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КІРІСПЕ
Оқу барысында әрбір студент, оқу нысанына және негізгі біліміне қарамастан, таңдалған
мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін алу үшін, міндетті компонент пен таңдау бойынша
компоненттерден (элективті пәндер) тұратын, ең аз көлемі - теориялық оқудың 129* кредитін
құрайтын білім беру бағдарламасын меңгеруге міндетті.
Міндетті компонент (МК) - студент таңдалған білім беру траекториясына қарамастан
міндетті түрде зерделейтін, кредиттердің тиісті көлеміне ие оқу пәндері.
Таңдау бойынша компонент (ТК) - студент, олардың пререквизиттері мен
постреквизиттерін ескере отырып, кез келген академиялық кезеңде зерделеуге таңдайтын және
нақты білім беру траекториясының ерекшелігін көрсететін кредиттердің тиісті көлеміне ие оқу
пәндері болып табылады.
Білім беру траекториясы - МК және ТК пәндерінің жиынтығы болып табылады, оларды
ойдағыдай зерделеудің нәтижесінде, студент кәсіби қызметтің белгіленген түрлеріне қажетті
білімнің, дағдылар мен машықтардың жиынтығына ие болады.
Оқудың кредиттің технологиясы шарттарында әрбір студент эдвайзердің көмегімен өзінің
білім беру траекториясын (бағдарламасын) қалыптастырады.
Студенттің оқу траекториясын жан-жақтан икемді және дербес түрде анықтау мүмкіндігін
жасау мақсатымен ЭПК - элективті пәндер каталогы жасалды; аталған каталог, білім беру
траекторияларын (мамандануларын) ескере отырып, таңдау бойынша компонентке кіретін
пәндердің тізбесін білдіреді.
Әрбір пәнде қысқаша мазмұн келтірілген, пәнді зерделеудің мақсаттары мен міндеттері
көрсетілген және пәнді зерделеуден күтілетін нәтижелер мен құзыреттілігі сипатталған және
пәннің кредит түріндегі көлемі көрсетілген.
Білім беру траекториясын қалыптастыру үшін мыналар ұсынылады:
- оқуды тәмамдағаннан кейін кәсіби қызметтің қалаулы саласын анықтау;
- осы қызмет саласы үшін талап етілетін құзыреттерді анықтау;
- осы құзыреттерді қалыптастыратын ТК пәндерін таңдап алу;
- ТК және МК пәндерінің пререквизиттері мен постреквизиттерін ескере отырып, оларды
зерделеудің реттілігін анықтау, сондай-ақ оқу семестрлерінің санын және семестрде ұсынылатын
орташа жүктемені анықтау (күндізгі оқу нысанының студенттері үшін - 18-21 кредит, сырттай оқу
нысанының студенттері үшін - 9-15 кредит, кешкі оқу нысанының студенттері үшін - 12-15
кредит).
Элективті пәндерді тәртіпсіз таңдауға жол бермес үшін, студенттерге, еңбек нарығының
қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің талаптарын ескере отырып, Университетінің мамандары
тарапынан әзірленген екі білім беру траекториясы** таңдауға ұсынылады.
Білім беру бағдарламасы, таңдалатын білім беру траекториясына қарамастан студент
тарапынан зерделенетін міндетті компонент пен таңдау бойынша компоненттің пәндерінен
құралған мамандықтың базалық модульдерін, сондай-ақ студент тарапынан мамандықты алу
мақсатымен зерделенетін таңдау бойынша компоненттің пәндерінен құралған мамандықтың
модульдерін қамтиды.
Жоғары білім мамандығының мамандануы бойынша білім беру бағдарламасын сапалы
түрде меңгеру үшін, оқу аяқталғанға дейін таңдалған траекторияны ұстанған жөн.
Оқытудың кредиттік технологиясының негізгі ерекшеліктерінің бірі – студенттің өзінің
білімдік бағытын өзі таңдауға құқығы бар болуы. Бұл студенттің өз жеке оқу жоспарын (ЖОЖ)
шығарушы кафедраның оқытушысы – эдвайзер (студенттің жетекшісі қызметін атқарушы және
өзбетіншелік пен таңдамалық қағидаларын (принциптерін) есепке ала отырып, жеке оқу жоспарын
қалыптастыруға кеңес беруші) көмегімен құрастыруы арқылы іске асырылады.
Сондай-ақ, бұл тұрғыда студент оқу пәнін өтуге үміткер оқытушыны да таңдауға құқы бар.
Студенттің жеке оқу жоспары, жеке оқу жоспарды құрастырудың негізі болып табылатын
мамандықтың типтік оқу жоспары секілді үш циклдан тұрады: жалпы білім, базалық және

профильдік пәндер циклдарынан. Бұлардың әрқайсысы міндетті компоненттер мен таңдау
бойынша компоненттерден (элективті пәндер) тұрады.
Жалпы білім пәндер циклы интеллектуалды, тұлғалық және әлеуметтік дамыған маманды
дайындауды іске асырады. Базалық пәндер циклы болашақ маманның сәйкес мамандықтан
фундаменталды білімін қалыптастыруға бағытталған. Профильдік пәндер циклы кәсіптік
қызметтің нақты саласын меңгеруде арнайы білім, ілім, дағдылар тізбесін анықтайды.
Оқу жоспарындағы пәндер оқыту процесінің байланыстылығы үшін логикалық құрылуы
қажет. Бұған пәндерді пререквизиттер (үйренетін пәнді меңгеруге қажетті білім, ілім және
дағдылардың тізбесін құрайтын пәндер) мен постреквизиттерге (үйренетін пәннен қажетті білім,
ілім және дағдылар тізбесін меңгерген соң оқылатын пәндер) бөлу арқылы қол жеткізіледі.
Мамандықтардың элективті пәндер каталогына (ЭПК) студенттің оқыту траекториясын икемді
және өзбетінше анықтауға мүмкіндік туғызатын оқу жоспарындағы таңдау компоненті пәндері
енгізіледі. Ол университеттің барлық мамандықтары үшін құрастырылған және барлық
мамандандыруларды, салаларды және кәсіптік қызметтің түрлерін есепке алатын пәндердің
мүмкін болған барлық спектрларын қамтиды. ЭПК-да пәндердің кредит көлемі берілген, пән
бағдарламасының қысқаша мазмұны келтірілген, олардың пререквизиттері мен постреквизиттері
және жалпы білім, базалық пен профильдік пәндер циклындағы пәндерді кодтаудың бірыңғай
жүйесі сақтала отырып көрсетілген.
Оқу пәндерінің кодтары әріптік (екі немесе одан да көп латын алфавитінің әріптері) және
сандық (төрт араб сандары) бөліктерден тұрады. Егер оқу пәнінің атауы бір сөзден құралса, онда
кодтың әріптік бөлігі латын алфавитін пайдалана отырып, осы сөздің қазақ тіліндегі алғашқы үш
әріпінен құралады, әрі бірінші әріпі бас әріп, қалғандары – кіші әріптер. Егер оқу пәнінің атауы екі
немесе одан да көп сөзден құралса, онда кодтың әріптік бөлігі латын алфавитін пайдалана отырып,
мағыналық күшін алып жүретін, әр сөздің қазақ тіліндегі бірінші бас әріптерінен құралады.
Кодтың сандық бөлігінде: бірінші сандық белгі пәннің оқылатын курсын білдіреді; екіншісі –
осы оқу пәнінің қай циклға қатыстылығын көрсетеді (1 – жалпы білім беру циклы, 2 – базалық
пәндер циклы, 3 – профильдік пәндер циклы); үшінші және төртінші сандар – осы пәннің
мамандық циклы ауқымындағы реттік нөмірін бейнелейді.
Бұл тұрғыда, әр циклдағы таңдалған элективті пәндердің кредит саны, мамандықдың элективті
пәндер таблицасы циклдарында көрсетілген кредит санынан кем болмауы тиіс.
Сондай-ақ, бұл ЭПК-да мамандықтардың типтік оқу жоспарларындағы міндетті пәндері,
олардың коды, кредит көлемі және оқытылатын семестрі (академиялық кезеңі) көрсетіліп
берілген. Бұлар студенттің жеке оқу жоспарына өзгеріссіз енгізілуі тиіс.
Студент эдвайзердің жетекшілігімен жеке оқу жоспарына таңдау (элективтік) пәндерін, өзге
де барлық нәрселерден басқа, жеке қабілеттерін, даму перспективасын, қоғам мен өндірістің
қажеттілігін ескере отырып енгізеді.
Студенттің жеке оқу жоспары қалыптастырылып болғаннан соң, оған студенттің өзі мен
эдвайзер қол қояды, кафедра меңгерушісімен келісіледі және факультет деканы бекітеді.
* Кәсіби тәжірибені, дене шынықтыруды, теориялық пәндерді және қорытынды
аттестаттауды өз ішіне алатын, оқудың қосымша түрлерін (ОҚТ) қоспағанда
** Білім беру траекториялары ұсыну сипатына ие болып табылады және студентті жеке
білім беру траекториясын қалыптастыру құқығынан айырмайды

Введение
В процессе обучения каждый студент, независимо от формы обучения и базового
образования, для получения степени бакалавра по выбранной специальности обязан освоить
образовательную программу минимальным объемом 129* кредитов теоретического обучения,
состоящую из обязательного компонента и компонента по выбору (элективных дисциплин).
Обязательный компонент (ОК) – учебные дисциплины соответствующего объема кредитов,
изучаемые студентом в обязательном порядке, независимо от выбранной образовательной
траектории.
Компонент по выбору (КВ) – учебные дисциплины соответствующего объема кредитов,
выбираемые студентом к изучению в любом академическом периоде с учетом их пререквизитов и
постреквизитов и отражающих специфику конкретной образовательной траектории.
Образовательная траектория – это совокупность дисциплин ОК и КВ, в результате
успешного изучения которых, студент овладевает комплексом знаний, умений и навыков,
необходимых для определенных видов профессиональной деятельности.
В условиях кредитной технологии обучения каждый студент с помощью эдвайзера
формирует свою образовательную траекторию (программу).
С целью создания возможности гибкого и самостоятельного всестороннего определения
траектории обучения студента создан КЭД – каталог элективных дисциплин, представляющий
собой перечень дисциплин, входящих в компонент по выбору, с учетом образовательных
траекторий (специализаций).
К каждой дисциплине приведено краткое содержание, указаны цели и задачи изучения
дисциплины и описаны ожидаемые результаты изучения дисциплины с указанием объема
дисциплины в кредитах и их компетентность.
При формировании образовательной траектории рекомендуется:
- определить желаемую сферу профессиональной деятельности после завершения
обучения;
- выявить требуемые для этой сферы деятельности компетенции;
- подобрать дисциплины КВ, формирующие данные компетенции;
- определить последовательность изучения дисциплин КВ и ОК, учитывая их пререквизиты
и постреквизиты, а также количество семестров обучения и рекомендуемую среднюю нагрузку в
семестр (для студентов очной формы обучения – 18-21 кредита, заочной формы обучения– 9-15
кредитов, вечерней формы обучения – 12-15 кредитов).
Во избежание хаотичного выбора элективных дисциплин, студентам предоставляется на
выбор два образовательные траектории** , разработанные специалистами Университета с учетом
потребностей рынка труда и требований работодателей.
Образовательная программа содержит базовые модули специальности, состоящие из
дисциплин обязательного компонента и компонента по выбору, изучаемые студентом независимо
от выбираемой образовательной траектории, и модули специальности, состоящие из дисциплин
компонента по выбору, изучаемые студентом с целью получения специализации.
Для качественного освоения образовательной программы по специализации специальности
высшего образования рекомендуется придерживаться выбранной траектории до окончания
обучения.
Одной из главных особенностей кредитной технологии образования студент имеет право
выбирать свое собственное образовательное направление. Индивидуальный учебный план
студента (ИУП) преподаватель консультант отдела (исполняющий обязанности главы студента и
самостоятельно использование правил ( принципов) с учетом индивидуального учебного плана
для проведения консультаций) будет осуществляться за счет образования.
Кроме того, в этом смысле, студент имеет право выбора кандидата на учителей предметников.
Индивидуальный план студента образование, индивидуальный учебный план, который является
основой профессии, а также учебный план состоит их трех циклов. Общее образовательное,

базовые и профилирующие дисциплины циклов. Каждый из этих компонентов состоит из
дополнительных компонентов (элективных курсов).
Общее образовательный цикле дает студенту интеллектуальность, личностного и социального
развития подготовки специалистов. Цикл базовых дициплин, направленных на создание
специальности в соответствии с фундаментальными знаниями будушего специалиста. Изучение
конкретного сектора профессионального цикла деятельности специальностей, специального
образования, обучения, определяет перечень навыков.
После того, как индивидуальный учебный план
студента
был сформирован с
руководителем отдела, подписанный студентом и консультантом утверждается деканом
факультета.
* За исключением дополнительных видов обучения (ДВО), которые включают в себя,
профессиональную практику, физическую культуру, теоретические дисциплины и итоговую
аттестацию
** Образовательные траектории носят рекомендательный характер и не исключают права студента
формировать индивидуальную образовательную траекторию
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ЖММ 3
Экономика,
құқық және
экология
негіздері

EN 1106

Экономика
негіздері

Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері: негізгі
экономикалық санаттарының негіздерін зерттеуге,
экономикалық қарым-қатынастар мен оларға тән
заңдарды қамтитын қазіргі заманғы экономиканы,
қазіргі заманғы қоғамның дамуы және жай-күйінің
шаруашылық дамуының және тенденцияларын
зерттеу.
Экономиканың базалық ұғымдарымен
таныстыру; нарықтық конъюнктурасын талдауды
үйрету; ауызша сөйлеу дағдыларын дамыту;
экономика әлемін қалыптастырудың негізін
үйретуде
азаматтықты
және
қазақстандық
патриотизмдік сезімін тәрбиелеу.
Қысқаша мазмұны:
экономика және оның
қоғамдағы ролі.
Экономиканың қалыптасу
кезеңдері ғылымы ретінде. Меншік және
әлеуметтік - экономикалық қоғам. Өндірісті
ұйымдастырудың жалпы түрлері. Ақша.Тарих және
қазіргі заман. Нарық және оны реттеудің
заңдылықтары. Нарық субъектілерінің өзара ісқимыл түрлері. Бизнес, әлеуметтік-экономикалық
мәні және оны ұйымдастыру. Еңбек ақы. Пайда.
Кірістер мен меншік. Ұлттық шаруашылық.
Ұлттық шаруашылықтағы экономикалық өсу.
Макроэкономикалық
тепе-теңдік.
Нарықтық
экономиканы мемлекеттік реттеу. Қазіргі заманғы
әлемдік экономика.
Құзыреттілігі: экономикалық теорияның жалпы
ережелерін, елде және шетелде экономикалық
жағдай, макро және микроэкономика, салық, ақшакредиттік, әлеуметтік және инвестициялық саясат
негіздері туралы білу. Кәсіби қызметті бағдарлау
үшін қажетті экономикалық ақпаратты табу және
қолдану.
Пререквизиттері: Математикалық мектеп курсы
Постреквизиттері: Құқық негіздері

