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№ 

п/п 

 

Пәндер 

коды/ 

Коды 

дисцип

лины 

Пәндер атауы/ 

Наименование 

дисциплины 

Пәннің қысқаша мазмұны, 

мақсаты, негізгі 

тараулары, Цель изучения 

дисциплины, краткое 

содержание, основные 

разделы 

Кредит саны/ 

Количество 

кредитов 

Семестр Пререквизиттер/ 

Пререквизиты 

Постреквизиттер

/ Постреквизиты 

Құзіреттіліктің қалыптасуы (Оқу 

нәтижесі) Формируемые компетенции 

(Ожидаемые результаты ) 

KZ ECTS 

1 СД 01 Шетел  тілі 

практикумы 

 

«Шетел тілі практикумы» 

курсының негізгі мақсаты 

жазбаша және ауызша 
сөйлеу машығы. Берілген 

мәтін бойынша сөйлеу 

және тыңдап түсіну, 

диалогтық және 

монологтық сөйлеу. 

252  1-8 Шет тілі 

грамматикасы, 

шет тілі 
фонетикасы 

 Күтілетін нәтижелер: «Шетел тілі 

практикумы» пәнін оқып үйрену 

нәтижесінде 
студенттер мынадай қажетті білім, 

іскерлік, дағды және 

құзыреттіліктерді меңгере алады: 

әліпби әріптерін графикалық дұрыс 

жазылуын, дыбыстық, ғылыми-

педагогикалық тақырыптарға ауызша 

диалог және монологтық диалогты  

білуі тиіс. 

«Шетел тілі практикумы» пәнін оқыту 

нәтижесінде студенттің төмендегі 

құзіреттіліктері қалыптасады: 

-лингвистикалық 
-әлеуметтік- мәдени 

-коммуникативтік 

-мәдениетаралық кәсіби. 

1 СД 02 Практикум по 

иностранному 

(английскому) 

языку 

Практика устной и 

письменной речи. 

Аудирование и говорение 

аутентичных текстов и 

диалогов в 

монологической и 

диалогической и 

полилогической речи. 

Чтение: вслух и про себя. 
Письмо: письменная речь. 

Грамматика 

иностранного 

языка, фонетика 

иностранного 

языка 

Ожидаемые результаты: 
Ипользовать правильную интонацию 

в зависимости от коммуникативной 

цели. Использовать речевые формулы 

приветствие, прощания, 

благодарности, извинения. 

Воспринимать речь на слух, 

выполнять конкретные задание на 

понимание. Грамматически правильно 
строить простые и сложные 

повествовательные и вопросительные 

предложения. 



2 СД 03 Теориялық 

грамматика 

 

«Теориялық грамматика» 

пәнінің мақсаты жалпы тіл 

білімі бойынша 

аудармашы студенттердің 

біліктілігін қалыптастыру 

болып табылады. 

Лингвистикалық ойлау 

қабілетін 

қалыптастыратын жалпы 
методологиялық 

сипаттағы күрделі 

мәселелерді түсіну, тілдің 

мәні және тіл 

бөлшектерінің 

семиологиялық табиғаты, 

тілдің дамуы мен 

коммуникативтік қызметі, 

тіл- ойлау- ақиқат, тіл 

және қоғам, басқа да 

коммуникативтік 
құралдар мәселелерін 

танып білу 

 

 

22  5 Мамандыққа 

кіріспе 

 Күтілетін нәтижелер: Курсты оқу 

барысында студент төмендегі 

шеберліктер мен дағдыларды білуі 

керек: тіл туралы ғылымның мақсаты 

мен міндеттерін; тіл білімінің 

қоғамдық мәні мен орнын, даму 

кезеңдерін, салаларының мақсат – 

міндеттері мен әдіс-тәсілдерін; тіл 

білімінің басқа ғылым салаларымен 
байланысын;қарым- қатынас 

құралдарының ішінде тілдің алатын 

орнын; сөздіктердің, тілашарлардың 

түрлерін; әлемнің лингвистикалық 

картасындағы тілдердің 

арақатынасын, олардың өзіндік 

ерекшеліктерін, тілдердің жіктелімін 

(классификациясын) білуі керек. 

