Білім алушыға өз 

мамандығының аясында арнайы мақсатта 

шетел тілін меңгерту.  

Мазмұны: Мамандандырылған шетел тілі 

пәні білім алушылардың кәсіби және 

тұлғалық өсуі үшін өзін-өзі жетілдіру 

дағдыларын меңгертуге, сонымен қатар, 

білім алушыларды мамандандырылған 

мәтіндерді түсіне алу қабілеттерін дамытуға, 

мамандандырылған мәтіндерді аудара алуға 

және грамматикалық ерекшеліктерін 

үйретуге бағытталған. 

 

Нәтиже: 

-Білімі: Білім алушылар шетел тілінде өз 

мамандықтары бойынша жобалық 

практикалық жұмыс жасай ала отырып, 

ауызша немесе жазбаша тілдік 

коммуникацияны қолданып, өзіндік іс-

әрекетін дамытып, өз мамандығына 

қызығушылығын арттырады және өз 

мамандықтары бойынша лексикалары мен 

термин сөздерді біліп шығады..   

-Білігі: Білім алушы мамандырылған шетел 

тілі пәні бойынша түпнұсқада берілген 

мәтінді дұрыс оқу дағдысын 

қалыптастыруды, мәтінге талдау жасау 

ептілігін толыққанды түсініп, ақпаратты бір 

жүйеге келтіруді, мамандығына сай келетін 

әдебиетті дұрыс аудара білуді және мәтінге 

аңдатпа мен оның қысқаша мазмұнын жаза 

алуға қалыптасады. 

-Құзыреті: Білім алушы шетел тілінде 

жобалар жасау барысында мамандыққа 

бағытталған видео-аудио материалдарды 

көріп-тыңдап, мамандыққа бағытталған 

арнайы сөздер, терминдер мен грамматика 

негіздерін қолдана отырып, еркін сөйлеу 

қарым-қатынасқа түсуге мүмкіндік алады. 

Оқытылатын шетел тілінде өз мамандығы 

бойынша ақпараттар алып, шынайы өмірде 

оларды қарым-қатынаста қолдана алады.  

Пререквизиттер:  BShTPK 2203 Базалық 

шетел тілінің практикалық курсы-3 

Постреквизиттер: ShTAMO 3313 Шетел 

тілін арнайы мақсатта оқыту 

 

V семестр 

1. EShTAMO 3208 Екінші шетел тілін 

арнайы мақсатта оқыту - 5 кредит 

 

Элективті пәндер: 

1. ShTAMO 3311 Шетел тілін арнайы 

мақсатта оқыту– 5 кредит 

Мақсаты: шетел тілін практикада қолдануымен 

бірге, шет тілінің тілдік материалдарын 

толығымен меңгеріп, өз ойларын өтілген 

тақырып бойынша еркін жеткізе алу 
Мазмұны: Оқыту барысында студенттер 

шетел тілін практика жүзінде қолданумен 

қатар, грамматикалық тұрғыдан сөз сөйлеу 



этикеттерін, сөздердің семантикалық 

табиғатын, лексикография мен лексикология 

салаларын бірге жүргізуге машықтанады. 

Нәтиже: 

-Білімі: оқып жатқан тілдердің 

орфографиялық, орфоэпиялық, лексикалық, 

грамматикалық және стилистикалық 

нормаларын білу. 

-Білігі: шетел тілін оқытудың кәсіби аясында 

білім беру міндеттерін шешу үшін 

гуманитарлық пәндер саласындағы білімін 

бейімдеу. 

-Құзыреті: тілдік материалды 

коммуникативтік-сөйлеу қызметінің барлық 

түрлерінде пайдалана алу. 
Пререквизиттер: MShT 2215 

Мамандандырылған шетел тілі 

Постреквизиттер: AMShT 3223 

Академиялық мақсаттағы шетел тілі  

 

2. KBShT 3311 Кәсіби бағытталған шетел 

тілі – 5 кредит  

Мақсаты: Студенттерге өз мамандығына 

қатысты тақырыптарға сілтеме жасай 

отырып, шет тіліндегі сөйлеу қатынастарын, 

грамматикалық, лексикалық және 

құрылымдық сөйлеу құрылысында қолдана 

отырып, шет тілін оқыту. 

Мазмұны: Шетел тілін кәсіби-бағдарлы білу 

студенттердің тұлғалық қасиеттерін 

дамытады. Ол оқытылатын тілдің елінің 

мәдениеті мен кәсіби және лингвистикалық 

біліміне негізделген. 

Нәтиже: 

-Білімі: Кәсіби бағытталған білім жүйесін, 

тілдің прагматикалық құрамын жеткілікті 

білу негізінде тілдік және сөйлеу құралдарын 

дұрыс таңдап, қолдануды біледі. 

-Білігі: өз мамандығына қатысты 

тақырыптарға сілтеме жасай отырып, шетел 

тіліндегі сөйлеу қатынастарын, 

грамматикалық, лексикалық және 

құрылымдық сөйлеу құрылысында қолдана 

алады. 

-Құзыреті: Кәсіби тақырыптар бойынша 

коммуникативтік құзыреттіліктерін 

қалыптастырады.  

Пререквизиттер: MShT 2215 

Мамандандырылған шетел тілі  

Постреквизиттер: AMShT 3223 

Академиялық мақсаттағы шетел тілі  

 

1. SF 3218 Салыстырмалы фразеология – 5 

кредит 

Мақсаты: Сөздердің мағынасы мен 

шығуын, тұрақты тіркестердің, оның ішінде 

салыстырмалы фразеологияның, құрамы мен 

құрылысын, олардың стильдік мәні мен 

сипаты жайында, қолдану қабілеті, сөздік 

құрам жайында мағлұмат беру. 

Мазмұны: мағынаның ара жігін 

салыстырмалы фразеологияның өзіне тән 

белгілерін тұлғалық, мағыналық 

ерекшеліктерін, түрлерін, құрамы мен 

құрылысы. 

Нәтиже: 

-Білімі: салыстырмалы фразеологияның 

лексикалық стильдік қолданысын  біледі. 

-Білігі: оқу кәсіби міндеттерін шешу үшін 

ғылыми ақпаратты жинауда және талдауда 

заманауи ақпараттық және коммуникативтік 

технологияны пайдалана отырып тіл 

фразеологиясын оқытудың кәсіби 

практикалық танымын және дағдыларын 

қалыптастырады. 

-Құзыреті: Салыстырмалы фразеология пәні 

бойынша алған білімін күнделікті өмірде 

қолдана білу. 

Пререквизиттер: OShTPGr 2215 

Оқытылатын шетел тілінің практикалық 

грамматикасы 

Постреквизиттер: RShO 3219 Риторика 

және шешендік өнер 

 

2. Lek 3218 Лексикология - 5 кредит 

Мақсаты: студенттерді шетел тілдердің 

қазіргі лексикологиямен, тіл атаулының 

лексикалық жағына тән құбылыстармен, 

заңдылықтар мен ұғымдармен таныстыру 

Мазмұны: Сөздің  лексикалық жүйесіндегі 

орны, шығу тарихы, құрамы, сөздік құрамы, 

сөздік құрамның даму жолдары, лексиканың 

стилистикалық жақтан дифференциалануы, 

сөздердің қолдану аясы.  