ООД 3
Основы
экономики,
правы и
экологии

OE 1106

Основы
экономики

Цель, задачи изучения дисциплины: изучение
основных
экономических
категорий,
основ
современной экономики, включающих изучение
экономических отношений и свойственных им
законов, состояния и тенденций хозяйственного
развития и современного развития общества.
Познакомить студентов с базовыми понятиями
экономики; научить анализировать рыночную
конъюнктуру;
развивать навыки устной речи;
воспитывать
чувства
гражданственности
и
казахстанского патриотизма в основе изучения
основ функционирования экономики страны.
Краткое содержание: экономика и ее роль в
обществе. Этапы становления экономики как
науки.
Собственность
и
социально-
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ЖММ 3
Экономика,
құқық және
экология
негіздері

ETKN
1108

Экология және
тіршілік
қауіпсіздігі
негіздері

экокномический строй общества. Общие типы
оргшанизации произхводства. Деньги. История и
современность.
Рынок
и
законы
его
функционирования.
Виды
взаимодействия
субъектов рынка. Бизнес, социально-экономическая
сущность
и организация. Заработная плата.
Прибыль. Доходы и собственность. Нацинальное
хазяйство. Экономический рост национального
хозяйства.
Макроэкономическое
равновесие.
Государственное
регулирование
рыночной
экономики. Современная мировая экономика.
Компетентность:
знание общих положений
экономической теории; экономической ситуации в
стране и за рубежом; основ макро и
микроэкономики, налоговой, денежно-кредитной,
социальной, инвестиционной политике. Умение
находить
и использовать экономическую
информацию, необходимую для ориентации в
своей профессиональной деятельности.
Пререквизиты: Школьный курс математики
Постреквизиты: Основы правы
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
студенттерді адамның мекендеу ортасымымен
(өндірістік, тұрмыстық, қалалық) қауіпсіз өзара
әрекет негіздерімен, қауіпті және төтенше қауіпті
жағдайларда жағымсыз фаторлардан қорғау
негіздерімен
таныстыру
болып
табылады,
экологиялық танымды қалыптастыру, қоғам мен
табиғаттың тұрақты даму негіздері туралы терең
білім алу, қоршаған ортаны қорғау және табиғи
ресурстарды тиімді пайдаланудың заманауи
тәсілдері бойынша теориялық және практикалық
білімді қалыптастыру, осы салада білім мен
дағдыларын қалыптастыру.. Экология, қоршаған
ортаны қорғау және тұрақты дамудың күрделі, әрі
өткір мәселелерін талдауда кешенді нысанды және
шығармашылақ ойлау қабілетін қалыптастыру,
зерделеу және тәжірибелік дағдыларды иемдену
жаратылыстану ғылымдары жүйесіндегі орнын
анықтау.
Мемлекеттің
тіршілік
әрекетінің
қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі ролін білу.
Адамдардың қорғау қызметінің эволюциялық
дамуы: қауіпсіздік техникасы, еңбек қорғау,
қоршаған ортаны қорғау, азаматтық қорғаныс,
төтенше жағдайларда қорғау, тіршілік әрекетінің
қауіпсіздігін,
зерделеу
және
тәжірибелік
дағдыларды иемдену.
Қысқаша мазмұны: Кіріспе. «Тіршілік қауіпсіздік
негіздері, экология және тұрақты даму» пәнінің
мақсаты және міндеті. Тіршілік әрекетінің
қауіпсіздігі саласындағы заңды және құқықтық
актілер. Қазақстан Республикасындағы азаматтық
қорғаныстың (АҚ) міндеттері, құру және жұмыс
істеу принциптері. Жеке қорғану құралдары.
Радиациялық және химиялық қауіптілік. Жаппай
жою қаруынан қорғау. Техносфероның және
техносфералық қауіптіліктің қазіргі күйі. Қауіпті
және зиянды факторларды жіктеу. Адамды және
мекендеу ортасын табиғи және техногенді текті
зиянды және қауіпті факторлардан қорғау. Әртүрлі
сипатты төтенше жағдайларды жіктеу. Төтенше
жағдайларда экономика объектілерінің жұмыс істеу
тұрақтылығы. Төтенше жағдайларда халықты
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қорғаудың негізгі принциптерімен тәсілдері. Жер
сілкінісі кезіндегі қауіпсіздікті ұйымдастырудың
практикалық шаралары. Су тасқыны. Су тасқыны
жиі болатын аймақтар. Стихиялық апаттарды
өрттерде өндірістік объектілердегі апаттарда және
жарылыстарда халықты қорғау. Апаттан құтқару
жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу негіздері.
Озон қабатының бұзылуы. Қышқылдық жаңбыр.
Парниктік эффекті. Экология және қазіргі өркениет
мәселелері. Экология және техникалық прогресc.
Ғаламдық экологиялық мәселелер. Ағзалар және
тіршілік ету ортасы. Экологиялық факторлар.
Экожүйенің
функционалдық
құрылымы,
экологиялық бағыттары. Биосфера және оның
тұрақтылығы. Биосфера эволюциясы. Биосфераның
құрылымы. Биосферадағы биохимиялық үрдістері.
Тірі зат концепциясы. Заманауи биосфера.
Ғаламдық биогеохимиялық айналымдар. Заманауи
өркениеттің экологиялық дағдарыстары және
мәселелері. Тұрақты даму стратегиясы, мақсаты
және қағидалары. Тұрақты дамудың экологиялық
қағидалары.
Экоэнергетика.
ХХІ
ғасырдың
ғаламдық
энегоэкологиялық
тұрақты
даму
стратегиясы. Су ресурстарын басқару. Су – ХХІ
ғасырдың стратегиялық ресурсы. Қалпына келетін
энергия көздері. Тұрақты даму мақсатында
ғаламдық ынтымақтастық. Тұрақты дамудың
экономикалық аспектілері. Жасыл экономика және
тұрақты даму. Қазақстанның қорықтары. Сирек
кездесетін және жойылып бара жатқан түрлерді
қорғау.
Құзыреттілігі: Хабарлы болуы: адамның жұмыска
қабілеттілігін, денсаулығын сақтауға кепілділік
беретін, оны экстремальды жағдайларда әрекет
етуге дайындайтын тиімді кәсіптік қызметтің
техника
қауіпсіздігіне
және
адамның
қорғалғандығына қойылатын талаптармен үздіксіз
бірлігі туралы, табиғат пен қоғам арасындағы
негізгі заңдылықтар;
- ептілігі болуы: жағымсыз әсерлер параметрлерін
бақлау және олардың деңгейлерін бағалау, тіршілік
әрекетінің
қауіпсіздігін
арттыру
бойнша
шараларды жоспарлау және жүзеге асыру,
қоршаған ортаға өндірістің техногенді әсерін
бағалай білу; - дағдыланған болуы: құтқару
жұмыстарын жоспарлау және қатысу; жеке
қорғаныш құралдарын қолдану зардапшегушілерге
дәрігерге дейін көмек көрсету, табиғатты қорғау
міндеттерін шешуге байланысты тақырыптарда
логикалық пікірталас ұйымдастыру.
Пререквизиттері: Мектептегі биология курсы
Постреквизиттері:
Жас
ерекшелік
физиологиясының дамуы
ООД 3
Основы
экономики,
правы и
экологии

EOBZh
1107

Экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Цель,
задачи
изучения
дисциплины:
формирование знаний и умений в области с
основами безопасного взаймодействия человека со
средой обитания (производственной, бытовой,
городской) и основами защиты от негативных
факторов в опасных и чрезвычайно опасных
ситуациях. Формирование знаний и умений в
области экологического мировоззрения, получение
глубоких системных знаний и представлений об

основах устойчивого развития общество и
природы, теоретических и практических знаний по
современным
подходам
рационального
использования природных ресурсов и охраны ОС.
Изучение роли государства в обеспечении
безопасности жизнедеятельности. Знакомство с
эволюционным развитием защитной деятельности
людей: техника безопасности, охрана труда, охрана
окужающей среды, гражданской обороны, защита в
чрезвычайных
ситуациях,
безопасность
жизнедеятельности и приобретение практических
навыков. Изучение комплексного объективного
подхода к обсуждению наиболее острых и сложных
проблем экологии, охраны окружающей среды и
устойчивого развития.
Краткое содержание: введение. Цель и задачи
дисциплины «ОБЖ, экология и устойчивое
развитие». Законадательные и правовые акты в
области безопасности жизнедеятельности. Задачи,
принципы построения и функционирования
гражданской обороны
(ГО) в Респубилике
Казахстан. Средства индивидуальной защиты.
Радиационная и химияеская опасность. Защита от
оружия
масового
поражения.
Современное
состояние
техносферы
и
техносферной
безопасности. Защита человека и среды обитания
от вредных и опасных факторов природного и
техногенного
происхождения. Классификация
опасных и вредных производственных факторов.
Влияние ионизирующих излучений на организм
человека. Нормы радиационной безопасности и
расчет
доз
облучения.
Классификация
чрезвычайных ситуаций развличного характера.
Устойчивость
функционирования объектов
экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные
принципы и способы защиты населения в
чрезвычайных ситуациях. Защита населения при
стихийных бедствиях, пожарах, авариях и взрывах
на производственных объектах. Организация
практических мер безопасности во время
землетрясения. Разработка плана мероприятий по
развертыванию сборного эвакуационного пункта.
Основы организации и проведения аварийноспасательных работ. Экология и проблемы
современной цивилизации. Технический прогресс и
глобальные
экологические
проблемы.
Экологические факторы, организмы и среды
обитания. Структура биосферы. Биохимические
процессы в биосфере. Экологический кризис и
проблемы современной цивилизации. Заманауи
өркениеттің экологиялық дағдарыстары және
мәселелері. Управления водным ресурсами.
Экономически аспекты устойчивого развития.
Зеленая экономика и устойчивого развитие.
Экоэнергетика.
Глобальная
экологическая
стратегия устойчивого развития ХХІ века. Вода –
стратегически ресурс ХХІ века. Возобнавления
емые источники энергии. Экологическая политика
РК. Концепция устойчивого развития Республики
Казахстан.
Компетентность: знание законодательных актов
РК
в
области
чрезвычайных
ситуаций;
теоретических
основ
безопасности
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ЖММ 3
Экономика,
құқық және
экология
негіздері

КN 1110

Құқық негіздері

жизнедеятельности в системе «человек – среда
обитания»; основ взаимодействия человека со
средой обитания и рациональными условиями
деятельности; средств и методов повышения
безопасности и устойчивости технических средств
и
технологических
процессов;
методов
исследования
устойчивости функционирования
производственных объектов и технических систем
в чрезвычайных ситуациях: методов мониторинга
опасных и чрезвычайно опасных ситуаций:
нормативно-технические
и
организационные
основы
управления
безопасностью
жизнедеятельности; основные закономерности
взаимодействия природы и общества. Умение
контролировать
параметры
негативных
воздействий и оценивать их уровни; планировать и
осуществлять
мероприятия
по
повышению
безопасности
жизнедеятельности;
оценивать
экологическое состояние природной среды;
понимание планирования и участия в спасательных
работах, примененять средства индивидуальной
защиты,
оказывать
доврачебную
помощь
пострадавшим; изучение компонентов экосистемы
и биосферы в целом.
Пререквизиты: Школьный курс биологии
Постреквизиты:
Физиология развития
школьников
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері: Нақты
курстың мақсаты - құқықтық қондырғылардың
жалпы әлеуметтік бағыттағы түсінік беру, білім
алушыларға ресей заңнамасының жүйесінде дұрыс
бейімделу машықтарын дағдыландыру, қоғамдық
өмірдің нақты оқиғалардың заңды мазмұнын
сәйкестендіре және онсыз мүмкін емес тұтастай
алғанда қоғамның құқықтық мәдениетін сәйкес
және құқықтық сананың әзірленуін білу.
Құқықтық мәдениеттің бастақы қалыптарын білу;
мемлекеттік қатынастардың дағдылану үшін
машықтарын жетілдіру; қоғамның, мемлекеттің,
құқықтың және тұлғаның байланысын ашу,
құқықтың
және құқықтық құбылыстардың
бастапқы түсінігін ашу, ресей құқығының:
конституциялық, әкімшілік, қаржы, азаматтық,
отбасылық, еңбек, қылмыстық және экологиялық
құқықтың
негізгі
салаларының
құқықтық
қатынастарын және нормалардың мазмұнын
баяндау.
Қысқаша мазмұны: Мемлекет туралы, құқық
және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы
негізгі ұғымдар. Конституция - мемлекеттің негізгі
заңы. Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау
органдары және сот. Қазақстан Республикасындағы
мемлекеттік
басқару.
Қазақстан
Республикасындағы әкімшілік құқық негіздері.
Басқарудың әкімшілік – саяси саласы. Қазақстан
Республикасындағы азаматтық құқықтың жалпы
ережелері.
Кәсіпкерліктің құқықтық негіздері.
Қазақстан Республикасының отбасы құқығы
негіздері. Қазақстан Республикасының қаржы
құқығы негіздері. Қазақстан Республикасының
еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру
құқығы. Қазақстан Республикасының экологиялық
және
жер
құқығы
негіздері.
Қазақстан
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Республикасының қылмыстық құқығы.
Құзіреттілігі: Конституциялық-құқықтық актілерді
салыстырмалы-құқықтық талдауды жүргізе білу;
еңбек қатынастары саласындағы заңды мәселелерді
шешу және таллдай білу; қажетті нормативтік
актілерді пайдалану икемділігі және құқықтық
реттеу саласы бағытынан оқиғалар мен ісәрекеттерді сараптай білу; заң мазмұның талдай
білу.
Пререквизиттері: Құқық негіздері мектеп курсы
Постреквизиттері:
Халықаралық қатынастар
тарихы
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ООД 3
Основы
экономики,
правы и
экологии
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Основы права

Әлеуметтік

MEgKi

"Мәңгілік Ел"

Цель, задачи изучения дисциплины: Дать
понятие общей социальной направленности
правовых установок, привить обучающимся
навыки правильного ориентирования в системе
законодательства, умение соотносить юридическое
содержание с реальными событиями общественной
жизни,
без
чего
невозможна
выработка
юридического
сознания
и
соответственно
юридической культуры человека и общества в
целом. Заложить начальный фундамент правовой
культуры; развить навыки и умения для
последующей ориентации в государственных
отношениях и в правовых отношениях; раскрыть
связь общества, государства, права и личности;
осветить исходные понятия права и правовых
явлений, изложить содержание норм и правовых
отношений
основных
отраслей
права:
конституционного,
административного,
финансового,
гражданского,
семейного,
уголовного, трудового и других.
Краткое содержание: Основные понятия о
государстве, праве и государственно-правовых
явлениях. Конституционное право – ведущая
отрасль права Республики Казахстан. Конституция
- основной закон государства. Правоохранительные
органы
и
суд
Республики
Казахстан.
Государственное
управление
в
Республике
Казахстан. Основы административного права в
Республике
Казахстан.
Управление
административно – политической сферой. Общие
положения гражданского права в Республике
Казахстан. Правовые основы предпринимательства.
Основы семейного права в Республике Казахстан.
Основы финансового права в Республике
Казахстан. Трудовое право и право социального
обеспечения Республики Казахстан. Основы
экологического и земельного права. Уголовное
право в Республике Казахстан.
Компетентность:
умение вести сравнительноправовой анализ конституционно-правовых актов;
умение анализировать и решать юридические
проблемы в сфере трудовых отношений; умение
анализировать события и действия с точки зрения в
области правого регулирования и уметь обращаться
к необходимым нормативным актам; умение
анализировать содержание законов.
Пререквизиты: Школьный курс основ права
Постреквизиты:
История международных
отношении
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
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саяси дамыту
модулі
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жалпы
Қазақстандық
идеясы