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттің 

төмендегі құзіреттіліктері 

қалыптасады: 
-лингвистикалық 

-әлеуметтік- мәдени 

-коммуникативтік 

-мәдениетаралық 

-кәсіби 

2 СД 04 Теоретическая 

грамматика 

 

Курс «Введение в 

языкознание» является 

начальной теоретической 

базой, необходимой для 

формирования 

общефилологического 

кругозора студентов 
переводчиков. Цель курса 

- начальное знакомство с 

основными понятиями, 

идеями и терминами 

лингвистики, основными 

проблемами современного 

общего языкознания, а 

также некоторыми 

методами 

лингвистических 

исследований. 

 

Введение в 

специальность 

 

 Ожидаемые результаты:В 

результате изучения данной 

дисциплины студенты должны: иметь 

представление: о системе 

современного литературного языка и 

ее функционировании; знать: 

основные понятия 
и термины современного 

языкознания; природу языка, 

признаки языка как системно-

структурного устройства; общие 

закономерности возникновения, 

развития и функционирования 

человеческих языков; происхождение 

и развитие языка, этапы его развития; 

внутреннее устройство языка – 

основные единицы, фонетико- 

фонологический, лексический, 

морфологический, синтаксический 



уровни языка; должны уметь: 

выявлять способы выражения 

грамматических языка в 

генеалогической, морфологической 

классификации; проводить 

наблюдения над фактами языка. 

 

3  Практикалық 

грамматика 

 

Оқыту мақсаты: 

практикалық ағылшын ф 

онетика-орнату жәнебілім 
мен ағылшын тілінде 

айтылу және ағылшын 

интонацияс ынегіздерін 

практикалық қолдану 

дағдыларын нығайтубағы 

тталған болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: 

фразалық стресс, сө йлеу 

жылдамдығы, фоно 

стильдес өйлеу, 

фонетикалық негіздері 
Ағы лшын фонетикалық 

бірлік,слог, ек пін 

(ырғақты) тобының, 

syntagm о ргандары: 

тақырыбыстуденттер зе 

рттеу барысында тілдің 

фонетикалық құ 

рылымынмынадай 

аспектілері бойынша білім 

алады. 

140  3-8 Теориялық 

грамматика, 

Теориялық 
фонетика 

Практикалық 

фонетика, 

Ағылшын тілінің 
лексикологиясы. 

Күтілетін нәтижелер: Пәні және 

фонетика объектісі: - Студент білу 

керек зерттеукурстық практикалы қ 
фонетика соңында жалпы және, атап 

айтқанда, фонетика хабардар болу; 

тарихи және сипаттама фонетика; 

Салыстырмалы және қолданбалы 

фонетика және айтылу оқыту 

тәжірибесінде оның рөлі; - шет тілі, 

айтылу заманауи үрдістер; - ғылыми-

зерттеу әдістері тілі дыбыс 

құрылымы; - оның компоненттерін 

тілін үйренуге дыбыс жүйесі; олардың 

жүйесі мен өзара іс-қимыл бойынша 
аудио құралдар сипаты мен 

функциясы; Практикалық көлемі 

студенттерге берілген көлемінің 

зерттеу мүмкіндігіне ие болуы тиіс: 

дыбыс құрамы зерттеу және 

онымеңгеру қиындықтар анықтау 

және ана тілі кедергі әсерінболдырмау 

үшін ана тілдері –aнализовать ;нақты 

материал байқаулар өз Қорытынды 

жасай; - тілдің фонетикалық 

құрылымының ең маңызды және тән 
құбылыс сөйлейді түсіндіру; 

3  Практическая 

грамматика 

 

Цель изучения:. Курс 

практической фонетики 

английского языка имеет 

целью формирование и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

практического применения 

основ английского 

произношения и 

английской интонации. 