Нәтиже: 

-Білімі: лексикологияның негізгі бірліктерін; 

функцияларын және негізгі сөздердің 

ерекшеліктерін біледі 

-Білігі: лексикология және сөзжасам 

теориясы бойынша ғылыми еңбектерді өз 

бетінше пайдалану; 

-Құзыреті: сөздердің шығу тегін зерттеп, 

олардың ең алғашқы мағынасының қандай 

болғандығын айқындау алу, сөздердің 

мағыналарын және ол мағыналардың өзгеру 

жолдарын табу 



Пререквизиттер: OShTPGr 2215 

Оқытылатын шетел тілінің практикалық 

грамматикасы 

Постреквизиттер: Sem 3219 Семантика 

 

3. TIsMTM 3214  Түркі ислам 

мемлекеттерінің тарихы мен мәдениеті 

(Майнордың 2-пәні) - 5 кредит  
Мақсаты: Студенттің тарихи санасын 

қалыптастыру, мұсылман түркі халықтары 

тарихының мәселелерімен шұғылдануға 

бағыттау. Тарихи даму дәуірлері, 

халықтардың этникалық дамуы туралы 

ғылыми түсініктерді тереңдету 

Мазмұны: Исламға дейінгі түркілердің 

тарихына шолу. Түркілердің исламды 

қабылдауына дейінгі түркі-араб 

қатынастары. Түркілердің мұсылмандану 

процесі.  Толунұлдары мемлекеті. 

Ихшидилер мен Саджұлдары мемлекеті. 

Саманилер мемлекеті, тарихы мен мәдениеті. 

Ғазнауилер мемлекеті. Қарахан мемлекетінің 

саяси тарихы. Қарахан мемлекетінің 

мәдениеті. Еділ Бұлғар хандығы. Селжұқтар 

мемлекетінің саяси тарихы. Селжұқтар 

мәдениеті. Мәмлүктер мемлекеті, тарихы 

мен мәдениеті. Хорезмшахтар мемлекетінің 

саяси тарихы. Алтын Орда мемлекеті, 

тарихы мен мәдениеті. 

 Нәтиже: 

-Білімі: Түркі халықтарының ислам дінін 

қабылдау үдерісін, мұсылман мемлекеттерін 

құруларымен қатар, олардың мәдени және 

саяси тарихын меңгереді. 

-Білігі: Түркі ислам мемлекеттерінің саяси 

тарихы мен мәдениеті туралы мәліметтерді 

игереді. 

-Құзыреті: Қазақстан және жапсарлас 

аймақтардағы этникалық және мәдение 

құбылыстарды ажырата алады. 

Пререквизиттер: IT 3310 Ислам тарихы 

Постреквизиттер:   KIs 3220 

Қазақстандағы ислам 

 

1. MQQTP 3220 Мәдениетаралық қарым-

қатынас теориясы және практикасы - 5 

кредит 

Мақсаты: студенттерді мәдениетаралық 

қарым-қатынасқа үйретуде 

лингвоелтанымдық ақпаратты қолдану 

әдістемесін теориялық негіздеу және оның 

тиімділігін тәжірибе жүзінде дәлелдеу. 

Мазмұны: Жоғары оқу орнын бітірген 

түлектердің сапалық сипаттамаларының 

негізгі талаптарының бірі – дүниетанымды 

және әдіснамалық мәдениаралық шет тілін 

білу. Ол әлемді танудың түрлі жолдарын, 

белсенді, жетілген тұлғаны қалыптастыруды, 

басқа да мәдениеттер өкілдерімен іс-қимылға 

лайықты әрекет ете алатындығын 

қамтамасыз етуге арналған. Болашақ 

маманның қалыптасуының тек қана кәсіби 

білімі мен дағдыларын ғана емес, сондай-ақ 

мәдениетаралық қарым-қатынасқа қатысты 

кәсіби құзыреттілік үшін маңызы зор. 

Мәдениетаралық коммуникативті 

құзыреттілік болашақ филологтарға өз 

білімдерін жақсартуға көмектеседі, оның 

мансабында икемді, бәсекеге қабілетті және 

табысты болуға мүмкіндік береді. 

Нәтиже: 

-Білімі: салыстырып отырған 

мәдениеттердің ұқсастықтары мен 

айырмашылықтарын, мәдениетаралық 

қарым-қатынастың әр түрлі ситуациясына 

сәйкес қимыл көрсете алатын қимыл 

стратегиясын білу. 

-Білігі: тіл мен мәдениеттің өзара 

байланысына негізделген мәдениетаралық 

біліктілік қалыптастыру. 

-Құзыреті: кәсіптік қарым-қатынас және 

мәдениетаралық байланыс жасауға құзіретті 

болу. 

Пререквизиттер: MShT 2215 

Мамандандырылған шетел тілі 

Постреквизиттер: AMShT 3223 

Академиялық мақсаттағы шетел тілі  

 

2. Elt 3220  Елтану – 5 кредит 

Мақсаты: Студенттерді дүние жүзі 

аймақтары мен елдерінің физикалық-

географиялық, мәдени-тарихи, рекреациялық 

ресурстары мен экономикалық-әлеуметтік, 

саяси жағдайларымен, олардың елдердегі 

туристік саланың дамуына әсерімен 

таныстыру. 

Мазмұны: Елтану курсы бұл – дүниежүзі 

аймақтарындағы мемлекеттердің тарихы, 

табиғаты, халқы, мәдениеті, экономикасы т.б 

туралы қызықты мәліметтермен 

таныстыратын курс. Курс пәнаралық болып 

табылады және де филология бағытындағы 

студенттерінің география, тарих, саясаттанау, 

мәдениеттану ғылымдары аясындағы 

білімдерін жетілдіреді. 

Нәтиже: 

-Білімі: Аймақтардағы қазіргі кездегі 

халықтардың дамуы мен болашағы және де 



оған әсер ететін мәдени ресурстармен, 

мәдени рекреациялық жүйе туралы түсінік 

қалыптастыру. Кешенді елтанулық 

сипаттаманың әр бөлімі үшін түсініктер мен 

терминдердің анықтамасын беру. Елтанулық 

кешенді құрайтын әрбір компоненттің өзара 

байланыстары мен тіл біліміне әсерлерін 

айқындау. Студенттерді болашақтағы тіл 

білімінің және мәдениеттің даму тұрғысынан 

елдердің ерекшеліктеріне кәсіби баға беруге 

үйрету. 

-Білігі: студенттер дүниежүзі елдеріндегі 

физикалық-географиялық, әлеуметтік-

экономикалық, саяси, геосаяси, мәдени-

дінтанушылық ерекшеліктер туралы 

көзқарастар қалыптастырып, және де 

аталмыш елдердегі мәдениетаралық 

тәжірибелік дағдыларды меңгереді. 

-Құзыреті: Пән бойынша алған білімін 

күнделікті өмірде қолдана білу. 

Пререквизиттер: BShTPK 2203 Базалық 

шетел тілінің практикалық курсы-3 

Постреквизиттер: OShTKhA 3216 

Оқытылатын шетел тілі халықтарының 

әдебиеті 

 

1. IShT 3221 Іскерлік шетел тілі – 5 кредит 

-Мақсаты: Халықаралық байланыстар 

арқылы іске асырылған мамандарды болашақ 

кәсіби іс-әрекетіне дайындау. Шетел 

тіліндегі терминдермен сөздік қорын игеру, 

ауызша және жазбаша сөйлеу дағдысы мен  

тәсілдеріндегі меңгерген біліктілігін 

күделікті сөйлеу барысында кәсіптік қарым-

қатынаста қолдана білу деңгейін 

қалыптастыру. 

Мазмұны: Курс ұсынып отырған 

тақырыптар тек меңгерген материалды 

тереңдете ғана қоймай, қосымша 

тақырыпшалар енгізу, сондай-ақ, 

ситуациялық коммуникативті тапсырмалар 

пікірталас жүргізе білу. Тақырып пен 

тақырыпшаларды өту кезегі студенттердің 

өзіндік жұмысы және аудиториялық 

жұмыстарын есепке ала отырып, 

кафедралармен студенттерді іскерлік шетел 

тілін үйрету практикасының нақты шарттары 

мен қажеттіліктеріне байланысты реферат, 

резюме, аннотация жазу дағдыларын 

жетілдіреді. 

 

Нәтиже: 

-Білімі: Студенттердің маңызды арнайы 

кәсіби салада білімдер мен қабілеттерді, 

халықаралық концепцияда бағыт табуды 

біліп шығады. 

-Білігі: шетел тілінде іскери қарым-қатынас 

құрылысы мен мазмұны қабілеттерін 

қалыптастыру. 