Қазақстан
Республикасының
жоғары
оқу
орындарында «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын
кеңінен талқылау және оны іске асырудың басым
бағыттарын
айқындау.
Қазақстан
ЖОО-да
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясын жүзеге асырудағы
басты мәселелерге қатысты өзіндік көзқарастарын
білдіріп оны шешу жолдары бойынша нақты
ұсыныстар беру.
Қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасының
стратегиялық құжаттары мен Президенттің
Жолдаулары негізіндегі «Мәңгілік ел» ұлттық
идеясы. «Мәңгілік ел» ұлттық идеясын жүзеге
асыру контекстінде Қазақстан ЖОО-да болашақ
мамандарды кәсіби дайындауды жетілдірудің
мақсаты, міндеттері мен жолдары. «Мәңгілік ел»
ұлттық
идеясының
контекстінде
болашақ
мұғалімдерді кәсіби-педагогикалық дайындауды
жаңғыртудың өзекті мәселелері. «Мәңгілік ел»
ұлттық идеясының контекстінде білім алушы
жастардың ұлттық сана-сезімдерін қалыптастыру.
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы контекстінде ұлттың
бәсекеге қабілеттілігінің негізі ретінде болашақ
мамандардың интелектуалды әлеуетін дамытудағы
ЖОО-ың білім беру және тәрбие ортасының
мүмкіндіктері. «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы
контекстінде
жастардың
рухани-адамгершілік
тұрғыда қалыптасуы.
Құзыреттілігі: қарастырылып отырған мәселені
нақты және дәйекті түрде көрсете білу,
практикалық маңыздылықтың, тұжырымдардың
және ұсыныстардың міндетті түрде болуы. Қазіргі
адам санасының ажырамас бөлігі ретіндегі ұлттық
компонентті
дамыту контекстінде жоғарғы
педагогикалық
білім
беруді
жетілдірудегі
орындалып жатқан жобалары, құрастырылған
тұжырымдамалары жайлы ақпараттың болуы
құпталады.
Пререквизиттер: Қоғамтану мектеп курсы
Постреквизиттер: Саясаттану

OKIME
1201

Общая
Казахстанская
идея "Мәңгілік
Ел"

Цель, задачи изучения дисциплины: Воспитание
нового поколения специалистов, социально
активных членов общества с высоким уровнем
развития
национального
самосознания,
национального
духа,
духа
патриотизма,
исторического сознания и социальной памяти;
духа профессионализма и конкурентоспособности,
готовых к активным и решительным действиям по
сохранению
стабильности,
независимости,
безопасности нашего государства, способных
строить конструктивный диалог с представителями
других культур.
Краткое содержание: Цели и задачи предмета.
Сущность понятий «воспитание», «этническое
воспитание»,
«национальное
воспитание».
Актуализация национального воспитания будущих
специалистов
в
контексте
национального
воспитательного идеала. Модель формирования
национального
самосознания
будущих
специалистов в контексте трех составляющих
национальной идеи «Мәңгілік Ел». Национальная
идея «Мәңгілік Ел» - методологическая основа
национального
воспитания.
Национальная
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Дінтану

политика и национальная идея «Мәнгіліқ Ел»..в
свете cтратегических документов и Посланий
Президента народуКазахстана. Сущность понятий
«национальная идея», «национальный дух»,
«национальный идеал». «национальный лидер»,
«национальная
элита».
Этнокультурное
и
гражданское понимание национальной идеи и
национального
идеала в полиэтническом
обществе.
Их
единство
ивзаимосвязь.
.Национальная идея Казахстана: от этнической
идентификации и консолидации к согласию.
Воспитание нового казахстанского патриотизма в
контексте национальной идеи Мәнгіліқ Ел.
Казахстану как философско-методологическая
основа национальной идеи «Мәнгіліқ Ел».
Национальное воспитание будущих специалистов в
контексте национальной идеи. «Мәңгілік Ел».
Компетентность:
Развитие
у
будущих
специалистов понимания и осознания того, что в
современных
социокультурных
условиях
востребованной
является
интеллектуально
развитая, конкурентоспособная, креативная и
здоровая
личность
с
ярко
выраженной
потребностью
в
самосовершенствовании,
саморазвитии, самоутверждении, самореализации
своих сущностных сил, с готовностью к овладению
новыми
знаниями,
продуцированию
и
инициированию новых идей и воплощению их в
жизнь на благо своего Отечества.
Пререквизиты: Школьный курс обществеведение
Постреквизиты: Саясаттану
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
Діннің қалыптасу тарихын зерттеу, оны қоғам
өміріндегі
мәдени-рухани
құбылыс
ретінде
теориялық танымдық формада зерттеу,оның
формалары,ағымдары және бағыттары арқылы
дамуын қарастыру.Дін шынайы өмірдің көрініс
табуының ерекше бір түрі ретінде қалыптасқан
жүйе екенін теориялық формада беру,бұл ұғым
әлемнің пайда болуы жоғары күштерге байланысты
деген ойға негізделген адам сенімін білдіреді және
әр түрлі діни формалар мен конфессияларда көрініс
тапқан адам болмысы мен оның рухани
формаларының болмысын танытады.Студенттердің
дін тарихы мәселелері бойынша теориялық
білімдер
алуы,сондай-ақ
діни
мәселелерде
сараптамалық
бағытты
ұстана
отырып
,практикалық түрде меңгерілген білімдерін зерттеу
әдістерінде және практикалық бірліктерінде
қолдана білу. Дін адамға тілімен бірге беріледі
дегенге жүгінсек, дінсіз болмайды. Біз тіл мен діл
тәрбиесіне көңіл аудармасақ, өте қиын жағдайға
тап болуымыз ықтимал. Сондықтан ондай
қиындықтардан құтылудың жолы рухани тәрбиені
жастардың бойына сіңіре білу. Дұрыс тәрбиенің
нәтижесінде әрбір жеке адамның көкірек көзі
ашылып, өмір мен дүние туралы түсінігі
саналылықпен қалыптасады. Әркім өмірден өз
орнын тауып, азаматтығына дақ түсірмеуі тиіс.
Мәселен,
бүгінгі
таңдағы
көріпкел,
экстрасеанстерді, бақсы балгерлерді, магиямен
айналысатын адамдарды діни адамдар деп теріс
түсінушілер де жоқ емес. Міне, осындай сан

2

сауалға дұрыс жауап беретін және қоғамда дін
деген атауы бар түрлі секталардан сақ болудың
бірден бір жолы дінтану пәні десек қателеспеспіз.
Қысқаша мазмұны: Әлемдегі діндердің шығу тегі,
ол діндердің тарихы, бір-бірінен ерекшелігі,
сондай-ақ әрбір дінге сипаттама бере отырып,
олардың қаншалықты кең тарағандығын, оның
себептерін анықтай отырып, студенттердің әрбір
дінге қөзқарастарын қалыптастыру. Қазақстан
Республикасында кеңінен
өмір сүріп отырған
діндерге
сипаттама,
еліміздегі
діни
қауымдастықтардың жай-күйлері,сонымен бірге
қазіргі Қазақстандағы діни ахуалдарды талдай
отырып, қарастырады. Діннің шығу тегі, құрылымы
мен түп тамыры, оның қазіргі қоғамдағы орны,
әлемдік діндер (буддизм, христиан, ислам);
неғұрлым кең тараған ұлттық діндер (зороастризм,
индуизм, конфуциандық, даоцизм, синтоизм,
иудизм); рухани мәдениеттің құрамдас бөлігі
ретінде еркін ойлау мен атеизмнің заңды дамуы,
ақыл (совесть) бостандығы, теология. Исламның
пайда болуы және таралуы. Араб тарихшылары
болашақ пайғамбарымыз Мұхаммед (F.C.) Мекке
қаласының шет жағыңдағы Каабадан үш жүз
метрдей жердегі қара шаңырақта дүниеге келуі.
Мұхаммед (Ғ.С.) Миләдидің - Исаның туылуынан
басталатын жыл санауы бойынша 570 жылдың 29
тамызы. Жазба деректерге қарағаңда, ол дүйсенбі
күні таңертең Рабиғ әл-Әууәл айының тоғызы, бұл
571 жылдың 20 сәуіртне тура келеді. Аңыздарда
күн шықпай тұрғанда - ақ жүзіне керемет нұры
құйылған, күпірлік, зұлымдық және надандық
тәрізді
дүниеде
кесел
кесірлердің,
жамандықтардың
бәрінен
де
айықтырушы,
арылтушы
сәулесі
түсіпті.
Қазіргі
кезде
Пайғамбарымыздың туған күнін былай қойғанда
қай жылы туылғаны жөнінде әртүрлі пікірлер
айтылады.
Құзыреттілігі: Студенттерді дін ілімі жөнінде
білімнің негізін қалыптастыру,дінді сараптауда
дүниетанымдық
көзқарасын
жетілдіру,ерікті
рухани іске ынталандыру болып табылады.
Пререквизиттер: Мәдениеттану
Постреквизиттер: Әлем діндер тарихы
RG 1203

Религоведение

Цель,
задачи
изучения
дисциплины:
«Религиоведение»
является
ознокомление
студентов с современной религиозной обстоновка в
мире, а также розьяснение основых религиозных
проблем
и
формирование
религиозной
толерантности
у
студентов,
профилактике
вовлечения
наших
студентов
в
ряди
деструктивных и радикалных религиозных течени.
Разьяснение таких поняти как религия, конфессия,
религиозное течение и сект.
Первобытное
религиозие верование и мировые религи:
фетишизм, анимизм, тотемизм, зороастизм,
тенгрианство и буддизм, христианство ислам и
другие.
Краткое содержание: Разьяснение содержание и
сути законов РК «О свободе вероисповедания и
религиозных обьединениях» от 15 января 1992г,
Закон РК «О религиозной деятельности и
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ООТ 2205

Өзін өзі тану

религиозных обьединениях» от 11 ноября 2011
г.Разеснение и определение а также профилактике
проблема религиозного экстремизма и терроризма.
Ознокомление
со списком и деятельностью
религиозных течени и сект запрещенных законам
РК. Определение и профилактике противостояние
методам вовлечений в свой ряди не традиционных
восточных, исламских и христианских религиозных
течени.
Казахстане
Компетентность:
дать полное понятие роли
религиозного сознания и мировоззрения, как в
региональном аспекте, так и на основных этапах
истории человечества.
Пререквизиттер: Культурология
Постреквизиттер: История мировой религий
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
адамның өзіндік бейімділіктерін ашу және оның
темпераментін, мінез-құлқын, қабілеттерін ескере
отырып, оны жеке тұлға ретінде, іс-әрекет
субъектісі әрі жеке дара субъект ретінде дамыту;
қоғамға қызмет етуге бағытталган мәселелерді
шешуде жеке тұлға құндылықтарын,
алған
білімдерін іс жүзінде шығармашылықпен қолдану
дағдыларын қалыптастыру. Студенттердің өз-өзіне,
адамдарға және қоршаған ортаға деген құндылық
қарым-қатынастарын, айналасындағы адамдарға
деген сезімталдық және кішіпейілділік таныту
қабілеттіліктерін ашу;
- өзін тану арқылы өзгелерді, әлемді және
адамзатты танып-білу, өзінің өмірдегі орнын
тусіну, өзі жақсы көру арқылы өзгелерге жақсылық
жасау, олардың бойындағы жақсы көру сезімдерін
құрметтеу;
- өзін дәріптеу, өзіне сену, өзін жүзеге асыра алу, өз
іс-әрекеті үшін жауапкершілік сезімдерін дарыту.
Қысқаша
мазмұны:
Өзін-өзі
танудың
сатылары.Өзін-өзі тану тұлғаның
өзін-өзі
дамытуының шарты ретінде. Өзін-өзі танудың
мәні. Өзін түсіну және қабылдау. өзін-өзі бағалау
туралы түсінік. жан дүние үйлесімділігі және
позитивті ойлар. Адамның ішкі байлығы. Өзін-өзі
жетілдіру. Менің ішкі әлемім. Мен және басқалар.
Менің жақын ортам. Мен және қоғам. Қоғаммен
қарым-қатынас арқылы өзін-өзі тану. Тұлғаның
мәдени мұраларға және тарихқа көзқарасы.
Қазақстан халықтарының рухани құндылықтарын
сақтай білуі. Азаматтық әлем және ұлысаралық
келісім. Дін қоғам және тұлға мәдениетінің бір
бөлігі ретінде. Әртүрлі діндердің гуманистік
негіздері. Мен және әлем. Әлемнің біртұтастығы
,адам, қоғам және табиғаттың өзара тәуелділігі.
Тұлғаның
табиғатқа
қарым-қатынасы.
Экологиялық мәселерді шешудегі адамның үлесі.
Өзін-өзі тану шығармашылықпен байланысы.
Өнерге эмоционалдық бейімділік. Адамдағы
әсемдік пен әдемілік сезімі. Жаппай мәдениет және
адамның жекелігі.
Құзыреттілігі:
Педагогикалық
іс-әрекеттің
құндылық-мәндік негіздерін білу; кәсіби өзін-өзі
дамытудың
негізгі
заңдылықтарын
білу;
педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзін-өзі
дамытуының негізгі механизмдері. Өзіндік кәсіби
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дамуының әлеуетін зерттеу.
Пререквизиттер: Өзін-өзі тану пәнінің мектеп
курсы
Постреквизиттер: Кәсіби-педагогикалық қарымқатынас негіздері
SP 2205