Краткое содержание:В 

Теоретическая 

грамматика, 

Теоретическая 

фонетика 

Практическая 

фонетика, 

Лексикология 

английского 

яызка 

Ожидаемые результаты:По 

окончании изучения курса 

практической фонетики студент 

должен знать: - предмет и объект 

фонетики; место данной дисциплины 

в кругу гуманитарных наук; - иметь 

представление об общей и частной 

фонетике; исторической и 

описательнойфонетике; 

сравнительной и прикладной 

фонетике, ее роли в практике 



ходе изучения предмета 

студенты получают знания 

по следующим аспектам 

фонетического строя 

языка: органы речи, 

фонетическая база 

английского языка, 

фонетические единицы, 

слог, акцентная 
(ритмическая) группа, 

синтагма - фраза, фразовое 

ударение, темп речи, 

фоностилистика. 

обучения произношению; - 

современные тенденции развития 

иноязычного произношения; - методы 

исследования звукового строя языка; - 

звуковой строй изучаемого языка, его 

компоненты; природу и функции 

звуковых средств в их системе и 

взаимодействии; В результате 

изучения заданного объема 
практических объем студен должен 

уметь: - анализировать звуковой 

состав изучаемого и родного языков 

для выявления трудностей его 

усвоения и предупреждения 

интерферирующего влияния родного 

языка; делать самостоятельные 

выводы и обобщения из наблюдений 

над фактическим материалом; - 

объяснить наиболее важные и 

типичные явления в фонетическом 
строе изучаемого языка; 

4  Теориялық 

фонетика 

 

Оқыту 

мақсаты:Мамандардыдай

ындау мақсатында 

болашақ педагогикалық 

және ғылыми зерттеу 

жұмысында студенттердің 

шет елдердегі тіл 

мамандарының және өз 

еліміздегі тіл 

мамандарының теориялық 

жәненормативтік 
аспектілері, түрлері 

жанрдағы аударма 

материалдарының 

ерекшеліктері туралы 

білім жүйелерін 

қалыптастыру; 

-алған білімдерін 

жаттықтыру 

жаттығуларын орындау 

барысында қолдану 

арқылы бірқатар 

аудармашылық 

22  5 

 

Базалық шетел 

тілі,  Тіл біліміне 

кіріспе. 

Практикалық 

фонетика, 

Теориялық 

грамматика 

Күтілетін нәтижелер:-фонетика пәні 

мен объектісін; бұл пәннің басқа 

қоғамдық ғылымдарда алатын орнын; 

- тілдің дыбыстық құрылымдарын 

зерттеу әдістерін, - фонология ұғымы 

жайлы негізгі түсініктемелер және 

фонологиялық мектептер жайлы; - 

дыбысты айту стильдері, тіл 

мәдениеті мен тіл этикеті жөнінде. 



дағдыларын 

қалыптастыру. 

әдістемелік жұмыстарына 

сын тұрғысынан қарау 

шеберлігін, қабілеттілігі 

мен біліктілігін арттыруға 

ерекше көңіл бөлінеді. 

Қысқаша 

сипаттамасы:тілді жай 
ғана қалыпты 

зерттеудіңжәне оны 

жүйелі құрылымдық 

сипаттаудағы тілдік 

құбылыстар мен 

құрылымдарды қатынас 

кезінде, олардың сөйлеуде 

өмір сүру жағдайында 

зерттеуге көшу тілді 

зерттеудегі құрылымдық 

тұрғыдан функционалды 
тұрғыда объективті 

көшумен байланысты. 

4  Теоретическая 

фонетика 

 

Цель изучения:В целях 

подготовки бакалавров к 

будущей педагогической и 

научно – 

исследовательской 

деятельности особое 

внимание уделяется 

развитию у них 

критического отношения к 

теоретическим основам 
отечественных и 

зарубежных языковедов, к 

различным подходам и 

направлениям в теории 

фонетики и фонологии. 