-Құзіреттері: Іскери этикет және 

мәдениаралық қарым-қатынас ережелерін 

меңгеру 

Пререквизиттер: BShTPK 2203 Базалық 

шетел тілінің практикалық курсы-3 

Постреквизиттер: ShTAMO 3313 Шетел 

тілін арнайы мақсатта оқыту 

 

2. ShTIQZh 3221 Шетел тілінде іс-

қағаздарды жүргізу – 5 кредит  

Мақсаты: шетел тілінде іс-қағаздарды 

жүргізудің  құжаттарын сауатты жазып, оның 

түрлерін білуге үйрету, құжаттарды 

толтырудың ережесіне қойылатын 

талаптарын, безендірілуін жете меңгерту, іс-

қағаздардың стильінің ерекшеліктерімен 

таныстыру. 

Мазмұны: Шетел тілінде іс-қағаздарын 

жүргізудің нормативтік талаптарын, оны 

ұйымдастыру, құжаттау, құжаттарды 

дайындаудың негізгі ерекшеліктері. 

Нәтиже: 

-Білімі: Шетел тілінде ұжымдық 

мекемелердің басқару аппараттарында ,іс-

қағаздарды ұйымдастыра білуге, оқи және 

жаза білуге, түсіне алу ерекшеліктерін 

қалыптастыру. 

-Білігі: шетел тілінде іс-қағаздарды 

оқып,жаза білуі,іс-қағаздардың түрлерін 

ажырата білуі және  құжаттарды сауатты 

жаза білуі тиіс 

-Құзыреті: Пән бойынша алған білімдерін 

күнделікті өмірде қолдануы тиіс. 

Пререквизиттер: BShTPK 2203 Базалық 

шетел тілінің практикалық курсы-3 

Постреквизиттер: ShTAMO 3313 Шетел 

тілін арнайы мақсатта оқыту 

 

1. OShTKhA (F) 3217 Оқытылатын шетел 

тілінің халық әдебиеті (фольклор) – 5 

кредит 

Мақсаты: Фольклордың пайда болу 

себептері. Оқытылатын шетел тілі халық 

әдебиетінің бастапқы жанрлары, 

фольклорлық сюжеттер, мотив, ана тіліндегі 

баламаларын қалыптастыруға бағытталған.   

Мазмұны: Оқытылатын тілде сөйлейтін 

халықтардың ауызша көркем шығармалары, 

олардың дүниетанымдары, жоғары 



мұраттары мен аңыздық бейнелері 

жайындағы мәліметтер қамтылады. 

Нәтиже: 

-Білімі: Шетел әдебиеті тарихын, пайда 

болу, даму, қалыптасу кезеңдерін білу. 

-Білігі: Рәсімдік және күнтізбелік халық 

шығармалары, ертегілер, аңыздар, тарихи 

әндер, бесік жырлары, мақалдар, жырлар 

білу. 

-Құзыреті: Бұл пәнді оқу барысында 

оқытылатын тіл халқының көркем әдебиет 

мәтіндерімен жұмыс істеу дағдысын 

қалыптастырылады 

Пререквизиттер: AK 2211 Әдебиеттануға 

кіріспе 

Постреквизиттер: OShTKhA 3216  

Оқытылатын шетел тілі  халықтарының 

әдебиеті 

 

2. AA 3217 Әлем әдебиеті – 5 кредит  

Мақсаты: Еуропалық әдебиет пен АҚШ 

әдебиетінің дамуы, әдеби ағымдар туралы 

түсініктерін қалыптастыру, студенттердің 

әлемдік көркем әдебиет шығармаларын 

талдау. 

Мазмұны: Әлемдік көркем әдебиет 

шығармаларын талдап, жанрын анықтау 

қабілетін дамытуға, сондай-ақ әдебиеттің 

әдеби бағытын анықтауға ерекше көңіл 

бөледі. Сондай-ақ пән аясында әлем 

әдебиетінің негізгі зерттеулері мен 

мәселелері, дүниежүзілік әдебиет 

жанрындағы классиктердің мазмұны мен 

жанрлық-стильдік ерекшеліктері 

зерттелетінін, салыстырмалы-контрастивті 

талдаулардың ерекшеліктері зерттелетінін 

айта кеткен жөн және әр жылдардағы өнер 

туындыларын өз бетінше талдау дағдылары 

қалыптасады. 

Нәтиже: 

-Білімі: Әлем әдебиетінің негізгі зерттеулері 

мен мәселелері, дүниежүзілік әдебиет 

жанрындағы классиктердің мазмұны мен 

жанрлық-стильдік ерекшеліктерін айқындау. 

-Білігі: Көркем әдебиет шығармаларын 

талдап, жанрын анықтау қабілетін дамыту,  

әдеби  бағытын анықтау, әдеби ағымдар 

туралы түсініктерін қалыптастыру 

-Құзыреті: Әлем әдебиетінің негізгі 

зерттеулері мен мәселелері, дүниежүзілік 

әдебиет жанрларін білу,  әдеби 

шығармаларға  салыстырмалы-контрастивті 

талдау жасай алу, әр жылдардағы өнер 

туындыларын өз бетінше талдау дағдылары 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: AK 2211 Әдебиеттануға 

кіріспе 

Постреквизиттер: OShTKhA 3216  

Оқытылатын шетел тілі  халықтарының 

әдебиеті 

 

3. KIs 3220 Қазақстандағы ислам 

(Майнордың 1-пәні)  - 5 кредит  
Мақсаты: Қазақстандағы исламның таралу 

тарихын білу; Құқықтық мәзһабтардың 

дәстүрге қатысты ұстанымдарын анықтау. 

Мазмұны: Қазақ топырағына исламның 

таралу ерекшелігіне тоқталу, діни үкімдердің 

дәстүрге айналу кезеңдеріне мән беру; 

исламның таралу ерекшелігіне, тарихи 

кезеңдеріне мән беру.  

 Нәтиже: 

-Білімі: дін исламның қазақ топырағындағы 

даму динамикасы мен түркілік 

дүниетанымымен сабақтастығын, қарым 

қатынасын үйлесімділікте зерттеу  

-Білігі: Қазақ дәстүрі және дәстүрлі дініміз 

арасындағы тығыз байланысты меңгеру 

-Құзыреті: Қазақ дәстүрі және дәстүрлі 

дініміз арасындағы тығыз байланысты 

меңгеру 

Пререквизиттер: IT 3310  Ислам тарихы  

Постреквизиттер:   KODT 3311 Қазақ 

ойшылдары дін туралы   

 

VІ семестр 

1. OnP 3305 Өндірістік практика-1 - 5 

кредит 

 

Элективті пәндер: 

OShTKhA 3216  Оқытылатын шетел тілі  

халықтарының әдебиеті – 5 кредит 

Мақсаты: Шетел әдебиетінің қалыптасуы 

мен әртүрлі ғасырлардағы маңызды 

этаптарын үйрету, поэмалары мен мақал-

мәтелдерді, нақыл сөздер сияқты прозалық 

шығармаларын меңгеру. 

Мазмұны: Мәтінмен жұмыс түрлерін 

жүргізіп, жұмысты саралау, талдау әдісі 

амалдары, салыстырмалы-тарихи талдау. 

Оқытылатын шетел тілі халқының тарихи 

дамуы, оның қазіргі жағдайы, соның ішінде 

негізгі зерттелетін тіл елдеріндегі әдеби 

процестің кезеңдік жүйесі жайындағы 

мәліметтерді оқуға бағытталған. 

 

Нәтиже: 



-Білімі: Шетел әдебиеті тарихын, пайда 

болу, даму, қалыптасу кезеңдерін біледі. 

-Білігі: Алған әдебиеті білімін тәжірибемен 

сәйкестендіру, күнделікті өмірде пайдалана 

алу, салыстырмалы түрде Отандық 

әдебиетпен ұштастыра білу. 