Самопознаниe

Цель, задачи изучения дисциплины: дисциплины
является
развитие
гуманистического
мировоззрение будущих педагогов, формирование
у них системы теоретических знаний и
практических
умений
личностного
и
профессионального саморазвития, педагогической
поддержки
самопознания
и
саморазвития
учащихся. Развивать потребность студентов в
самопознании и творческой самореализация:
содействовать формированию целостной картины
мира,
пониманию
сути
общечеловеческих
ценностей; формировать навыки рефлексии,
самоанализа, самовоспитания; формировать опыт
нравственного поведения в ученых, жизненных
ситуациях.
Краткое содержание:
Ступени самопознания.
Самопознание как условия самореализаций
личности. Сущность самопознания. Понятие и
принятие себя. Понятие о самооценке. Позитивное
мышление и душевная гармония. Внутренние
ресурсы человека. Самосовершенствование. Мой
внутренний мир. Я и другие. Мой ближний круг.Я
и общество. Самопознание через отношение к
обществу. Ценностное отношение личности
кисторий и культурному наследию. Понятие о
гражданственности и казахстанском патриотизме.
Приверженность духовным ценностям народов
Казахстана. Гражданский мир и межэтническое
согласие. Религия как духовный часть культуры
общества и личности. Гуманистические основы
различных религий. Уважение к вероисповеданию
человека как и его личностному выбору. Духовное
согласие с представителями разных религий. Я и
мир. Самопознание через отношение к миру.
Целостность мира и взаимозависимость человека,
общества и природы. Понимание личностью
собственного места в мире. Ценностное отношение
личности к природе. Вклад каждого человека в
решение экологических проблем. Самопознание
через искусство. Эмоциональная восприимчивость
к искусству. Чувство красоты в человеке.
Стремление человека строить жизнь по законам
прекрасного.Массовая
культура
и
индивидуальность каждого человека.
Компетентность:
• знание ценностно- смысловые основания
педагогической деятельности;
•
знание
основных
закономерности
профессионального саморазвития;
• знание ключевых механизмов и условии
профессионального самопознания и успешного
саморазвития педагога.
• умение исследовать собственный потенциал
профессионального саморазвития;
• умение овладеть навыками проектирования и
осуществления
индивидуальной
программы
профессионального самопознания и саморазвития;
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• умение владеть навыками творческого подхода к
решению педагогических задач;
• умение владеть навыками систематического
повышения профессиональной компетентности.
Пререквизиты: Школьный курс самопознания
Постреквизиты:
Основы
профессиональнопедагогического общения
Базалық пәндер бойынша таңдау компаненті
Мамандандыру бойынша білім беру бағыты №1 " Мектептегі заманауи технологияларды оқыту"
Цикл базовых дисциплин
Oбразовательное направление по специализаций №1 "Современные технологии обучения в школе"
МББМ 1.1
MK / ТК
Әдебиеттануға
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
«Әдебиеттануға кіріспе» пәні әдебиет туралы
Мектептегі
АТК 2201
кіріспе
ғылым және оның салаларын және оның қосымша
заманауи
салаларын,
нақты
айтқанда
әдебиеттің
технологиятеориясының, сынының, тарихының бастау
ларды оқыту
арналарын, әрқайсысының өзіндік табиғатына тән
ерекшеліктерін талдап
таразылау арқылы
түсіндіретін пән.
Қысқаша мазмұны: Бірінші бөлімде әдебиеттану
ғылымының салалары, әдебиеттің сөз өнері
ретіндегі табиғаты, қоғамдық сипаты, халықтығы
таныстырылатын болса ал екінші бөлімде көркем
шығарманың
құрылысы, композициясы мен
сюжеті,көркем образ және оның жасалу жолдары,
тілі, өлең құрылысы, әдебиеттің тектері мен
түрлері, әдеби процесс, көркемдік әдіс, әдеби
бағыт-ағымдар мәселелері қамтылады
Құзыреттілігі: Әдебиет туралы ғылымның
тарихын; сөз ӛнерінің қоғамдық функциясын; өнер
түрлерінің ерекшеліктері мен халықтығын; көркем
шығарманың мазмұны мен пішінін; көркем
шығарманың тақырыбы мен идеясын; көркем
туындының сюжеттік-композициялық желісін;
Пререквизиттер: Ауыз әдебиеті, Тіл біліміне
кіріспе, Ежелгі дәуір әдебиеті
Постреквизиттер: Әдебиет теориясы Әдеби сын
тарихы, Қазақ әдебиетінің тарихы
МББМ 1.1
ТВК 1202
Тіл біліміне кіріспе Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері: «Тіл
біліміне кіріспе» пәнін оқу негізінде студент: - тіл
Мектептегі
білімінің негізгі зерттеу нысаны, тараулары мен
заманауи
салалары, оның басқа ғылым салаларымен
технологиябайланысы, алатын орны туралы; - қазіргі тіл
ларды оқыту
білімінің негізгі бағыттары, ішкі және сыртқы
лингвистика мәселелері; - тілдің шығуы мен дамуы,
тілдің қызметі, оның түрлері; - дүниежүзі
тілдерінің жіктелуі (генеалогиялық, типологиялық,
ареалдық) жайлы хабардар болуы; - тіл ғылымы
жайлы теориялық тұжырымдарға қатысты өз
ойларын айта білу, пікірлерін дәлелдей алатын
болуы; - сөздіктермен жұмыс жасай білулері; - өз
бетінше оқып, ізденуге, семинар сабақтарына
белсенді түрде қатысуға үйренуі қажет. «Тіл
біліміне кіріспе» пәнін оқу негізінде студент: - тіл
және сөйлеу мәселесін ажырата білуі; - тіл
ғылымының әр саласы нені зерттейтінін, оның
негізгі тармақтарын, терминдерін; - тіл ғылымының
танымал ғалымдары жайлы мол ақпараты алуы;
Қысқаша мазмұны: «Тіл біліміне кіріспе» пәнінің
мақсаты білім алушыларды тіл білімінің негізгі
ұғымдар жүйесімен таныстыра отырып, тілдің
табиғаты, мәні, қоғамдық қызметі, тіл жүйесі мен
құрылымы туралы алғашқы ғылыми теориялық
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МББМ 1.1
Мектептегі
заманауи
технологияларды оқыту

АТ 4203

Әдебиет теориясы

10

МББМ 1.1
Мектептегі
заманауи
технологияларды оқыту

МТІКZh
1204

Мемлекеттік тілде
іс-қағаздарды
жүргізу

түсінік беру, қазіргі тіл ғылымының негізгі зерттеу
бағыттары мен салалары жайлы жалпы мәлімет
қалыптастырып, тіл ғылымының жеке тараулары
мен салаларына қатысты теориялық білімді оқып
меңгеруге бағыттау. «Тіл біліміне кіріспе» пәнінің
негізгі міндеті: білім алушыларды тіл ғылымы және
оның нысанымен таныстыру; тіл ғылымының
өткені мен қазіргі деңгейі туралы ақпаратты
шығармашылықпен игеруге баулу; ғылыми
әдебиетті талдап, саралап, зерттеп оқып, өз білімін
жүйелі түрде жетілдіруге бейімдеу.
Құзыреттілігі: Тілдің табиғаты мен қоғамдық
қызметі, оның түрлері. Тілдің таңбалық, жүйелік,
құрылымдық сипаты. Фонетика, зерттеу нысаны.
Фонетикалық процестер мен заңдылықтар. Тілдің
лексикалық жүйесі мен құрамы. Тілдерді жіктеу
мәселесі. Типологиялық жіктеме. Тілдердің
генеалогиялық жіктемесі
Пререквизиттер: Қазіргі қазақ тілі. Фонетика.
Лексикология Қазақ диалектологиясы. Философия.
Тарих. Психология.
Постреквизиттер: Қазіргі қазақ тілі. Морфология.
Синтаксис. Жалпы тіл білімі. Қазақ әдеби тілінің
тарихы. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы.
Түркітануға кіріспе.
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
Курсты өту барысында әдебиет теориясы
ауқымындағы поэтика, стиль, жанр тәрізді негізгі
мәселелермен шектелмей, әдебиеттанудың өзге
салалары: әдебиет тарихын зерттеу аялары мен
жолдары, историография, библиография пәндерінің
мәні, сыры, текстология мен әдебиет сынының
теориялық, практикалық ерекшеліктерін ашып
беру.
Қысқаша мазмұны: Әдебиет теориясының пән
ретіндегі болмысы мен табиғатын; Эстетикалық
ойдың даму кезеңдерін; Әдебиет теориясы мен
эстетиканың ерте кезеңін. Орта ғасыр және қайта
өрлеу дәуірінің эстетикасын; Әдебиет теориясының
ғылым
ретінде
қалыптасуын;
Әдебиет
теориясының методологиясын; Халықшылдық
эстетиканың тағлым, талаптарын; Әдебиеттану
ғылымындағы методикалық мектептерін; Қазіргі
әдебиет теориясындағы ғылыми ағымдарын; Қазақ
әдебиеттануы ғылымындағы эстетика мен теория
мәселелерін; Көркем әдебиет табиғатын; Әдебиет
және өнер түрлерінің шығу тегін; Әдеби тұлға, орта
және авторды; Кейіпкер және көркем образды;
Құзыреттілігі:
Пәндегі
ұғымдар
мен
категорияларды эстетика қағидаларымен тамырлас
алып, жан-жақты терең қамти алу; Әдебиет туралы
теориялық ой-пікірлердің қалыптасу кезеңдерін
қазіргі дәуірге дейін аралықта мейлінше толымды
жүйелеп, саралай алу; Әлемдік эстетикалық
тұғырнамалары,
әдеби
тәжірибелер
ұлттық
әдебиеттану, көркемдік өнер мысалдарымен өзара
ұштастыра алу.
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері: Қазақ
тілінде құжаттардың теориялық және практикалық
білім жүйесін қалыптастыру. Оқыту нәтижесі: білуі
керек: негізгі құжатнамалық терминдермен жұмыс
жасай білу. меңгеруі керек: Қазақстанның
нормативтік құжатнамасы деңгейін, құжаттар
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МББМ 1.2
Қазіргі қазақ
тілі

KKTPh
3205

Қазіргі қазақ тілі
фонетикасы
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МББМ 1.2
Қазіргі қазақ
тілі

KKTS 3206

Қазіргі қазақ тілі:
сөзжасам
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МББМ 1.2
Қазіргі қазақ
тілі

ККТМ
3207

Қазіргі қазақ тілі:
морфология

топтастырылуы мен реквезиттерін. игеруі тиіс:
мамандықтарына байланысты қазақ тілінде ресми
құжаттарды қазақша дұрыс толтыруды құзыретті
болуы тиіс: Кез келген ресми құжат толтыруда
құзыретті болуы керек.
Қысқаша мазмұны: Кіріспе. Құжат оның түрлері
мен тілдік ерекшеліктері. Ресми іс қағаздарының
түрлері. Іс қағаздарын жазу барысында жиі
кездесетін сөздер мен синтаксистік құрылымдар.
Өмірбаян.
Түйіндеме.
Өтініш.
Мінездеме.
Бұйрық..Өкімдер түрлері, құрылымы, лексикасы,
сөз қолданысы. Келісімшарт. Келісімшарттың
құрылымы, жазылу ерекшелігі. Еңбек келісімі.
Қолхат. Қолхат үлгілерімен танысу, жаңа сөздерге
назар аудару. Сенімхат. Сенімхат оның лексикасы,
жазылу ерекшелігі. Анықтама. Бұрыштама.
Құттықтаухат. Қызметтік хаттар. Қызметтік
хаттардың түрлерімен
Құзыреттілігі: «Қазақстанда географиялық білім
беру» пәнінде материалда баяндалып отырған
тақырыптардың мәнін жан жақты ашу.
Пререквизиттер:
Нормативтік қазақ тілі.
Постреквизиттер:
Мемлекеттік
тілде
ісқағаздарды жүргізуді оқыту әдістемесі
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері: Қазіргі
қазақ тілінің фонетикасы - қазақ тілінің дыбыстық
жүйесін,
оның
ерекшеліктері
мен
даму
заңдылықтарын синхронды диахронды тұрғыда
меңгерту,, қазақ тілінің фонетикалық даму
заңдылықтары туралы теориялық түрғыдан жүйелі
білім беру.
Құзіреттілігі: қазақ тілінде сөйлемді дұрыс талдап,
практикалық тұрғыдан меңгеріп, тіл салаларындағы
ілгері білімді игеру, қоғамдық орындарда, зиялы
ортада өзін педагогқа лайықты ұстай білуге
үйрететін, өйлеу этикетін, әдеби тіл нормаларын
сақтап сөйлеуге үйрететін пән.
Пререквизиттер: орта мектепте қазақ тілі пәні
бағдарламасы бойынша меңгерген тіл білімінің
ішкі (интралингвистика) фонетика, лексикология,
грамматика,
синтаксис
салалары
бойынша
теориялық білім
Постреквизиттер:
Тарихи
грамматика,
морфология, қазіргі қазақ тілінің морфологиясы
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері: сөздің
грамматика-морфологиялық құрамын талдау.
Құзіреттілігі:
коммуникативті
жағдайларда
қолданылатын
лексика
грамматикалық
сөз
түрлерін; тұрақты сөз тіркестерін, сөз жасайтын
модельдерді, терминер және мәтіндегі әртүрлі
лексикалықсөздерді сауатты жаза білуі.
Пререквизиттер: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы,
Нормативті қазақ тілі, Тіл біліміне кіріспе
Постреквизиттер:
Қазақ
тілінің
тарихи
грамматикасы, Жалпы тіл білімі, Әдеби тіл тарихы
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері: Қазақ
тілінің
морфологиялық
заңдылықтарын,
морфология мен фонология және морфология
арасындағы ерекшеліктері туралы ғылымитеориялық білім беруді мақсат етеді
Құзыреттілігі: пәннің танымдық, тәрбиелік,
дамытушылық,
мақсаттарын
іске
асыруға
дайындау, болашақ маманның теориялық білімін
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МББМ 1.2
Қазіргі қазақ
тілі

ККТL 3208

Қазіргі қазақ тілі:
лексикологиясы
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МББМ 1.2
Қазіргі қазақ
тілі

ККTSyn
3209

Қазіргі қазақ тілі:
синтаксис
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МББМ 1.2
Қазіргі қазақ
тілі

ККTSr
4210

Қазіргі қазақ
тілінің
стилистикасы

қалыптастыру
Пререквизиттер: Морфология, фонетика, Тіл
біліміне кіріспе.
Постреквизиттер: Жалпы тіл білімі, Қазақ тілінің
тарихи грамматикасы
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
Лексикалық бірліктер арқылы сөз байлығын,
ұлттық тілдің қуатын, әдеби тілдің нормаларын,
терминдік бірліктерді, барша сөздік құрам арқылы
сөз табиғатын, тілдің лексикалық болмысын,
қоғамдық құбылыстар мен жаратылысты тіл әлемі
арқылы танып-білу
Қысқаша
мазмұны:
Қазіргі
қазақ
тілі:
лексикологиясы пәнін оқытудың мақсаты - тіл
біліміндегі қазақ тілі лексикалық жүйесінің ғылыми
теориялық негіздері меңгеру, оның басты
тұжырымдары мен негізгі қағидалары арқылы
студенттердің сөз байлығын жетілдіру, ой-өрісін
кеңейту болып табылады
Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе, Нормативті
қазақ тілі, Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы, Қазақ
тілінің
диалектологиясы,
Лингвистикалық
терминдер теориясы
Постреквизиттер: Қазақ тілінің сөзжасам жүйесі,
Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы, Қазақ тілінің
синтаксисі, Қазақ тілін оқыту әдістемесі
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
Синтаксистің салаларын атап айтқанда, сөз және
оның формаларының синтаксисін, сөз тіркесі
синтаксисін, сөйлем синтаксисін (жай сөйлем
синтаксисі, құрмалас сөйлем синтаксисі), мәтін
синтаксисін, пунктуация туралы теориялық білімді
меңгерту, синтаксистік талдау жасай білуге үйрету
Құзыреттілігі: сөйлеу қабілеті мен дағдысын
дамытады,
Пререквизиттер:
Пәнді
оқыту
барысында
студенттерге сөздердің мағынасы, шығу термині,
стильдік мәні мен сипаты, қолдану мүмкіншілігі
туралы, жалпы айтқанда, тілдің лексикалық жүйесі
жөнінде жан-жақты мағлұмат беру көзделеді
Постреквизиттер:
қазіргі
қазақ
тілінің
лексикологиясы, қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы,
қазіргі қазақ тілінің морфологиясы.
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
Стилистика – тіл саласының негізгі саласының бірі.
Тілдік элементтердің дұрыс, әсерлі қолданылуын
өзінің объектісі санайтын стилистика тіл білімінің
барлық салаларымен тығыз байланысты екендігі,
оның ғылымдар арасында алатын орны, басқа
ғылым салаларымен байланысы, оның зерттеу
әдістері жайлы түсінік беру.
Қысқаша мазмұны: «Қазақ тілінің стилистикасы»
– стилистика, стиль сөйлеу тілі, қарым-қатынас,
хабарлау, әсер ету құралы болып саналатын тілдік
элементтердің (дыбыс, сөз тіркестері, екпін,
интонация) сөйлеу, жазу барысында белгілі бір
әдеби нормаға сай дұрыс та әсерлі қолданылуын,
көңілдегі көрікті ойдың тіл арқылы айқын да анық
жеткізілуін, эмоционалды-эксперессивті бояуы бар
амал-тәсілдері орынды, тиімді болу жақтарын
мақсат етеді.
Құзыреттілігі: Стилистикалық мағына түрлері:
бейтарап
мағына,
эмоционалды-экспрессивті
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МББМ 1.3
Қазақ әдебиеті
модулі