-Құзыреті: Шетел әдебиеті тарихын 

салыстыра зерттеп, негізгі даталарын, тарихи 

оқиғаларды саралау. 

Пререквизиттер: Elt 3220 Елтану 

Постреквизиттер: RShO 3219 Риторика 

және шешендік өнер 

 

2. OShTQZA 3217 Оқытылатын шетел 

тілінің қазіргі заманғы әдебиеті – 5 кредит  

Мақсаты: Бұл пән студенттер арасында 

оқытылатын пәннің негізгі ұғымдарын, 

анықтамаларын және категорияларын, 

оқытылатын шетел тілі халықтары 

әдебиетінің қалыптасу тарихын, оның 

әдебиетіне әсер еткен осы елдің мәдениетін, 

дәстүрін қалыптастыруға бағытталған.   

Мазмұны: Оқытылатын шетел тілі 

халқының тарихи дамуы, оның қазіргі 

жағдайы, соның ішінде негізгі зерттелетін 

тіл елдеріндегі әдеби процестің кезеңдік 

жүйесі жайындағы мәліметтер 

қарастырылады. 

Нәтиже: 

-Білімі: Шетел тілінің қазіргі заман 

әдебиетінің қалыптасуы мен ерекшеліктері,  

маңызды этаптарын үйрену, поэмалары мен 

мақал-мәтелдерді, нақыл сөздер сияқты 

прозалық шығармаларын меңгеру. 

 

-Білігі: Оқытылатын шетел тілі халқының  

әдебиеті білімін тәжірибемен сәйкестендіру, 

күнделікті өмірде пайдалана алу, 

салыстырмалы түрде Отандық әдебиетпен 

ұштастыра білу. 

-Құзыреті: Бұл пәнді оқу барысында 

оқытылатын тіл халқының қазіргі замандағы 

көркем әдебиет шығармаларын талдау  

дағдысын қалыптастырылады.  

Пререквизиттер: AA 3217 Әлем әдебиеті 

Постреквизиттер: AS 4308 Әдеби сын 

 

1. RShO 3219 Риторика және шешендік 

өнер – 5 кредит   

Мақсаты: Риторика және шешендік өнер  

арқылы жаңа көзқарастар қалыптастыру, 

шешендік өнер аясында түрлі мәліметтерді 

жинастырып, қазақ риторикасымен 

салыстыра отырып, айырмашылығын 

анықтай алу. 

Мазмұны: Бұл пән студенттерге сөйлеу 

мәдениеті мен іскерлік риторика негіздері, 

көпшілік алдында сөз сөйлеу және шешен 

сөйлеу өнері, мәтіндердің әртүрлі түрлерін 

ажырата білу, сонымен қатар қарым-қатынас 

жағдайына байланысты тілдік құралдарды 

таңдау, іскерлік әңгіме және келіссөздер 

жүргізу, іскерлік мәселелерді шешу, 

аудитория алдында баяндама жасай білу  

дағдылары меңгеруге арналған.  

Нәтиже: 

-Білімі: Сауатты жазу және ауызекі сөйлеу 

дағдыларын машықтандыруға және  тілдің 

басты ерекшеліктерін меңгертуге арналған.  

-Білігі: Негізгі терминдерге негізделе 

отырып, мектептердің дамуын, кезеңдерге 

бөліну теориясын оқыту, бұларды оқыту 

барысында әртүрлі деңгейдегі шетел 

мәтіндеріне теория мен тәжірибе жағынан 

көңіл бөлу. 

-Құзыреті: Риториканың  терминдерін 

үйретіп, сын мәселелерінің негіздерін білу.     

Мәтіндерге сын айтудағы риториканың 

категорияларына анализ жасау. 

Пререквизиттер: OShTKhA 3216  

Оқытылатын шетел тілі  халықтарының 

әдебиеті 

Постреквизиттер: AS 4308 Әдеби сын 

 

2. Sem 3219 Семантика – 5 кредит 

Мақсаты: Курстың мақсаты студенттерді 

тілдік бірліктердің мағынасы мен олардың 

өзара әрекеттесуі мәселелерімен таныстыру. 

Мазмұны: Таңбалық белгілер жүйесі туралы 

ғылым. 

Нәтиже: 

-Білімі:  Семантиканың негізін салушылар 

мен белгілердің түрлерін (белгіше, индекс, 

таңба) және белгінің жіктелуін білу. 

Семиотиканың негізгі аспектілерін білу және 

түсіну (синтаксис, семантика, прагматика) 

-Білігі: Тілдік белгілерді «оқып, тану», 

ақпаратты тасымалдайтын кодтарды анықтау, 

семиотикалық талдауды қолдану, 

материалдық мәдениет объектілерін зерттеу 

-Құзіреттері: Белгілер туралы жалпы 

теориялық білімді меңгеріп, практика 

жүйесінде құзыреттілігін қалыптастырy 

Пререквизиттер: Lek 3218 Лексикология 

Постреквизиттер: Sem 4311 Семиотика 

 

1. AMShT 3223 Академиялық мақсаттағы 



шетел тілі – 5 кредит  

Мақсаты: Академиялық мақсаттағы шетел 

тілі пәннің мақсаты – шет тілін оқу құралы 

ретінде меңгеру және ғылыми академиялық 

коммуникация негіздерін үйрену. 

Мазмұны: «Академиялық мақсаттағы шетел 

тілі» дегеніміз: шетел тілі саласындағы 

білімді жетілдіру, сонымен қатар талдау, 

түсініктеме беру, қорытындылау, шет тілінде 

ғылыми басылымдар құру, шет тілінде 

ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қажетті 

дағдылар мен дағдыларды меңгеру. Сондай-

ақ тиісті әлеуметтік-коммуникативтік 

контексте (ғылыми конференциялар, 

семинарлар, дөңгелек үстелдер) ауызша және 

жазбаша нысандарда тиімді қарым-қатынас 

жасау, шетел тілінің жалпы еуропалық 

құзыреттіліктер жүйесінде С1 деңгейінде 

көзделген тілдік және коммуникациялық 

талаптар. 

Нәтиже: 

-Білімі: академиялық жазудың негізгі 

принциптерін білу (графикалық ақпаратты 

сипаттау және талдау, академиялық эссе); 

-Білігі: лекцияны конспектілеуді (жалпы 

қабылданған қысқартуларды, 

диаграммаларды, блок-схемаларды 

пайдалану, конспектіні парақта 

орналастыру); академиялық презентация 

форматында көпшілік алдында сөйлеудің 

негізгі дағдыларын пайдалана білу; 

-Құзыреті: эссе, мақала, баяндама, ресми 

хат сияқты жазбаша сөйлеу түрлеріне, 

сондай-ақ формальды және ресми стильді 

қолдануды қажет ететін ауызша сөйлеу 

жағдайларына тән бейтарап және ресми 

стильдің сөздік қорын, мысалы, оқу, 

баяндама жасау, ғылыми конференцияда сөз 

сөйлеуді меңгеріп шығады. 

Пререквизиттер: IShT 3221 Іскерлік шетел 

тілі  

Постреквизиттер: AZh 4302 Академиялық 

жазылым 

 

2. AO 3223 Академиялық оқу - 5 кредит  

Мақсаты: байланыстырып сөйлеу 

дағдыларын қалыптастыру, ақыл-ой 

операцияларын дамыту, есте сақтау қабілетін 

дамыту, логикалық баяндау қабілетін дамыту. 

мазмұнын, өз іс-әрекетін бағалауға, оқу 

мәдениетін дамыту. 

Мазмұны: Бұл курс студенттердің ғылыми 

және ғылыми-көпшілік мақалаларды 

меңгеруіне және түсінуіне бағытталған. 

Газеттерден, журналдардан, кітаптардан 

олардағы негізгі мазмұнды бөліп көрсету, 

нақтысын табу; ақпарат, мәтінде берілген 

ақпараттан логикалық қорытындылар мен 

қорытындылар жасай білу; ақпарат, 

автордың көзқарасын анықтау; дәлелді 

дұрыс түсіну. 

Нәтиже: 

-Білімі: қазіргі заманғы зерттеулердің 

маңызды мәселелерін, мәтінді қабылдаудың 

психолингвистикалық негіздерін, баспа 

мәтінін құрылымдық-семантикалық 

ұйымдастыруды білу; 

-Білігі: қарапайым мәтіндерден ақпаратты 

алу және түсіну (оқу, кіріспе, қарау, іздеу 

оқу) қарым-қатынас мәселелерін шешу үшін 

мәтіннен негізгі ойды шығарып алу, оқудың 

мазмұнын айту. 

-Құзыреті: әр түрлі жанрдағы шет тіліндегі 

мәтінді мазмұнына енудің тереңдігі мен 

дәлдігімен оқу дағдыларын меңгеру: негізгі 

мазмұнды түсіну, қажетті ақпаратты таңдап 

алу, мәтінді толық түсіну және сыни 

тұрғыдан түсіну  

Пререквизиттер: IShT 3221 Іскерлік шетел 

тілі  

Постреквизиттер: AZh 4302 Академиялық 

жазылым 

 

1. DL 3222 Дескриптивті лингвистика– 5 

кредит 

Мақсаты: тілдің құрылымдық деңгейі, оның 

негізгі тілдік бірліктері - фонемалар мен 

морфемалардың, кейбір сейлемдердің өзара 

тіркесімділігі, орналасу жайы жете талдау.  

Мазмұны: Бұл пәнде жалпы құрылымдық 

тіл білімі аясында XX ғасырдың 30-50 

жылдары пайда болған дескриптивті 

лингвистиканың зерттеу аясы, дистрибутивті 

анализ, америка структурализм мектебі, 

дескриптивті лингвистиканың мектеп 

өкілдерінің (Л.Блумфильд, Эдуард Сепир,  

Бернард Блок Зеллинг, Заббетан Харрис, 

Чарльз Хоккет, Генри Глисон, Чарлз 

Карпентер Фриз, Юджин Алберт Найда, 

Кеннет Ли Пайк т.б.) еңбектері 

қарастырылады.   

Нәтиже: 

-Білімі: белгілі бір кеңістіктік аймақта және 

сол уақыт аралығында қолданылатын 

тілдердің немесе диалектілердің - сол тілдің 

әртүрлі ауызша айырмашылықтарын білу.  

-Білігі:  тіл бөліктерін зерттеу, сөздерді 

(морфалар немесе морфемалар) және сөз 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BB_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%96


тіркестерін біріктіру және синтаксистік 

сөйлемнің мағынасын ажырата білу 

дағдыларын қалыптастыру. 

-Құзыреті: сөйлеу тілі, сөйлеу процесіндегі 

фонемалық, морфологиялық элементтерді 

талдау арқылы тілдің құрылымдық сипатын 

анықтау  құзіреттілігін қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Lek 3218 Лексикология  

Постреквизиттер: Sem 4310 Семиотика 

 

2. SL 3222 Салыстырмалы лингвистика – 

5 кредит Мақсаты: салыстырмалы 

лингвистиканың теориялық 

тұжырымдамалары мен мәдениетаралық 

байланыстар практикасының байланысын 

қарастыру. 

Мазмұны:  Студенттерді салыстырмалы тіл 

білімінің негізгі концепциясымен, ұғымдық 

аппаратымен, мақсат-міндеттері және 

зерттеу әдістерімен таныстырады. 

Салыстырмалы тіл білімінің қазіргі 

жағдайының кейбір мәселелеріне, атап 

айтқанда тілдердің ұқсастықтары мен 

айырмашылықтарын зерттеу тарихына, 

логикалық, лингводидактикалық және 

лингвомәдени аспектілеріне баса назар 

аударылады. 

Нәтиже: 

-Білімі: терминология мен салыстырмалы 

тіл білімінің ұғымдық аппаратын зерттеу 

және ғылыми еңбектерде қолдана білу. 

-Білігі: аталған пәнді зерделеу нәтижесінде 

студент салыстырмалы тіл біліміндегі негізгі 

теориялар туралы білім алады, бұл 

құрылымы туыстас тілді зерттеуде тілдерді 

салыстырудың кейбір әдістері мен тәсілдерін 

саналы түрде қолдана біледі. 

-Құзыреті: Қосымша шығармашылық 

тапсырмалар (дискуссия, баяндамалар, жоба 

жасау) болашақ маманның өзіндік ғылыми 

және теориялық ұстанымын қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Lek 3218 Лексикология  

Постреквизиттер: Sem 4310 Семиотика 

 

3. KODT 3311 Қазақ ойшылдары дін 

туралы (Майнордың 3-пәні) 

 - 5 кредит  
Мақсаты: Ойшыл, ойшылдық, даналық 

ұғымдарын ашып көрсету 

Мазмұны: Қазақ топырағынан шыққан 

ортағасырлық ғұламалар мен хандық 

кезеңдегі жыраулар поэзиясы, зар заман 

ақындары мен соңғы ғасырда ыдана-

ойшылдардың шығармаларындағы діни 

көріністерді қарастыру. Астарына үңіліп, 

талдау жасау.  

 Нәтиже: 

-Білімі: Қазақ дүниетанымын терең игеру, 

отандық кемеңгерлер еңбегін зерделеу 

-Білігі: сараптамалық, талдаулық 

зерттеулерде қазақ дүниетанымы саласының 

маңыздылығын ескере білу 

-Құзыреті: отандық дінтану ғылымының 

спецификасын ескеру, өзіндік 

артықшылықтарын игеру 

Пререквизиттер: IsFK 2309 Ислам 

философиясына кіріспе 

Постреквизиттер:   QSD 4222 Қазақ салт-

дәстүрлері 

 

1. IELTS 3306 Халықаралық IELTS 

емтиханына дайындау курсы- 5 кредит 

Мақсаты: «IELTS» пәнін оқытудың мақсаты 

сөйлеу әрекетінің төрт түрі: тыңдалым, 

айтылым, оқылым және жазылым негізінде 

коммуникативтік – мәдениетаралық 

құзыреттілік негіздерін қалыптастыру, 

сонымен қатар өнімді және рецепторлық 

тілдік материалды тереңдету және кеңейту. 

Мазмұны: Бұл пән студенттердің 

коммуникативті және кәсіби 

құзыреттіліктерін қалыптастырады. 

Коммуникативтік құзыреттілік келесі 

компоненттерді қамтиды: лингвистикалық, 

мәдениетаралық, әлеуметтік-мәдени, 

когнитивтік және прагматикалық. 

Коммуникативтік құзыреттілікті меңгеру 

оның барлық құрамдас бөліктері 

қалыптасқан жағдайда ғана мүмкін болады. 

Кәсіби құзыреттілік білім беру процесін 

шынайы қарым-қатынас үдерісінің үлгісіне 

барынша жақын модель ретінде 

ұйымдастыра отырып, бірқатар кәсіби 

маңызды дағдыларды қалыптастыру арқылы 

жүзеге асады. 

Нәтиже: 

-Білімі: курс аясындағы мәтіндердің негізгі 

түрлерін; тыңдалым, оқылым, жазылым 

материалдарымен, сондай-ақ осы мәтін 

шеңберіндегі грамматикалық 

материалдармен жұмыс істеу әдістері мен 

тәсілдері. 

-Білігі: құлақпен қабылдау және 

сөйлеушілердің әртүрлі материал бойынша 

ниетін анықтау (қысқа диалогтардан бастап, 

білімнің әртүрлі салаларымен байланысты 

дәрістер үзінділеріне дейін); қатаң шектеулі 

уақыт жағдайында мәтіндермен жұмыс істеу; 



берілген тақырып бойынша қатаң мерзімде 

де эссе жаза білу; автор мәтінін талдау және 

сыни тұрғыдан түсіну. 