КһАА 3211

Халық ауыз
әдебиеті

18

МББМ 1.3
Қазақ әдебиеті
модулі

ЕDA 1212

Ежелгі дәуір
әдебиеті

мағына түрлерін ажыратуды мәтіндер арқылы
жаттығып, түсінігін кеңейту.
Пререквизиттер:
қазақ
тіліндегі
дауысты
дауыссыз дыбыстар жүйесі, сөздің тура ауыспалы,
қосымша мағыналары және олардың жасалуы
Постреквизиттер: Тіл мәдениеті, Көркем мәтінді
лингвистикалық талдау, Қазақ әдеби тілінің тарихы
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері: Қазақ
халқы өзінің қоғамдық өмірі, тұрмыс-тіршілігі,
харекет-кәсібі, дүниетанымы мен наным-сенімі,
қуаныш-қайғысы, арман-үміті және т.б. жайында
сан алуан түрлі өлең-жыр, аңыз-ертегілер, мақалмәтелдер шығарып және оны ауызша айту арқылы
таратқан. Фольклорлық мұралар ұрпақтан-ұрпаққа
ауысып біздің заманымызға жеткен. Мазмұн-мәні
терең көркем халық әдебиетін аса бағалы байлық
ретінде оқыта отырып, оның өзіндік сипатын
танытып, студенттерге тағылым беру көзделеді.
Қысқаша мазмұны:
Халық әдебиетінің көп
қырлы болмыс-бітімі мен синкреттілігі, әдет-ғұрып,
наным-сенім, өнердің басқа түрлерімен байланыста
болуы. Қазақ фольклорының халықтық сипатта
болуы.
Фольклортану – халықтың ауызша сөз өнерін
зерттейтін
классикалық
ғылым
саласы.
Фольклортану ғылымының басты объектісі мен
негізгі міндеті халық шығармашылығын зерттеу
екендігі. Фольклордың қалыптасу, даму тарихы
жөніндегі ой-пікірлер. Халық өнерінің түрлері және
олардың ішінде фольклордың алатын орны.
Фольклортанудың әдебиеттану, тіл, этнография,
тарих, археология, философия, мәдениеттану,
психология т.б. ғылым салаларымен байланысы.
Құзіреттілігі:
Фолклористика мәселелерінің
теориялық аспектілерін, мәтінді кешенді түрде
зерттеу машықтарын білуі керек. Студенттер бұл
курсты оқу барысында жинаған білімдерін алдағы
кәсіби қызметінде, ғылыми-зерттеу жұмысында
пайдаланады.
Пререквизиттер: Қазақ әдебиетінің тарихы;
- Көне дәуірдегі әдебиет;
- Шетел әдебиетінің тарихы;
- Әдебиеттануға кіріспе.
Постреквизиттер:
Әдебиеттану ғылымының
өзекті
мәселелері;
Әдебиеттің
ғылымифилософиялық
негіздері;
Әдебиеттану
ғылымындағы жаңа бағыттар.
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
қазақ әдебиетінің саласы ежелгі және хандық
дәуір әдебиетін
ғылымитеориялық негізде таныту; алған білімдерін толы
қтыра отырып, теориялық білімдерін тәжірибеде қ
олданту. Білім алушының өз бетімен жұмыс істеуге
дағдыланып, әдеби тілде сөйлеп, бәйіттер мен
жыраулардың толғауларын тіл және әдеби тұрғы
дан талдай білу;
Құзіреттілігі: қазақ әдебиетін дәуірлеу мәселесін:
ол үшін қазақ халқының тарихын, басынан кешкен
бел-белестерін, қазақ әдебиетінің зерттелуін,
әдебиетті жүйелеудің басты принциптері мен
үлгілерін жақсы танып білу;
Пререквизиттер:
Халық
ауыз
әдебиеті,
Әдебиеттануға кіріспе
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Қазіргі қазақ
әдебиеті

Постреквизиттер: Хандық дәуір әдебиеті, ХХ
ғасыр әдебиеті, Қазіргі дәуір әдебиеті
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері: «ХХ
ғасыр басындағы әдебиеті» пәнінде қазақ елінің
әлеуметтік-экономикалық және рухани-мәдени
дамуы жолындағы аса күрделі кезең болған ХХ
ғасырдың басындағы небәрі жиырма жылмен
шектелетін тарихи қысқа дәуірдегі әдеби процесті
қамтитын бұл пәннің аясындастуденттерге,
болашақ филолог мамандарға аталмыш кезеңдегі
ұлттық әдебиеттің, көркемдік-эстетикалық ой-сана
дамуының жайынан мәлімет беріледі.
Қысқаша мазмұны: XX ғасыр басындағы саясиэкономикалық жағдай Абай өмір сүрген дәуірден
бөлек еді. 1968 жылғы капитализмге жол ашқан
низамның ескі құрылысты біраз ыдыратып, «күрт
өзгеріс» туғызуына қарамастан, крепостнойлық
тәртіп жойылмай, қазақ даласында феодализм,
отаршылдық саясат толығымен өмір сүріп келді.
Сонымен қатар бұл кезеңде капитализм нышаны
едәуір айқындалып, оның да қайшылықтары көзге
түседі. Қала, сауда, зауыт, фабрика, темір жолдың
дамуы соның айғағы. Капитализм ағымы ауыл
шаршуашылығына да еніп, шаруалардың жаппай
кедейленуі, байларға арзан жұмыс қолы болып
жұтауы күшейе түседі. Сөйтіп феодалдық және
капиталистік қанау елді қос тақымға алады. Оның
үстіне би, болыс, ұлықтардың жемі болған бұқара
халық патшалық-отаршылдық езгіде болды. Ел
басына түскен алым-салықтың ауыртпалығын
шаруалар көтерді. Ұрлық, өтірік, барымта, айтыстартыс, зорлық-зомбылық және парақорлық
дегеннің шегі болмады. Ұзамай-ақ, Ресей жерінде
халық азаттығы күресінің теңізі шалқып, тап
кщүресінің ұлы бір кезеңі басталып кетеді. Оның
бастамасы
1905
жылғы
буржуазиялықдемократиялық төңкеріс болған-ды.
Құзыреттілігі: Халық арасында табиғатты қорғау
білімін насихаттау мен экологиялық тәрбие
мәселесін ұғындыру.
Пререквизиттер: Қазақ әдебиеті, Ежелгі дәуір
әдебиеті, Хандық дәуір әдебиеті
Постреквизиттер:
Қазіргі дәуірдегі қазақ
әдебиеті, Қазақ әдебиеті сынының тарихы.
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
Тәуелсіздік алған жылдардағы ұлттық әдебиеттегі
көркемдік қуаты ерен, парасат-пайымдау толғамы
терең
ерекше
шығармалардың
генезисі,
стилистикасы, поэтикасы, сөз өнерпазының
көркемдік-философиялық дүниетанымы, жанрлық,
тақырыптық, тілдік-стильдік, ғылыми-танымдық
ерекшеліктері, адам-табиғат қарым-қатынастары
жаңаша талдануға тиіс.
Құзыреттілігі:
Студенттер тақырып таңдау,
материал жинау, конспекті жазуды меңгере біледі,
ақын-жазушылар шығармаларын ажырата алады,
ақын-жазушылар
шығармаларының
идеялық,
эстетикалық мазмұнын аша білуге дағдыланады,
ақын-жазушылар шығармаларынталдаудағы оның
табиғатын біледі.
Пререквизиттер: 1960-2000 жылдардағы қазақ
әдебиеті, Қазіргі дәуір әдебиеті, Әдебиет теориясы,
Түркі халықтарынң әдебиеті
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Постреквизиттер:
Қазақ әдеби тілінің тарихы,
Тіл мәдениеті
Мамандандыру бойынша білім беру бағыты №2 "Журналистика негіздері"
Oбразовательная траектория №1 "Основы журналистики"
ATN 2201
Әдебиеттану
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
Курстың мақсаты студенттердің әдебиеттану
талдаудың
ғылымының өзекті мәселелерін белгілі бір
негіздері
монистикалық қасаңдықпен қарастырмай, барынша
тиімді, ашық және жан-жақты қарастыра отырып,
ғылыми зерттеу жұмысын жүргізуге баулу, пән
бойынша білім (дағды) алуы
Қысқаша мазмұны: Әдебиет теориясы - әдеби
шығармашылықтың табиғаты мен адамзаттық
қызметін зерттейтін және оны талдаудың
методологиясы мен методикасын айқындайтын
әдебиеттану
ғылымының
саласы.
Әдебиет
теориясының зерттеу объектісі үш түрлі мәселені
қамтиды: қаламгердің болмысты бейнелеудегі
суреткерлік шеберлігін, шығарманың әдеби
көркемдік құрылымын, әдеби процесті.
Пререквизиттер: Халық ауыз әдебиеті;
Постреквизиттер:
Ежелгі дәуір әдебиеті; ХҮХҮІІІ ғасырлардағы қазақ әдебиетінің тарихы;
Әлем әдебиетінің тарихы; ХІХ ғасыр әдебиетінің
тарихы; Қазақ әдебиетінің тарихы (1900-1940
жж.) Әдебиет
теориясы; Қазақ
әдебиетінің
сынының тарихы
TВОМ
Тіл білімінің өзекті Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
Педагогика факультетінің бакалавриат сатысында
1202
мәселелері
оқытылатын бұл курстың мазмұны әдебиеттану
мен тіл білімі пәндерін қайталау емес, соларды
негізге ала отырып филологияның тарихы мен
теориясының жекелеген салаларына тереңдей еніп,
қайшылығы
мол
әр-түрлі
тұжырымдарды
салыстыра қарастыру болып табылады.
Қысқаша мазмұны: Қазіргі тіл білімінің және
тарихи тіл білімінің проблемалары мен өзара
байланысы. Тіл туралы ғылымның кумулятивтік
даму
сипаты.
ХІХ-ХХ
ғасырлардағы
лингвистикалық мектептер мен олардың тіл
білімінің теориялық мәселелерін дамытуға қосқан
үлестері. Лингвистикалық идеялардың жалпы даму
тенденциялары, олардың Батыс Еуропа мен АҚШтың лингвистикалық мектептерінде қолданылуы.
Тіл біліміндегі тарихи-салыстырмалы және тарихи
салғастырмалы зерттеулер,
олардың қазіргі
мәселелермен байланысы.
Құзіреттілігі: Қазіргі тіл білімінің негізгі сипаты.
Лингвистика саласындағы негізгі парадигмалар,
қазақ тілі, жалпы тіл білімінің органикалық бөлігі.
Қазақ тіл біліміндегі көкейкесті бағыттар. Қазақ тіл
білімінің басым принциптері және олардың қазақ
тіл білімінде іске асуы. Антропоцентризмдік
принцип және оның жаңа шешімі. Әлем сипатының
тілдік мәселелері. Тілдік семантика, лексикалық
таксономия,
функционалды
грамматика,
функционалды синтаксис, номинация мәселелері.
Жаңа бағыттардың және тіл білімі салаларының
ғылымдар
тоғысында
қалыптасуы.
Пререквизиттер: тіл біліміне кіріспе, жалпы тіл
білімі, лексикология, қазіргі қазақ тілі, тарихи
грамматика.
Постреквизиттер: тіл білімінің философиялық
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KMLT
1204

Көркем мәтін
лингвотану

мәселелері, өнер тарихы мен теориясы, дінтану.
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
Студенттерді тіл білімінің негізгі ұғымдарымен,
терминдерімен таныстырып, оның басты – басты
теориялық мәселелерінен хабардар ету. Тіл
білімінің
негізгі
тұжырымдары
мен
топшылауларын ,соңғы зерттеулердің нәтижелерін,
тіл біліміндегі бағыттар мен тілдің онтологиясын
баяндап беру. Алған білімдерін бекітіп, өзіндік
көзқарастарын қалыптастыру .
Қысқаша мазмұны: Тіл білімінің тарихы пәні –
жоғары
оқу
орындарының
филология
мамандығында өтілетін теориялық пән. Пәннің
негізгі мақсаты мен міндеті тіл білімінің негізгі
ұғымдары мен терминдерін қарастырып, оның
басты- басты теориялық мәселелерін баяндап беру.
Тіл білімінің тарихын зерттеу нысаны мен тілдің
анықтамасы; тілдің шығуы мен даму; тіл мен
ойлау; тілдің құрылымдық, жүйелілік сипаты,
тілдің қызиеттері; тілдердің жіктелуі; жазудың
шығуы мен дамуы қарастырылады.
Постреквизиттер: Бұл пәнде алынған білім қазіргі
қазақ тілінің салалары фонетика, лексика,
сөзжасам, морфология, синтаксисті жалпы тіл
білімімен байланысты пәндерді оқу барысында
пайдаланылады.
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
Ғылыми ой-өрісті қалыптастыруда тіл білімі
тарихының ғылыми білім ретінде пайда болуы
ерекше
рөль
атқарады.
Жалпы
тіл
біліміЛингвистикалық әдістер тіл ғылымының әр
сатысындағы философиялық дүниетаныммен және
ғылыми
методологиялық
таныммен
терең
байланысын,
тіл
теориясының
әр
түрлі
мектептерге, бағыттарға және концепцияларға тән
процестерге тәуелділігін түсінуге мүмкіндік береді.
Лингвистика ілімі тарихы әр кезеңдегі ғылым
алдына қоятын қоғамдағы әлеуметтік-мәдени
шарттардың шектес ғылымдармен және олардың
практикалық шешімдерімен тікелей байланысты
постулатын түсінуге көмектеседі.
Қысқаша мазмұны: Адамның рухани әлемін,
оның адамгершілік бүкіл ішкі сезім қасиеттерін
қалыптастырып байытуда әдебиет пен ана тілі
пәндерінің атқарар қызметі ерекше. Көркем
туындыны толық, терең әрі жан –жақты түсіну оны
талдаудың түр-түрін жетік меңгеріп, оларды
жоғары мәдениеттілікпен ғылымдық сапада
жүргізуді керек етеді. Олардың қай-қайсысында да
зерттеушінің алдына әдеби шығарманың шынайы,
көркем табиғатын тану мақсаты қойылады. Көркем
әдебиет сөз арқылы жасалады. Көркем ойды
бейнелейтін тіл құралдарының эстетикалық
қасиетін ашу, сыры мен сынын түсіну бағытында аз
жұмыс істеген жоқ. Оның алғашқы қадамдары
көрнекі
орыс
ғалымдары
А.А.Потебня,
С.М.Пешковский,
Л.В.Шерба,
Г.О.Винокур,
В.В.Виноградов еңбектерінен басталады. Кезінде
академик Л.В.Шерба мектептер мен гимназияларда
әдебиет пәнін оқытудың жайына көңілі толмай, өз
сабақтарында әдебиетті талдаудың жаңа әдістәсілдерін қолданған еді. Оны өзі былай: «Әдеби
шығарманың идеялық және сонымен байланысты
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Қазіргі қазақ
тілінің
грамматикасы