-Құзыреті: Курстың тілдік материалы 

шеңберінде сауатты жазуды графикалық, 

пунктуация мен орфографиялық, жазбаша 

сөйлеуді біртіндеп меңгеру және жазу 

дағдыларын меңгеру. Тыңдау кезінде ана 

тілінде сөйлейтіндердің сөйлеуін және жазба 

дыбысын тыңдау және түсіну дағдылары мен 

дағдыларын меңгеру болжанады. Оқу 

барысында мәтінді оқу дағдыларын меңгеру, 

сонымен қатар әртүрлі көздерден ақпаратты 

алу, сөйлеуде қарым-қатынас жасау қабілетін 

меңгеру. 

Пререквизиттер: OShTPGr 2215 

Оқытылатын шетел тілінің практикалық 

грамматикасы - 5 кредит 

Постреквизиттер: AA 4224 Ақпараттық 

аударма  

 

 2. KhSTD 3306 Халықаралық 

сертификатталған тестке дайындық - 5 

кредит  
Мақсаты: ғылыми стильге қатысты және 

білімнің әртүрлі салаларымен байланысқан 

шынайы мәтіндерді оқу және түсіну 

дағдыларын дамыту; тыңдау дағдыларын 

дамыту және сөйлеушілердің ниетін 

анықтау; оқушылардың грамматикалық 

құзыреттілігін дамыту; оқушылардың 

жазбаша сөйлеуін дамыту; 

Мазмұны: Бұл курс сөйлеу әрекетінің төрт 

түрі: тыңдалым, айтылым, оқылым және 

жазылым негізінде лингвистикалық және 

коммуникативтік құзыреттілікті дамытуды 

көздейді. Сөйлеу әрекетінің осы төрт түрі 

негізінде оларды студенттер арасында 

дамыту және коммуникативтік құзыреттілігін 

қалыптастыру үшін пәннің мақсаты мен 

оқыту әдістемесі анықталады. 

Нәтиже: 

-Білімі: тыңдалым, оқылым, жазылым 

материалдарымен, сондай-ақ осы мәтін 

шеңберіндегі грамматикалық 

материалдармен жұмыс істеу әдістері мен 

тәсілдері. 

-Білігі: құлақпен қабылдау және 

сөйлеушілердің әртүрлі материал бойынша 

ниетін анықтау (қысқа диалогтардан бастап, 

білімнің әртүрлі салаларымен байланысты 

дәрістер үзінділеріне дейін); 

- қатаң шектеулі уақыт жағдайында қателерді 

анықтау және сөйлемдерді аяқтау (15 

мәтіндік тапсырмаға 20 минут 

жылдамдықпен) мәтіндермен жұмыс жасау; 

- берілген тақырып бойынша қатаң мерзімде 

де эссе жаза білу; 

-Құзыреті: мәтінді талдау, емтихандық 

тапсырмаларды орындау стратегияларын 

меңгеру, сонымен қатар сөйлеу әрекетінің 

барлық түрлерінде тапсырмаларды орындау 

стратегияларын меңгеру дағдыларын 

меңгеру; автор мәтінін талдау және сыни 

тұрғыдан түсіну. 

Пререквизиттер: OShTPGr 2215 

Оқытылатын шетел тілінің практикалық 

грамматикасы - 5 кредит 

Постреквизиттер: ShTOZB 4225 Шетел 

тілін оқытудың заманауи бағыттары 

 

VІI семестр  

Элективті пәндер: 

1.AZh 4302 Академиялық жазылым - 4 

кредит 

2.OnP 4305 Өндірістік практика-2 - 5 кредит 

 

1. AA 4224 Ақпараттық аударма – 3 кредит 

Мақсаты: Аударма қызметі процесінде тіл 

жүйесі туралы білімдерін тереңдету және 

тілдік құралдармен жұмыс істеу дағдыларын 

жетілдіру; аударма дағдылары мен 

қабілеттерін қалыптастыру, адекватты 

аударманың шарты болып табылатын 

лингвомәдениеттану және әлеуметтік-мәдени 

сипаттағы фондық білімді қалыптастыру. 

Мазмұны: Бұл пән студенттердің 

лингвистикалық, аудармашылық, 

лингвомәдениеттанулық және әлеуметтік-

мәдени құзыреттіліктерін, ақпараттық 

аударма аясында адекватты аударманы 

қамтамасыз ету үшін қалыптастырады. 

Нәтиже: 

-Білімі: Бастапқы мәтін туралы ақпарат білу, 

бастапқы мәтінге енгізілген ақпарат 

түрілерін білу, түпнұсқа мәтініне жататын 

сөйлеу жанрын білу, белгілі бір жанрдағы 

мәтіндердің лингвистикалық және 

прагматикалық ерекшеліктері және екі 

тілдерінің нормалары мен жүйелерін білу. 

-Білігі: аудармаға дейінгі кезеңде 

түпнұсқадағы мәтінді талдау, аударма 

дағдылары мен әдістерін меңгеру, аударманы 

түзету және өңдеу. 

-Құзыреті: аударма материалдарын 

қамтитын әртүрлі салалар бойынша 

білімдерін кеңейту және тереңдету 

дағдыларына ие болу. 



Пререквизиттер: OShTPGr 2215 

Оқытылатын шетел тілінің практикалық 

грамматикасы - 5 кредит 

Постреквизиттер: KMLT 4310 Көркем 

мәтінді лингвистикалық талдау  

 

2. AZhAP 4224 Ауызша, жазбаша аударма 

практикасы – 3 кредит  

Мақсаты: Студенттерге жазбаша және 

ауызша аударманың ерекшеліктері, түрлері, 

кезеңдері мен технологиялары туралы 

түсінік беру; 

Мазмұны: «Ауызша, жазбаша аударма 

практикасы» тіларалық қатынас жағдайында 

балама жазбаша және ауызша аудармаларды 

қамтамасыз ету үшін студенттердің 

лингвистикалық және аудармашылық 

біліктілікті қалыптастыру. 

Нәтиже: 

-Білімі: қазіргі жағдайдағы аударма 

қызметінің ерекшеліктері; 

- жазбаша және ауызша аударманың 

классификациясы; 

- Аударма және ауызша аударма процесінің 

ерекшеліктері, аударма процесінің кезеңдері, 

әр кезеңдегі жұмыс технологиясы мен 

әдістері; 

- жазбаша және ауызша аударма саласындағы 

аудармашыға қойылатын талаптар. 

-Білігі: түпнұсқа мәтінді талдау, стандартты 

және стандартты емес аударма мәселелерін 

анықтау, оларды шешу жолдарын таңдау, 

аударма түрлендірулерінің әртүрлі түрлерін 

қолдану; 

-Құзыреті: Бастапқы мәтін авторының ниеті 

негізінде аударылған мәтінді қайта кодтау 

және мәтінді шет тіліндегі реципиентке 

қайта бағдарлау дағдыларын меңгеру; 

Пререквизиттер: OShTPGr 2215 

Оқытылатын шетел тілінің практикалық 

грамматикасы  

Постреквизиттер: QL 4310 Қолданбалы 

лингвистика 

 

1. ShTOZB 4225 Шетел тілін оқытудың 

заманауи бағыттары – 3 кредит -

Мақсаты: Шетел тілін оқытудың заманауи 

бағыттары пәні білім алушыларға шетел 

тілін түрлендіріп оқытумен қатар, білімді 

интенсивті, іс-әрекеттік және қазіргі 

әлеуметтік жағдайлармен байланыстыра 

отырып, шығармашалық оқытуға 

негізделген. Сонымен қатар, шетел тілін 

коммуникативтік бағдарлау жүйесімен білім 

бере келе, өзге шет елдің тілін ғана емес, сол 

елдің халқының қатынас жасау 

ерекшеліктері мен ұқсастықтарын 

ажыратуға, олардың мәдениеттерімен 

танысуға, интермәдениет коммуникациясын 

бойына сіңіру. 

Мазмұны: Бұл пән білім алушының тіл 

үйренуге қызығушылығын, оның заман 

талабына сай өмірге икемделуіне 

бағытталуын, басқа елдің тілін, мәдениетін, 

тарихын және әдет-ғұрыпын танып білуге 

ықпал етеді. Оқу барысында қолданылатын 

заманауи әдіc-тәсілдер. 

Нәтиже: 

-Білімі: Қолданылатын заманауи әдістердің 

көмегімен білім алушылар шетел тілінде 

ойлана алу және ойын шетел тілінде 

жеткізуге қалыптасады. Аутенттік видео-

аудио материалдары арқылы сол тілде 

сөйлейтін халықтың тіл ерекшеліктерімен 

таныса отырып, ауыз-екі тілде қолдануға 

мүмкіндік алады. 

-Білігі: Қолданылатын заманауи әдістердің 

көмегімен білім алушылар шетел тілін тез 

меңгеруге, оқу барысында тыңдау, түсіну, 

сөйлеу, жазу және оқу дағдыларын 

қалыптастырады. 

-Құзыреті: Заманауи бағыттар арқылы білім 

алушылар өздерінің оқу-танымдық 

құзыреттіліктерін қалыптастырады және 

заманауи көрнекі құралдар мен техникалық 

құралдардың жиі пайдалануы көмегімен 

білім алушыларда танымдық іс-әрекет 

белсенділік құзыреттіліктері қалыптасады.    

Пререквизиттер: ShTOQA 4225 Шетел 

тілдерін оқытудың арнайы бағытталған 

әдістемесі 

Постреквизиттер: KMLT 4310 Көркем 

мәтінді лингвистикалық талдау 

 

2. ShTOQA 4225 Шетел тілін оқытудың 

қазіргі әдістемесі – 3 кредит  

Мақсаты: Болашақ мұғалімдік іс-әрекетке 

қажетті білімдер мен қабілеттер жүйесі 

ретінде шетел тілін оқытудың теориясы мен 

әдістемесін меңгеру. 

Мазмұны: Шетел тілдерін оқытудың қазіргі 

заманғы әдістемесінің теориялық-

әдістемелік негіздері. Шетел тілдерін 

оқытудың әдістік негіздері. Шетел тілі 

бойынша оқу процесін жоспарлау мен 

ұйымдастыру. 

Нәтиже: 



-Білімі: Болашақ мамандарды қазіргі 

заманның білім мектебі оқушыларын шетел 

тілін оқытудың оқу процесін ұйымдастыру 

заңдылықтары жайында терең біліммен 

қамтамасыз ету. 

-Білігі: Шетел тілдерін оқыту үрдісін 

ұйымдастырудың жалпы заңдылықтары 

туралы білімдер қалыптасады. 

-Құзыреті: Алған білімді кәсіби бағытта 

қолдану. 

Пререквизиттер:  ShTOZB 4225 Шетел 

тілін оқытудың заманауи бағыттары  

Постреквизиттер: KMLT 4310 Көркем 

мәтінді лингвистикалық талдау 

 

1. AS 4308 Әдеби сын – 5 кредит  

Мақсаты: Әдеби сын пәні білім алушыларға 

тура жол көрсетуге бағытталып, әдебиет 

жанрларын жіктеп, ой-пікірдің тууына, 

әдебиеттің әсемдік сипатын немесе кемшілік 

кінәратын көрсетіп таныстырады. Әдеби сын 

пәні елдердің қоғамдық тұрмыс-тіршілігінен 

хабар беріп, өзге елдің тарихын, әдебиетін 

сыйлай алуға бағыттау. 

Мазмұны: Белгілі әдеби шығармаларды 

талдап, баға беріп, пікір айта алу  

мақсатында қолданылатын әдіс-тәсілдерді 

қарастырады. Бұл пән шет елдік әдеби-

мәдени ғана емес, сонымен қатар тарихи 

мәні зор қоғамдық саяси құбылыстар.  

Нәтиже: 

-Білімі: Шетел тіліндегі әдеби сын көркем 

шығармаларға эстетикалық баға бере 

алуларын, бейнеленген өмір шындығының 

көркемдік шындыққа айналатынын саралай 

білулерін, әдебиеттің мән-маңызын түсіне 

алуға үйренеді.. 

-Білігі: Білім алушылар шетел тілінде 

әдебиеттерге сын көзбен қарап, өз ойларын 

жетік түсіндіре ала отырып, дүрыс сын 

жасай алу барысында, қоғамдақ озық ойлы, 

адал және әділ болуға дағдыланады.  

-Құзыреті: Білім алушылар әдеби сын 

пәнінде көркем әдебиеттер мен прозаларға 

сыни көз қарас жасауға қалыптаса отырып, 

қоршаған ортадағы жағдаяттарға да сын 

көзбен қарай алу құзыреттіліктерін 

қалыптастырады.  

Пререквизиттер: RShO 3219 Риторика және 

шешендік өнер  

Постреквизиттер: KMLT 4310 Көркем 

мәтінді лингвистикалық талдау 

 

2. AK 4308 Әдебиет және кинематография 

– 5 кредит  

- Мақсаты: дамудың ерекшеліктері мен 

негізгі заңдылықтарын зерттеу әдебиет пен 

кинематография, әдеби бейне мен экран 

бейнесін қабылдау. Көркем фильм шеберлігі. 

Әдеби шығарманы оның экрандық 

нұсқасымен салыстырмалы және 

салыстырмалы талдау. 

Мазмұны: Бұл пән студенттің рухани-

адамгершілік тұлғасын, интеллектуалдық 

және шығармашылық қабілеттерін 

қалыптастыруға және дамытуға, көркемдік 

форма мен мазмұн бірлігі қағидаттарына 

сүйене отырып, отандық көркем әдебиетті 

де, әлем әдебиетін де оқу және талдауға, 

олардың арасындағы байланысқа ықпал 

етеді. Өмір өнері мен кинематография және 

олардың өзара байланысы. 

Нәтиже: 

-Білімі: Әдебиет пен кинематографияның 

тәрбиелік, танымдық, көркемдік мақсаты әр 

түрлі жанрдағы, стильдегі және әдебиеттің 

үздік туындылары, түрлі жазушылар 

шығармашылығының дүниетанымдық 

ерекшеліктерін білетін болады 

-Білігі: салыстырмалы талдау үшін әртүрлі 

жанрдағы және стильдегі белгілі бір әдеби 

және экрандық шығармаларды таңдай білу; 

-Құзыреті: әр түрлі стильдегі және 

жанрдағы әдеби шығармаларды талдау және 

оларды экранға бейімдеу дағдысы мен 

әдістемесін меңгеру; 

Пререквизиттер: OShTQZA 3217 

Оқытылатын шетел тілінің қазіргі заманғы 

әдебиеті 

Постреквизиттер: KMLT 4310 Көркем 

мәтінді лингвистикалық талдау 

 

1. GZhZh 4307 Ғылыми жұмысты 

жоспарлау – 5 кредит 
Мақсаты: Ғылыми жұмыстарды жоспарлау 

негіздерімен таныстыру. Отандық және 

шетелдік ғалымдардың заманауи жетістіктері 

аясында тарихи аспектілер, теориялық 

ережелер, технологиялар, ғылыми жұмысты 

жоспарлаудың практикалық әдістері мен 

тәсілдері бойынша білім алуға және ғылыми 

жұмысты жоспарлаудың тақырыбын таңдау, 

ғылыми іздену, талдау ,эксперимент жүргізу, 

ақпараттық технологияларды пайдаланып 

отыруға негізделген тиімді шешімдер алу 

дағдыларын меңгерту. 



Мазмұны: Аталған курс студенттердің 

ізденіс, шығармашылық, сараптау және 

логикалық дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталған. 

Нәтиже: 

-Білімі: Студенттік ғылыми зерттеу 

жұмысын орындау кезінде өзбетімен 

теориялық және эксперименттік зерттеулерді 

және оның логикалық әдіснамалық талдау 

өткізіп білетін болады. 