эмоциялық
мазмұнын
бейнелейтін
тілдік
құралдарды ашып көрсету», - деп түсіндірді. Оның
пікірінше, көркем мәтінді талдау әдістемесін
тілшілер де, әдебиетшілер де бірдей дәрежеде
меңгерту керек. «Көркем шығарманы түсіну тар
тілдік шеңберде қалуға да, немесе тек интуицияға
сүйеніп шығарманың идеясы туралы жайдақ пікір
айтуға
да
болмайды.
Көркем
мәтінді
лингвистикалық талдау пәнінің объектісі - көркем
шығармадағы
тілдік
құралдардың
көркем
мазмұнды бейнелеуге қатысы. Әдеби туындыда
пайдаланылған тілдік элементтердің мағына
мазмұнын, эстетикалық қыметін ашып анықтаукурстың негізгі мақсаты. Көркем мәтінді
лингвистикалық талдау соңғы курста жүргізіледі.
Ол басқа тілдік және әдебиеттк пәндерді аяқтап,
қорыта отырып ол пәндерден алған білімдерді
бекітіп, ұштайды.
Сөйтіп, болашақ тілші,
әдебиетші маманға керек білік, дағдыларды
қалыптастыруға зор үлес қосады. Көркем мәтін
аяқталған, біртұтас күрделі құрылым ретінде
қаралады. Оның эстетикалық тұрғыдан ұйымдасқан
тілдік формасы мәтіннің идеялық- көркемдік
мазмұнын бейнелейді. Курстың міндеті – осы
біртұтас күрделі құрылымды талдап түсіндіру,
оның ұйымдасу механизмін ашу. Бұл міндет
мәтінді тілдік және тілдік – стилистикалық
талдаулар арқылы жүзеге асады.
Құзіреттілігі:
филолог-студенттердің жалпы
лингвистикалық дайындығын тереңдету, тіл
теориясының
өзекті
мәселелері
бойынша
білімдерін жинақтау, тіл білімі ғылымының
қалыптасу және
дамуын,
сонымен
қатар
лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгеру;
Пререквизиттер: Жалпы тіл білімі
Постреквизиттер:
Қазақ тілінің теориялық
курстары
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
қазіргі қазақ тілі бойынша алынатын білімді
тереңдете отырып, қазақ тілінің тарихи лексикалық
қоры мен құрамын, даму, толығу жолдарымен
жүйесін, тіл тарихының қалыптасу, кемелдену
жолындағы фонетикалық өзгерістердің рөлін,
фонологиялық жаңалықтарын, этимологиялық
және
этнолингвистикалық
ерекшеліктерін,
сөзжасам
жүйесі
мен
оның
теориялық,
номинациялық
қисындарын,
грамматикалық
құрылымындағы тұлғалық және қызметтік,
мағыналық өзгерістердің себеп-салдарын, сөз және
сөйлем құрылымының күрделену сипатын т.б.
ғылыми негізде кешенді түрде оқыту. Пән –
фунзаментальды теориялық курс болғандықтан,
студенттердің теориялық білігі мен тарихи
танымын ғана жетілдіріп қоймай,рпактикалық
дағдылар беруді де міндет етеді. Семинар
сабақтары мен лабораториялық жұмыстар кезінде
тарихи мұрағаттар тілі талданып, сөз семантикасы
мен этимология нақты деректер негізінде талдануға
тиіс. Сондықтан мұндай дәріс түрлерінде
студенттердің көне түркілік ескерткіштер тілін
талдауы басты бағыт ретінде ұсынылады.
Қысқаша мазмұны:
Құзіреттілігі:
қазақ халқының этногенездік
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Қазақ
әдебиетіндегі
роман жанры

құрамына сәйкес халық тілінің қалыптасу
ерекшеліктерін, тіл дамуының негізгі кезеңдері мен
жолдарын білу; көне түркілік жазба ескерткіштер
мен орта ғасырлық мұрағаттар тілін лексика,
грамматикалық, фонетикалық жағынан талдау
жасай білу: қазіргі қазақ тілі мен, өзге түркі
тілдерімен салыстары отырып, даму ерекшеліктерін
саралауы, этимологиялық, этнолингвистикалық
талдаулар жасай білуі қажет
Пререквизиттер:
дәріс уақытында берілген
материалды толық меңгеру; ОСӨЖ тапсырмаларын
оқытушы белгілеген уақытта тапсырып отыру;
СӨЖ
тапсырмалары
бойынша
ғылымипрактикалық жұмыстар жүргізу; тиісті жаттығу
жұмыстарын
уақытында
тапсырып
отыру;
технологиялық картада көрсетілген бойынша ұпай
жинау.
Постреквизиттер: Қазіргі қазақ тілі, Тіл біліміне
кіріспе, Жалпы тіл білімі, Көне түркі тілі,
Түркітануға кіріспе
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
Қазіргі қазақ романдарының әдеби процестен алар
орнын айқындай отырып, қазақ прозасының даму
ерекшеліктерін, қазіргі роман жанрларының өзiндiк
табиғатын айқындау.
Қысқаша мазмұны:
Роман жанры туралы
түсінік. Роман жанрын жіктеудегі принциптер. ХХ
ғасыр басындағы қазақ прозасындағы роман
жанрының қалыптасу және даму ерекшеліктері.
Тарихи романның зерттелуі. Кеңес дәуіріндегі
қазақ зиялыларының тұрмыс тіршілігімен, таптық
тартыстарды бейнелейтін романдар. Ұлы Отан
соғысына арналған, соған қатысты оқиғаларды
бейнелейтін романдар. С.Мұқановтың өмірбаяндық
трилогиясының алғашқы кітабы. С.Мұқановтың
«Аққан жұлдыз» романындағы жазушы ізденістері.
І.Есенберлиннің шежірелік сипаттағы романдары.
С.Сматаевтың
«Елім-ай»,
Ә.Әлімжановтың
«Жаушы»
романдарындағы
жоңғар
шапқыншылығына қарсы азаттық үшін күрестің
көрінісі. Тарихи романдарды ерекше тездікпен
даму сипаты. З.Ақышевтің «Жаяу Мұса» тарихи
ғұмырнамалық шығармасы. Романдағы көрініс
тапқан
таптық,
әлеуметтік
қайшылықтар.
Ә.Кекілбаевтің
«Үркер»,
«Елең
-алаң»
романдарының шығармашылығында алатын орны,
қаламгердің өзіндік қолтаңбасының көрінуі.
Т.Жұртбаевтың
«Талқы»
шығармасындағы
шындықтың ақиқат көрінісі. Б.Момышұлының
«Артымызда Москва» романының идеялық
көркемдік ерекшелігі. А.Тоқмағамбетовтің «Жыр
күмбезі» романындағы автордың көркемдеу
тәсілдері. Т.Зекенұлының «Көк бөрілердің көз
жасы » романының идеялық-эстетикалық нысанасы
Құзыреттілігі: Қазіргі қазақ романдарының әдеби
процестен алар орнын айқындай отырып, қазақ
прозасының даму ерекшеліктерін, қазіргі роман
жанрларының өзiндiк табиғатын айқындау.
Пререквизиттер: Роман жанрын ғылымитеориялық тұрғыдан саралап, түсіну және оның
көркемдік-эстетикалық даму жолдарын пайымдау;
Романның жанрлық ерекшелігі,туу, қалыптасу,
даму тарихы
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оқыту
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Қазақ лирикасы

Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
Әдебиетті оқытудың әдіснамалық негіздерін, осы
заманғы жаңа технологиясын, озық әдістемелік
тәсілдер мен оларды пайдалану жолдарын көрсету.
Алдыңғы қатарлы әдістемелік үлгілер, мектептер,
жекелеген әдіскерлер тәжірибесін меңгерту.
Қысқаша мазмұны: Инновациялық әдістемелері.
Инновациялық әдістемелердің құрылымы, кең
мағынада ғылыми танымның тәсілі немесе ғылыми
әдістің өзі болып табылуы. Әдіс – бұл белгілі бір
қорытындыға жетуге көмектесетін әрекеттердің
жиынтығы екендігі. Эмпирикалық ғылымның
негізін салушылардың бірі - Ф.Бэкон танымның
әдісін циркульмен салыстыруы. Әрбір адамның
ойлау қабілетінің деңгейі әртүрлі, сол себепті
барлық адамдардың жетістікке жетуге деген
мүмкіндіктерін теңестіру үшін белгілі бір құрал
керек. Ғылыми әдіс осындай құрал болып табылуы.
Сондай – ақ, әдіс адамдардың мүмкіндіктерін
теңестіріп қана қоймай, олардың іс - әрекетін
біркелкі жасап, ғылыми зерттеулердің ұқсас
нәтижесін алуға ықпал етуі. Ғылыми әдістер
эмпирикалық және теориялық әдістер болып
бөлінуі. Эмпирикалық әдістерге жататындар: 1)
бақылау – объективті шынайылықты арнайы түрде
қабылдау; 2) суреттеу – объектілер туралы
мәліметті табиғи және жасанды тілдің көмегімен
бекіту; 3) өлшеу - объектілерді ұқсас қасиеттері
немесе белгілері бойынша салыстыру; 4) тәжірибе
жасау – құбылысқайталанған кезде қажетті
жағдайлар
қайталакғанына
байланысты
өзгерістерді арнаулы дайындалған орындар арқылы
бақылау.
Құзіреттілігі:
әдебиетті оқытудың тиімді
жолдарын білуі тиіс; әдебиет сабақтарында көркем
шығармамен жұмыс істеу кезеңдерін білуі тиіс;
мәтінді кешенді талдау негіздерін білуі тиіс; оқыту
технологияларын білуі тиіс; әр технологияның
тиімді, тиімсіз жақтарын саралап, өзіндік икемдағдысын қалыптастыра білуі тиіс.
Пререквизиттер: Әдебиеттану, Педагогика,
Психология, Қазақ әдебиетін оқыту методикасы
Постреквизиттер:
Тіл
білімінің
және
әдебиеттанудың
философиялық-әдістемелік
мәселелері
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
Тәуелсіздік алған жылдардағы ұлттық әдебиет
тегі
көркемдік қуаты ерен, парасатпайымдау толғамы терең
ерекше шығармалардың генезисі, стилистикасы,
поэтикасы, сөз өнерпазының көркемдікфилософиялық
дүниетанымы, жанрлық, тақырыптық, тілдікстильдік,
ғылымитанымдық ерекшеліктері, адам-табиғат қарымқатынастары жаңаша талдануға тиіс.
Қысқаша мазмұны: Қазіргі қазақ әдебиетінің
көркемдік даму арналарын
айқындау.
Ұлттық сөз өнеріне қосылған көркем
шығармаларды талдаудың ғылыми принциптері
не теориялық тұрғыдан дәйекті дәлелдеу, әдебиетті
қоғамдық ой-санамен қабаттастыра зерделеу,
студенттердің рухани жетілуіне, оның қоғамды
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Әдеби сын
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Қазақ
фольклорының
поэтикасы