-Білігі: Ғылыми ізденістері нәтижелерін 

қорытып, өңдеп, толықтырып біріншілік 

құжат бетінде көрсете білу икемділігін 

меңгере білуі. 

-Құзіреттері: Компетенцияларды болашақ 

кәсіби жұмыста қолдану. 

Пререквизиттер: AZh 4302 Академиялық 

жазылым 

Постреквизиттер: ZA 4715 Зерттеу 

әдістері 

 

2. GZhU 4307 Ғылыми жобаны 

ұйымдастыру – 5 кредит 

Мақсаты: Ғылыми жобаны қорғау 

аппараттарының негіздерімен таныстыру.  

Мазмұны: зерттеу сұрақтарына қажетті 

ақпараттарды жинақтап, салыстырып, талдау 

жасауға қалыптастыру. 

Нәтиже: 

-Білімі: Ғылыми жобаны жазудың 

теориялық және практикалық тұрғыдан 

зерттеулерді меңгеру. 

-Білігі: Берілген жобаға байланысты негізгі 

әдістерді қолдану. 

-Құзыреті: Ғылыми жоба жүргізуде қабілетті 

мамандарды даярлауды, болашақ кәсіби 

мамандығында пайдалану. 

Пререквизиттер: AZh 4302 Академиялық 

жазылым 

Постреквизиттер: ZA 4715 Зерттеу 

әдістері 

 

 

1. SM 4309 Сөйлеу мәдениеті - 5 кредит   

Мақсаты: Лингвистикалық білім беру 

саласында, сондай-ақ мәдениетаралық 

коммуникация және қоғамдық байланыстар 

салаларында кәсіби қызметті жүзеге асыру.  

Мазмұны: Пәннің бағдарламасы кәсіби 

дағдыларды қалыптастыруға ықпал ететін 

жалпы, лингвопрагматикалық, сондай-ақ 

мәдениетаралық құзыреттілікті дамытуға 

бағытталған.  

Нәтиже: 

-Білімі: Бұл курстың негізгі білімі осы 

саладағы маманның дамуына және 

қалыптасуына ықпал ететін мәдениетаралық 

ауызша қарым-қатынас дағдыларын 

дамытуға ықпал етеді.  

-Білігі: Ұлттық-мәдени құндылықтар, 

ауызша, сондай-ақ ауызша емес қарым-

қатынас, сөйлеу этикетінің ерекшеліктерін 

ажырата алу. 

-Құзыреті: Оқытылатын тілдің мәдени және 

нақты ортасы және тұтастай алғанда 

мәдениетаралық қарым-қатынас негіздері 

туралы білім студенттер үшін оқытылатын 

шетел тілі негізінде қажетті құзіреттіліктерді 

қалыптастырады. 

Пререквизиттер: RShO 3219 Риторика және 

шешендік өнер 

Постреквизиттер: QL 4310 Қолданбалы 

лингвистика 

 

2. Sem 4309 Семиотика - 4 кредит 
Мақсаты: Білім алушының бойында 

семиотика жайында негізгі түсінік 

қалыптастыру (белгі, белгілер жүйесі, тіл, 

мітңн, код, ақпарат, коммуникация, т.б.) 

Мазмұны: Семиотика ұғымы. Белгілер 

туралы ғылымның негізгі өкілдері, 

теоретиктері, семиотикалық теориялар. 

Семиотиканы тарихи контекстте зерттеу. 

Нотация мен конотация мәселелерін 

қарастыру. Коммуникация мен белгілер 

арасындағы өзара байланыс. Кодтар жүйесі 

мен семиосизтің ерекшелігі. Мәдениетте 

қолданылатын белгілік құралдар. Белгілер 

типологиясы, белгілер жүйесінің қызметі 

мен ұйымдасу қағидалары. Жасанды тілдер. 

Табиғи және екінші дәрежелі белгілер 

жүйесі. Бейсезімдік белгілер. 

 

Нәтиже: 

-Білімі: белгі құрамы туралы негізгі 

ұғымдарды, белгілер жүйелерінің негізгі 

ұйымдасуы мен қызметтерді, 

коммуникациялық өзара байланыстың негізгі 

үлгілерді, табиғи тіл мен жануарлардың 

коммуникацялау жүйесі арасындағы 

айырмашылықты, жасанды тілдерді құрудың 

негізгі кезеңдерін білу. 

-Білігі: нақты көрсетілген белгілер мен 

белгілік жүйелерге, әртүрлі коммуникативтік 

жағдайларда орын алатын коммуникативтік 

өзара қатынасқа семиотикалық талдау жасай 

алу. 



-Құзыреті: семиотиканы ғылым және талдау 

әдістеме ретінде кешенді қарастыра алу. 

Пререквизиттер: Sem 3219 Семантика 

Постреквизиттер: QL 4310 Қолданбалы 

лингвистика 

 

VІІІ семестр 

1. ZA 4715 Зерттеу әдістері – 5 кредит 

2. QAP 4304 Қорытынды аттестаттау 

практикасы – 4 кредит 

3. OnP 4305 Өндірістік практика-3 - 5 

кредит 

4. DJQ Диплом жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау немесе кешенді 

емтихан тапсыру – 12 кредит  
 

Элективті пәндер: 

1. KMLT 4310 Көркем мәтінді 

лингвистикалық талдау – 4 кредит 

Мақсаты: әдеби көркем мәтінді 

лингвистикалық тұрғыдан талдау мен 

түсіндіру дағдыларын қалыптастыру. 

Мазмұны: көркем мәтіннің семантикалық, 

құрылымдық және коммуникативтік 

тұстарына кешенді және жан-жақты талдау 

жүргізу дағдыларын ретімен 

қалыптастыратын пән. 

Нәтиже: 

-Білімі: көркем мәтіннің еркекшеліктерін, 

мәтін теориясының негізгі мәселелерін, 

мәтіннің жалпы ой-тақырыптық мазмұнын 

талдаудың негізгі құралдарды білу. 

-Білігі: көркем мәтіндегі түрлі 

лингвистикалық (грамматикалық, 

лексикалық, лингвистикалық) және 

экстралингвистикалық (композиция, 

мазмұны, моральдық, философиялық, 

психологиялық) ақпаратты ұғынып талдай 

алу. 

-Құзыреті: оқытылатын тілдің әдеби 

формасын, көркем мәтіндегі ой, ой-

эстетикалық мәселелерін ескере отырып, 

оны лингвистикалық тұрғыдан зерттеудің 

негізгі әдістері мен құралдарын қолдана алу. 

Пререквизиттер: Sem 4309 Семиотика 

Постреквизиттер:Жоқ 

 

2.QL 4310 Қолданбалы лингвистика– 4 

кредит 

Мақсаты: студенттердің бойында 

қолданбалы лингвистика саласында 

біліктілік, құзыреттіліктер және білім 

жүйесін қалыптастыру, оларды 

лингвистикадағы негізгі қолданбалы 

бағыттармен таныстыру. 

Мазмұны: Қолданбалы лингвистика,  

қолданбалы лингвистиканың әдістері, негізгі 

бөлімдері мен бағыттары жайында түсінік 

беру. Тілдік когнитивті қызметін 

үйлесімділеу. Тілді ақпарат жеткізуші құрал 

ретінде қарастыру. Тілдің әлеуметтік 

қызметін қарастыру. Қазіргі қолданбалы 

лингвистиканың перспективасы. Қолданбалы 

лингвистиканың жасанды интелекті 

құрудағы ролін қарастыру. 

 

Нәтиже: 

 

-Білімі: қолданбалы лингвистиканың негізгі 

бағыттары мен әдістерін білу. 

-Білігі: тілдік фактілерді анықтап талдай алу, 

негізгі қолданбалы дәстүрді қолдана алу. 

-Құзыреті: қолданбалы лингвистика 

саласының аясында қолданылып келеген 

талдау қағидалары мен технологияларын 

игеру 

Пререквизиттер: Sem 4309 Семиотика 

Постреквизиттер: Жоқ 

 

 

 

 

 