қ-саяси, әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру.
Бүгінгі проза мен
поэзияның
өзіндік
ерекшеліктерін айқындау.
Құзіреттілігі: ақын-жазушылар шығармаларының
көркемдік ерекшелігін талдай білуі тиіс; ақынжазушылар шығармаларының образдар жүйесін
талдай білуі тиіс; ақын-жазушылар
шығармаларының идеясын аша білуі
тиіс; ақындар өлеңдерін жатқа білуі тиіс.
Пререквизиттер: 1960-2000 жылдардағы
қазақ әдебиеті, Қазіргі дәуір әдебиеті, Әдебиет теор
иясы, Түркі халықтарынң әдебиеті
Постреквизиттер:
Қазақ әдеби тілінің тарихы,
Тіл мәдениеті
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
Әдеби сын туындыларымен таныстырып, әр
кезеңдегі сын сипатымен таныстыру.
Қысқаша мазмұны: Әдеби сын теориясы қазақтың ұлттық көркем әдебиетін зерттейтін
ғылым. Қазақ әдебиетінің тарихы, теориясы, сыны,
сондай-ақ мәтіні мен библиографиясын
қарастыратын салалары бар. Қ. ә. ғ-ның мақсаты
мен міндеті – қазақ әдебиетінің туу, қалыптасу
және даму жолдарын зерттеу, әдеби құбылыстар
мен сыншылдық-эстетик., әдеби теор. және ғыл.зерттеушілік ой-пікірлерді анықтап, ғыл. жүйеге
түсіру және әр түрлі қоғамдық-әлеум. жағдайлар
барысында ұлттық әдебиеттің халық руханиятына,
қоғамдық сана-сезімі мен ұлттық таным білігіне
жасайтын ықпалын айқында
Құзіреттілігі: әдеби сын жөнінде түсініктері
болуы, көркем шығарманы әдеби сын тұрғыда
талдау талаптарын орындау
Пререквизиттер:
Қазақ халық ауыз әдебиеті,
Қазақ әдебиетінің тарихы, Әдебиеттануға кіріспе
Постреквизиттер:
Әдебиет теориясы, Тарихи
поэтика
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері: Қазақ
фольклорын жеке пән ретінде оқыту арқылы
халқымыздың сан ғасыр бойына жасаған рухани
мәдениеті – фольклорлық мұраларды терең, жанжақты таныстыру мақсат етіледі. Мазмұн-мәні
терең, әрі көркем халық әдебиетін аса бағалы
байлық ретінде оқыта отырып, оның өзінше сырсипатын танытып, жастарға тағлым беру көзделеді.
Қысқаша мазмұны: Бұл пән бойынша
мынанадай теориялық және практикалық мәселелер
қарастырылады: фольклор, халық даналығы,
ауызша сөз өнері, халық поэзиясы ұғымдары.
Фольклор табиғаты, өмір сүру заңдылықтары.
Фольклор және ұлт тарихы. Фольклор жанрлары,
классификациялау принциптері. Тұрмыс-салт
жырлары, Лирикалық өлеңдер, халықтық проза
түрлері, эпос, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, балалар
фольклоры т.б.
Құзіреттілігі: Фольклордың өзіндік табиғатын
меңгереді, Қазақ фольклорының қалыптасу, даму
кезеңдері жайлы мағлұмат алады, Қазақ
фольклорының өзіндік ерекшеліктері, жанрлары
туралы терең білім алады, Қазақ фольклорының
жекелеген нұсқалары, олардың поэтикасы туралы
жан-жақты білім алады.
Пререквизиттер:
Қазақ фольклоры (ауыз
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әдебиеті үлгілері) мектепте оқытылатын ана тілі,
әдебиет пәндері мен факультативтік сабақтарда
барлық сыныптарға арналған оқу бағдарламары
негізінде
жүргізіледі.
Сондықтан
мектеп
бағдарламасына сай алған білімдері негізінде
студенттер қазақ фольклоры (қазақ халық ауыз
әдебиеті) пәнін оқу үшін халық мұраларының
синкретті түрі: тұрмыс-салт жырлары, шешендік
сөздер, мақал мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар,
аңыз-әңгімелер, ертегілер, эпостар, тарихи жырлар,
айтыс өнері мәтіндерімен; сарындамалар (ғұрып
фольклоры үлгілері): салт сөзі, қалып сөзі, ғұрып
сөзі халық өнерінің түрлерімен таныс болуы керек
Постреквизиттер:
Бұл пән бойынша алынған
білім кейінгі семетрлерде оқылатын әдебиеттануға
кіріспе, әдебиет теориясы, қазақ әдебиетінің
тарихы, қазақ әдебиеті сынының тарихы пәндерін
меңгеру үшін қажет. Сондықтан студенттің
болашақ мамандығына қажетті теориялық және
практикалық білім осы пәнді оқу барысында
беріледі.
МББМ 1.3
FА 1212
Фольклор және
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
Фольклор
әдебиет
Қысқаша мазмұны:
және әдебиет
Құзіреттілігі:
Пререквизиттер:
Постреквизиттер:
МББМ 1.3
EAN 3213
Ертедегі әдебиет
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
Фольклор
нұсқалары
Қысқаша мазмұны:
және әдебиет
Құзіреттілігі:
Пререквизиттер:
Постреквизиттер:
МББМ 1.3
КК 4214
Қазақ комедиясы Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
Фольклор
Қысқаша мазмұны:
және әдебиет
Құзіреттілігі:
Пререквизиттер:
Постреквизиттер:
Мамандыру бойынша білім беру бағыты №1 Мектептегі заманауи технологияларды оқыту
Образовательная траектория №1 Современные технологии обучения в школе
МБТМ 1.1
KAST 3301
Қазақ әдеби
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
Оқу зерттеу
сынының тарихы Әдебиет сыны әрқашан дәл өз тұсындағы
әдебиеттің тірі процессіне белсене араласып, нақты
модулі
әдеби туындыны жан – жақты талдау, оның
идеялық көркемдік құнын белгілеу, өз кезінің
эстетикасы үшін мәні мен маңызын анықтау
арқылы, бір жағынан жазушыға жазғандарының
бағалы
қасиеттерін,
ерекшеліктері
мен
кемшіліктерін көрсетіп, оның творчестволық өсуіне
тікелей көмек жасаса, екінші жағына оқырманды
оқығандарының байыбына барып, оны жете
түсініп, дұрыс бағалауға баулиды.
Қазақ әдебиеттану нақты мәселелерді зерттеуде
әдебиеттің ішкі даму заңдылықтарын, жанрлардың
ерекшеліктері мен туу жолдарын анықтауға батыл
қадам жасап отырған бүгінгі таңда әдебиетімізге
зерттеліп жүрген проза, поэзия, драматургия
жанрлары сияқты әдебиет сынының да тарихы мен
қалыптасу процестері, өзіне тән шығармашылық
жекелеген мәселелері зерттеуді қажет етеді.
Осымен байланысты қазақ әдебиетінің сыны мен
ғылымының тарихы кезеңдерін білу және қазіргі
кезеңдегі
сынның эстетикалық деңгейлерін
студенттерге таныту пәннің негізгі мақсаты болып
табылады. Сондай-ақ, әдеби сынның табиғаты мен
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МБТМ 1.1
Оқу зерттеу
модулі

АSS 3302

Арнайы семинар
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МБТМ 1.1
Оқу зерттеу

АК 3303

Арнайы курс

әдістері, қызметі (функциясы) принциптері,
түрлері, жанрлары туралы оқып үйрету “Қазақ
әдебиеті сын тарихы” курсының мақсаты болып
табылады.
Қысқаша мазмұны:
Аталған пәннің негізгі
көздеген мақсаты - әдеби даму жолдарының қыр–
сырын аңғару, түсіну, талдау процестерімен тікелей
байланысты болу керек. Сондай-ақ қазақ әдебиеті
сынының туу және қалыптасу кезеңдеріне әдебиет
тарихы мен байланысын көрсету болып табылады.
Бұл пәнді оқу барысында сыншылық ой-пікірлердің
өрістеу жолдарымен оның өсу, даму жай-күйімен
танысамыз. Сонымен қатар бұл курстың басты
мақсаттарының бірі осы бір қиын да абыройлы
жолға түсіру. Пәнді оқыту барысында шәкірттерді
қазақ әдеби сынының пайда болу, қалыптасу
жолдарынан, ұзақ тарихынан хабардар ету,
әдебиеттің дамуы сыншы ой-пікірлердің дамуына
қатыстылығын аңғарту.
Құзыреттілігі: қарастырылып отырған мәселені
нақты және дәйекті түрде көрсете білу,
практикалық маңыздылықтың, тұжырымдардың
және ұсыныстардың міндетті түрде болуы. Қазіргі
адам санасының ажырамас бөлігі ретіндегі ұлттық
компонентті
дамыту контекстінде жоғарғы
педагогикалық
білім
беруді
жетілдірудегі
орындалып жатқан жобалары, құрастырылған
тұжырымдамалары жайлы ақпараттың болуы
құпталады.
Пререквизиттер:
Болашақ мамандарға қазақ
әдебиет пәнін терең білу үшін қажетті әдебиеттер
мен қосымша әдебиеттерді пайдалануды,оқу
құралдарын,оқытудың
жаңа
технологияларын
қолдануды меңгеруі керек. Студенттерді дербес
пәнді оқып үйренуде ондағы білімдер философия,
психологиия, тарих мәдениеттану және т.б.
ғылымдардың өзара байланысына негізделеді.
Постреквизиттер:
Пәнді оқыту барысында
алынған және меңгерілген білім,іскерлік пен
дағдыны студент келесі пәндерді меңгеруде
пайдалана
алады:
әлеуметтік
психология,
әлеуметтік педагогика, жеке пәндердің әдістемесі,
қарым-қатынас этикасы.
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
Арнайы семинар пәнін жоғары оқу орындарында
оқытудың негізгі мақсаты - маман әдебиетші
дайындау, оның жалпы қазақ әдебиеті туралы
ғылымды жүйелі түрде меңгеру, игеру міндетімен
сабақтас
Қысқаша мазмұны: Әдебиеттің тарихи қоғамдықәлеуметтік жағдайлармен тығыз байланысын
қарастыру арқылы әдебиеттің даму жолдарын,
әдебиеттің тектері мен түрлерін дәстүрлі әдебиет
үлгісін дамыту мен өзіндік ізденістерден туған
жаңашылдықтың белгілерін тану.
Пререквизиттері: Әдебиет пәнінен алғашқы
теориялық ұғымдарды меңгеру керек және
терминдерді есте сақтау дағдысы болуы керек.
Постреквизиттер: Әдебиеттің тарихын зерттеуге
қажет әдебиеттің проблемалық мәселелерін, даму
жолдарын білу керек.
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері:
ойшыл қаламынан туған озық туындыларды,
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МБТМ 1.2
Білім модулі

РКТ 2304

Практикалық
қазақ тілі
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МБТМ 1.2
Білім модулі

ZhTB 4305

Жалпы тіл білімі
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МБТМ 1.2
Білім модулі

КТTG 4306

Қазақ тілінің
тарихи
грамматикасы

дүниежүзі әдебиеттен алатын орны, қазақ халқын
өркениетке жеткізудегі еңбегі, шығармаларының
озық үлгілерімен таныстыру
Қысқаша мазмұны: Ұлы жазушылардың әдеби
шығармаларын шәкірттерге таныстырған соң,
ондағы суреткердің көркемдік әлемін меңгеруге
баса назар аудару қажет. Олардың білімін,түсінігін
шыңдай түсу. Көркем шығармалардың мазмұны ,
тақырыбы және идеясымен қатар тіл шеберлігі мен
стиліне де баса назар аударған жөн. Шығармада
кейіпкерлер тілін талдау, жазушының стильдік
ерекшелігін айқындай түседі.
Пререквизиттері:
Студентердің бйынан өз
мамндықтарына деген құштарлықты ояту. Өз
мамадығының шебері дәрежесіне жеткізу .
Постреквизиттер: Өз таңдауы бойынша тақырып
таңдауы және оқытушымен курс аяқталғаннан
кейін де қарым-қатынаста болуына болады
Қысқаша мазмұны: Студенттердің сөздік қорын
байыту, мақал-мәтел тұрақты тіркестерді орынды
қолдана білуге дағдыландыру, сөз мағынасын терең
түсіне білуге үйрету, сөз тіркестері мен сөз
қолданыстарын меңгертумен қатар сауатты жазу,
әдеби тілде мәдениетті сөйлей білуге жаттықтыру.
Пререквизиттері: Әдеби тіл, оның нормалары,
қазақ орфографиясы мен пунктуациясы, қазақ
тілінің фонетика, лексика, сөзжасам, морфология,
синтаксис салаларынан базалық білімдері болу
керек.
Постреквизиттер: Қазақ әдеби тілінің тарихы,
қазіргі қазақ тілі, курстарында «Практикалық қазақ
тілі»
бойынша
меңгерілген
білімдері
пайдаланылады.
Қысқаша мазмұны: Жалпы тіл білімінің, соның
ішінде тіл туралы ғылымның да дамуы бұрын
белгісіз
тың
объектілерді,
проблемаларды,
зерттеудің жаңа амал-тәсілдерін туғызатыны, осы
қағидаға сәйкес 20 ғасырда туып қалыптаса
бастаған тіл біліміндегі әдістер, олар жөніндегі әр
түрлі көзқарастар жинақталып түсіндіріледі.
Пререквизиттері: «Жалпы тіл білімі» пәнінен
білім алу үшін студенттердің тіл білімінің барлық
салаларынан терең мағлұматы болуы керек.Яғни
білім алушылар қазіргі қазақ тілі курсын толық
меңгеріп, лингвистиканың барлық сұрақтарын жете
меңгерулері қажет.Сонымен қатар, олардың өз
мамандықтарына қажетті
термин сөздердің
түсініктемесіне де жетік болулары талап етіледі.
Постреквизиттер:
Аталмыш пән бойынша
алынған білім – педагогикалық университеттердің
филология бөлімдерінде оқытылатын алғашқы
теориялық пәндердің бірі. Бұл пән негізінен тіл
білімінің негізгі ұғымдары мен терминдерін
қарастырып,
оның
басты-басты
теориялық
мәселелерін баяндайды. Бұл пән қазақ тілінің
теориялық деректерін түркі тілдерінің, орыс тілінің
материалдары негізінде түсіндіреді.
Қысқаша мазмұны:
Тарихи грамматиканың
материалдарын меңгеру нәтижесінде ертеңгі
жоғары білімді маманның санасында тарихи таным
қалыптасады. Бүкіл мәдениет теңізінің негізгі
қайнар бастауы саналатын тілдің тарихи даму
жүйесі мен желісін меңгереді. Ал мұның өзі

3

3

3
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ВА 3307

Балалар әдебиеті
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ShA 3408

Шығыс әдебиеті
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SheT 4309

Шетел әдебиеті

болашақ тіл маманының білімімен бірге білігі мен
парасатын, сезімі мен түйсігін де айқындауға
көмектеседі.
Пререквизиттері:
«Қазақ тілінің тарихи
грамматикасы» курсын меңгеру үшін көне түркі
тілі және қазіргі қазақ тілінің фонетика,
лексикология, сөзжасам, морфология, синтаксис
салаларын игеру қажет.
Постреквизиттер:
Бұл курс бойынша алынған
білім
түркі
тілдерінің
салыстырмалы
грамматикасы, қазақ әдеби тілінің тарихы, тіл
мәдениеті, синтаксис, жалпы тіл білімі курстарын
меңгеру үшін қажет.
Қысқаша мазмұны:
Балалар әдебиеті – сөз
өнерінің жеке бір өзекті саласы. Балаларға арналып
жазылатын шығармалардың жасөспірімдердің ойөрісін, сана-сезімін дамыта отырып, оларға заман
талабына
сай
тәлім-тәрбие
беруге
бағытталатындығы осы пәннің айрықша ерекшелігі
Құзіреттілігі:
білім
алушыларды
балалар
әдебиетінің эстетикамен байланысын сараптауға
үйрету; студенттерді балаларға арналған көркем
шығарманы
талдаудың
ұстанымдары
мен
әдістерімен таныстыру;
Пререквизиттері:
Балалар әдебиетін пәнінің
мазмұнын
«Қазақ
тілі
мен
әдебиеті»
мамандығының студенттеріне меңгерту, олардың
педагогика, психология, әдебиеттануға кіріспе,
халық ауыз әдебиеті пәндерінен алған білімдеріне
сүйене отырып, олардың өзара байланысын ашып
көрсету
Постреквизиттер: Балалар әдебиетінің тууы мен
қалыптасу тарихынан мәлімет беру; Балалар
әдебиетіндегі қарастырылатын мәселелер жайлы
мағлұмат беру; әдебиеттанудың өзге салаларымен
байланысын зерттеу; әдеби дамудың қыр-сырын
айқындату;
Қысқаша мазмұны: Шығыс әдебиеті – жоғары
оқу орындарында сөз өнері мұраларының жанрлық
түрлерін толық қамтып оқытатын пән.
Құзіреттілігі: Студенттер курсты оқу барысында
өзге елдің тарихын, терең тамырлы табиғатын,
синкреттік сипатын таниды. Оны өзге ғылым
салаларымен байланыстыра алады.
Пререквизиттері: Шығыс әдебиеті көркемөнердің
барлық
салаларымен,
тарихымен,
этнографиясымен,
философиясымен,
психологиямен, педагогикамен т.б. ғылымдарымен
байланыста оқыту міндеттеледі.
Постреквизиттер: «Шығыс әдебиеті» курсын
оқыту болашақ мамандарды өзге халықтардың
дәстүрлі
мәдениеті
үлгілерімен,
өнерінің
түрлерімен жан-жақты таныстыруды қамтамасыз
ететін білімдік үрдіс.
Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері: 16-19
ғасырлардағы Батыс, Орталық, Оңтүстік Еуропа
елдерінің тарихи тағдыры мен әдебиеттегі үш
әдеби бағыттармен таныстыру. Сонымен қатар
Испания, Франция, Англия, АҚШ елдері
әдебиетінің көрнекті өкілдерінің ең таңдаулы
еңбектерімен таныстыру да ең негізгі мақсаттардың
біріне саналады.
Қысқаша мазмұны:
Шетел әдебиетін оқып –

3

3
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AO3301

Әдебиет өнері

үйрену -әлемдік сөз өнері мұраларын игеру деген
сөз. Сондықтан бұл пән әлемдік сөз өнері
дамуының тарихына әдеби шолу жасауды мақсат
тұтады.
Құзіреттілігі: Студенттер курсты оқу барысында
өзге елдің тарихын, терең тамырлы табиғатын,
синкреттік сипатын таниды. Оны өзге ғылым
салаларымен байланыстыра алады.
Пререквизиттері:
Қазақ өркениеті- әлем
халықтары мәдениетінің көрнекті саласы. Ұлттық
мәдени
мұраларды
әлемдік
рухани
құндылықтармен қатарлас меңгеру арқылы бүкіл
өркениет
«Шетел
әдебиеті»-Қазақстан
Республикасының жоғары оқу орындарында
оқытылып келе жатқан негізгі пәндердің бірі.
Постреквизиттер: Шетел әдебиетін оқып-үйрену –
Қазақстан Республикасының «Мәдени мұра»
мемлекеттік
бағдарламасының
да
басты
мұрағаттарының бірі. Сондықтан бағдарламада
адамзат тарихы дамуының біздің жыл санауымызға
дейінгі антикалық мәдениетінен бастап, қазіргі
заманға дейінгі әдеби-фольклорлық мазмұнын
оқып- үйрену бағдарын желі ету көзделеді.
Оқу мақсаты: Әдебит өнерінің даму жолдарының
қыр-сырын аңғарту, түсіну, талдау процесімен
тіелей байланысты болғандықтан сынның туу және
қалыптасу кезеңдерін әдебиет тарихына жанастыра
көрсету. Сыншылдық ой- пікірлердің өрістеу
жолдары тек әдеби құбылыстарға ғана емес,
сонымен қатар қоғамдық-әлеуметтік толғаныстарға
іш тартып жататындықтан сын тарихын кең
көлемде қарастыру. Елімізде әдеби сынның
тарихына арналған еңбектерге шолу жасау. Оқыту
нәтижесі: білуі керек: Қазақ баспа
басылымдарындағы әдебиетке, әдебиет өкілдеріне,
әдеби оқулықтарға қатысты айтылған сын
пікірлерді білуі керек. меңгеруі керек: әдебиеттің
идеялық, эстетикалық мағынасын тануды, ұлттық
сипатын, әдет-ғұрып, салт-сана көріністерін,
жанрлық, стильдік ерекшеліктерін, шығарманың
идеялық-адамгершілікті мәні мен маңызын
меңгеруі тиіс. игеруі тиіс: Өзекті мәселелерді
тарихи тұрғыдан жан-жақты қарастырып, бай әрі
бағалы деректер негізінде нұсқалы, терең талдау
жасауды игеруі тиіс. құзыретті болуы тиіс:
Әдебиет өнері және сын тарихы бойынша
қамтылған барлық мәселелер жөнінде, әдебиеттің
ұлттық сипатын, әдет-ғұрып, салт-сана көріністерін
жанрлық, стильдік ерекшеліктерін, шығарманың
идеялық- адамгершілікті мәні мен маңызын
танытуда құзыретті болуы тиіс. Пререквизеттері:
Қазақ әдеби тілінің тарихы 22 Курстың қысқаша
мазмұны: Кіріспе. Әдеби сынның арналары.
Халықтық эстетика. Әдеби сын элементтерінің
әсері. Көне дәуірдегі сүбелі ойлар. Көне түрік
жұртында туған әдеби-мәдени мұралардың
ортақтылығы. Қазақтың ұлы ағартушыдемораттарының сыни ойлары. Ш.Уәлиханов,
Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев еңбетеріне сыни ойпікірлер. Шоқан – қырғыздың ұлы эпосы
«Манасты» тұңғыш зерттеуші. Ыбырай жасаған
«қазақ хрестоматиясының» тарихи мәні.
А.Құнанбаев – сыншыл реализм дәстүріндегі жаңа

эстетикалық мұратты қалыптастырушы.
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ZhSh3302

Журналисттік
шеберлік
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SHO3303

Шешендік өнер
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KTOS2304

Қазақ тілінің
орфографиясы мен
стилистикасы

Болашақ
журналистерді
түрлі
журналистік
мәтіндерді
құруға
және
олардың
негізгі
мәселелерін көрсете білуге үйрету Оқыту нәтижесі
білуі керек: мәтіннің түсінігін және журналистік
мәтіндердің
ерекшеліктерін;
әр
бағыттағы
журналистік мәтіндердің өзіндік талаптарын;
мәтінді құру ережесі және оның композициясы,
шешімі, тақырыбын меңгеруі керек: журналистік
мәтіннің қыр- сырын айқын меңгеру; журналистік
туынды жасауда пайда болған негізгі қателіктерді
таба білуді; композициядағы кемшіліктерді
толықтыру,
журналистік
түрлі
мәтіндердің
тақырыбын сауатты таңдай білу. игеруі тиіс:
мәтінді құру дағдысын және тақырып қоя білуді;
журналистік мәтіндерді құруды. құзыретті болуы
тиіс: жергілікті прессадағы журналистік мәтіндерді
талдауда; журналистік туынды жасауда пкеткен
негізгі қателіктерді таба білу.
Пререквизиттер: Қазақ халық ауыз әдебиеті
Курстың қысқаша мазмұны: Шешендік өнердің
тарихы. Қазақтың шешендік өнерінің тарихы.
Шешендік сөздердің мазмұны мен құрылысы.
Шешендік сөздердің көркем тілдік сипаты.
Шешендік өнердің өзге ғылым салаларымен
байланысы. Шешендік өнерді меңгерту жолдары.
Оқу мақсаты: Студенттерді көркем текстің
эстетикалық мәнін ескеріп, оның тілдік құрылымын
жүйелі талдауға даярлау. Оқыту нәтижесі: Курсты
оқу барысында студенттер: білуі керек: көркем
шығарманы, оның образды-поэтикалық бітімбейнесін зерттеудің әдіс-тәсілдерін меңгерту.
қолдана білуі керек: жазушының көркем тексте
бейнеленген идеялық- эстетикалық ой түйінін
ғылыми жолмен түсініп қолдана білуі керек.
меңгеруі керек: лингвистикалық тұрғыдан талдау
жасалып, қалыпқа түскен мәтіндерді күнделікті
өмірде және қоғамдық өмірдің сан саласында
меңгеруі керек. Постреквизиттер: ХХ ғасырдың
басындағы қазақ әдебиетінің тарихы (1900-1930)
Оқу мақсаты: Стилистика, тіл мәдениеті, сөз
мәдениеті, әдеби тіл теориясы, ұқсастығы мен
айырмашылықтары. Тіл мәдениетінің негізігі
салалары. Тіл мәдениеті, орфографилық норма,
орфоэпиялық норма, грамматикалық норма. Тіл
мәдениеті, сөйлеу мәдениеті, баспасөз тілінің
мәдениеті, көркем әдебиеттің тілі қазақ тіл
мәдениетін дамытудағы ролі. Сөз мәдениетін
оқытудың мақсаттары мен міндеттері, сөздің
түрлері, сөз әдебі, сөз мәдениетіне қарама-қарсы
құбылыстарды анықтау мәселелері. Оқыту
нәтижесі: білуі керек: Стилистика және сөйлеу
мәдениетін меңгеру арқылы өз ойын тиянақты,
жүйелі жеткізуі, мәдениетті, сауатты сөйлеуі, тек
әдеби тілді пайдалана білуі керек. меңгеруі керек:
Ғылыми ұғымдар мен категорияларды эстетика
қағидаларымен тамырлас алып, жан-жақты терең
меңгеруі керек. игеруі тиіс: Сөз қателіктері, сөйлеу
нормалары, лингвистикалық экология,
лингвистикалық болжау орталықтарын игеруі тиіс.
құзыретті болуы тиіс: Жалпы халықтық тіл және
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MOHN4305

Мәтінді өңдеу және
рефераттау
негіздері
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TKN4306

Тілдік қатынас
негіздері

оның жазылу нормаларын, функциональды
стилистиканың түрлерін айқындауда құзіретті
болуы керек Пререквизеттері: Функционалдық
стилистика және іскерлік қарым- қатынас Курстың
қысқаша мазмұны: Кіріспе. Стилистиканың
зерттейтін мәселелері. Функционалдық стилистика.
Стилистика ғылымының ұғымдары. мен
категориялары туралы. Стилистикалық коннотация.
Функциональдық стилистика. Ауызекі сөйлеу тілі.
Ресми стиль. Ғылыми стиль. Публицистикалық
стиль. Көркем әдебиет стилі (тілі). Тіл ярустары
лингвистикасы. Грамматикалық стилистика.
Безендіру стилистикасы.
Пререквизиттері: Қазақ тілінде жазылған көркем
шығарма мәтінін талдау,өңдеу, әдебиеттануға
кіріспе, әдебиет теориясы. Постреквизиттер: Осы
пәнді оқу арқылы әдебиеттегі барлық жанрларды
түр-түріне қарай бөліп оларды әдеби, ғылыми
тұрғыда өңдеуге машықтанады. Пәннің мазмұны:
Әдебиеттегі барлық жанрдағы көркем
шығармаларды жан-жақты талдап, оларға ғылыми
негізде баға беріп, астарлы тұстарын саралап
шығармашылық талдаулар жасауға үйрету ісі
әдебиеттану ғылымында ерекше мәнге ие. Осы
пәнді оқу арқылы әдеби талдау мәселесін шешуге
біршама дағдылану үрдісі жүретіндігі анық.
Құзыреттілігі: Әдебиет- ақиқат өмірдің сырлы
суреті, халықтың көркем тарихы; шығарма арқауы
шындықты өңдеп өмірге әкелу. Жалғыз- ақ мына
жайға көңіл аударғымыз келеді: өмірде не болса,
соның бәрі көркем шығармаға өзектеп
өңдеп,рефераттау оқиға болып ене бермейді.
Жазушы өмірдегі сан- сапа шындықтан өзінің
суреткерлік мақсатына керегін ғана таңдап алып,
шығармасына арқау етеді.
Оқу мақсаты: Болашақ ұстаздың тіл ғылымының
салаларымен байланысты сауатты жазу
ережелерінің бағдарламалық материалдарын
студенттерге тиянақты да жүйелі үйрететін
іскерліктерін шыңдау. Сауатты жаза білетін ұрпақ
тәрбиелеу үшін білімді ұстаз тәрбиелеу. Оқыту
нәтижесі: білуі керек: орфографиялық ережелер
және олардың тармақтары, орфография ережелерін
іске асыруға арналған құралдар, олардың
құрылымы, тыныс белгілерінің құрамы, атқаратын
қызметтері мен білдіретін мағыналары, қолданылу
ережелері, емле ережелерін, тыныс белгілерінің
өзіндік интонациялық ерекшеліктерін, тыныс
белгілерін дұрыс қоя білу. меңгеруі керек: емле
ережелерінің заңдылықтарын, тыныс белгілерінің
қолданыс аясын игеруі тиіс: емле ережелерін
практикада қолдана білуі керек, тыныс белгілерінің
өзіндік интонациялық ерекшеліктерін жазуда
қолдана білуі керек, тыныс белгілерін дұрыс
қолдана білуі керек. құзыретті болуы тиіс:
практикалық негізде орфографиялық және
орфоэпиялық заңдылықтарды пайдалану.
Пререквизеттері: Тіл біліміне кіріспе Курстың
қысқаша мазмұны: Орфография ережелері.
Әріптердің емлесі. Дауыссыз дыбыс әріптердің
емлесі. Түбір сөздердің жазылуы. Қосымшалардың
жазылуы. Бірге жазылатын сөздер. Дефис арқылы

жазылатын сөздер. Шылаулар мен одағайлардың
жазылуы. Бас әріптің қолданылуы. Пунктуация
ережелері. Пунктуацияның зерттеу нысаны,
міндеттері, маңызы. Тыныс белгілердің
қалыптасуы мен даму жолдары. Қазақ тілі
пунктуациясының жүйесі. Нүкте. Нүкте қойылатын
орындар. Сұрау белгісі және қойылатын орындары.
Леп белгісі және қойылатын орындар. Сөйлем
ішінде келетін тыныс белгілері. Үтір және
қойылатын орындар. Сызықша және қойылатын
орындары. Қос нүкте және қойылатын орындары.
Нүктелі үтір. Тырнақша. Постреквизиттері:
Нормативтік қазақ тілі
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Абайтану
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Тарихи роман

Құзыреттілігі: Абайды тану арқылы өзін-өзі
тануды, белгілі бір нәрсеге пікір айтуды, өзінің
жаңашылдығымен, өзгешелігімен ерекшеленетін
жеке тұлғаның бойындағы қабілеттіліктің, білім
мен біліктіліктіліктің болуын қамтамасыз етеді.
Пререквизиттер: Жоқ Пәннің мақсаты: Абайтану
курсы студенттердің ХІХ ғасырда Абайдың өмірі
мен шығармашылығы төңірегінде алған білімдерін
одан әрі тереңдете түсуге, Абай өлеңдерінің, қара
сөздерінің, поэмаларының және көркем
аудармаларының ішкі табиғатына талдай үңілу
арқылы оларға ұлы ақын талантының көркемдікэстетикалық мәнін кең ауқымда игертуді мақсат
етеді. Қысқаша мазмұны Абайтану пәніне
кіріспе. Абай өмірбаяны - Абайтанудың іргелі
саласы. Абайтанудың алғашкы негізі. Абай
өмірбаяны және ондағы тарихи деректер көзі. Абай
өмірбаяны жайлы соңғы деректер. Абай
өмірбаянының төрт нұскасы. Өмірбаяндық
деректерді екшеу тәсілдеріын М. Әуезов - Абай
шығармаларын жинаушы және текстологы. Абай
шығармаларының таралу жолдары. Абай өлеңдерін
түпнұсқа қалпына келтіру. Абай өлеңдерінің
жазылу мерзімін анықтау. Абай
шығармаларындағы арнау өлеңдердің жазылу
сыры. Абай поэзиясының өрнек -үлгісін
қалыптастыру. М. Әуезовтің текстологиялық
зерттеулері. Ақын шығармаларының канондық
тексін жинаудың негізі. Абай мұрасының шығысқа
катысы М. Әуезов зерттеуінде .

Оқу мақсаты — белгілі бір тарихи оқиғаға
байланысты туған шығарма. Тарихи шығармаларда
оқиғаның дәлдігі сақтала бермейді, әр кезеңнің
тарихи-әлеуметтік, қоғамдық-саяси бет-бедері
көркемдік тұрғыдан қорытылып бейнеледі.
Құзыреттілігі :Бұл жанрда жалпыхалықтық
мемлекеттік мүдделер басты сипат алады. Тарихи
роман негізін тарихта болған оқиға желісі құрайды.
Тарихи роман кейіпкерлері де - өмірде болған
адамдар.
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Драма теориясы

Оқу мақсаты- оқиғаға катысатын адамдардың сөзі
мен ісі арқылы көрерменнің көз алдында қолма-қол
көрсететін күрделі жанр—“әдебиет-тің ең қиын
түрі” (Горький). Белинскийдің байыптауына
бақсақ, эпос пен лирика “ақиқат әлемнің екі
қиыры” болса, драма — сол екі қиырдың
қосындысынан туған “үшінші, тірі, өз алдына
бөлек”, аралық әлем — “поэзияның жоғарғы тегі,
өнердің биік өрі”.
Құзыреттілігі:Драматургия мәселесін
қозғағандардың барлығы,бәрінен бұрын,оның
қиындығын айтады.Мұнда үлкен себептер бар.Өзге
жанрлардай емес,драматтургиялық шарттылық көп.
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