Краткое 

содержание:Современный 

уровень развития 

лингвистических наук 

диктует необходимость 

исходить из признания 

того факта, что 

Базовый 

иностраный 

язык, Введение в 

языкознание 

Практическая 

фонетика, 

Теоретическая 

грамматика 

Ожидаемые результаты:- предмет и 

объект фонетики; место данной 

дисциплины в кругу гуманитарных 

наук, - иметь представление об общей 

и частной фонетике, исторической и 

описательной фонетике, 

сравнительной и прикладной 

фонетике, ее роли в практике 

обучения произношению. 



функционирование языка 

как средства общения 

обеспечивается 

взаймодействием 

языковых элементов, 

формы конкретными 

условиями коммуникации. 

5  Практикалық 

фонетика 

 

Пәннің мақсаты – 

практикалық ағылшын 

фонетика-орнату 
жәнебілім мен ағылшын 

тілінде айтылу және 

ағылшын интонацияс 

ынегіздерін практикалық 

қолдану дағдыларын 

нығайтубағы тталған 

болып табылады 

Қысқаша 

сипаттамасы:фразалық 

стресс, сө йлеу 

жылдамдығы, фоно 
стильдес өйлеу, 

фонетикалық негіздері ағы 

лшын фонетикалық 

бірлік,слог, ек пін 

(ырғақты) тобының, 

syntagm о ргандары: 

тақырыбыстуденттер зе 

рттеу барысында тілдің 

фонетикалық құ 

рылымынмынадай 

аспектілері бойынша білім 
алады. 

140  3-8 

 

Практикалық 

грамматика, 

Теориялық 
грамматика, 

Теориялық 

фонетика. 

Арнайы 

мақсатта 

бағытталған 
шетел тілі 

Күтілетін нәтижелер: Пәні және 

фонетика объектісі: - Студент білу 

керек зерттеукурстық практикалы қ 
фонетика соңында жалпы және, атап 

айтқанда, фонетика хабардар болу; 

тарихи және сипаттама фонетика; 

Салыстырмалы және қолданбалы 

фонетика және айтылу оқыту 

тәжірибесінде оның рөлі; - шет тілі, 

айтылу заманауи үрдістер; - ғылыми-

зерттеу әдістері тілі дыбыс 

құрылымы; - оның компоненттерін 

тілін үйренуге дыбыс жүйесі; олардың 

жүйесі мен өзара іс-қимыл бойынша 
аудио құралдар сипаты мен 

функциясы; 

5  Практическая 

фонетика 

Цель изучения:.Курс 

практической фонетики 

английского языка имеет 

целью формирование и 

закрепление знаний, 

умений и навыков 

практического применения 

основ английского 

произношения и 

английской интонации. 

Краткое содержание:В 

Практическая 

грамматика,Теор

етическая 

грамматика, 

Теоретическая 

фонетика. 

Язык для 

специальных 

целей 

Ожидаемые результаты:По 

окончании изучения курса 

практической фонетики студент 

должен знать: - предмет и объект 

фонетики; место данной дисциплины 

в кругу гуманитарных наук; - иметь 

представление об общей и частной 

фонетике; исторической и 

описательной фонетике; 

сравнительной и прикладной 

фонетике, ее роли в практике 



ходе изучения предмета 

студенты получают знания 

по следующим аспектам 

фонетического строя 

языка: органы речи, 

фонетическая база 

английского языка, 

фонетические единицы, 

слог, акцентная 
(ритмическая) группа, 

синтагма - фраза, фразовое 

ударение, темп речи, 

фоностилистика 

обучения произношению; - 

современные тенденции развития 

иноязычного произношения; - методы 

исследования звукового строя языка; - 

звуковой строй изучаемого языка, его 

компоненты; природу и функции 

звуковых средств в их системе и 

взаимодействии; В результате 

изучения заданного объема 
практических объем студен должен 

уметь: - анализировать звуковой 

состав. изучаемого и родного языков 

для выявления трудностей его 

усвоения и предупреждения 

интерферирующего влияния родного 

языка; делать самостоятельные 

выводы и обобщения из наблюдений 

над фактическим материалом; - 

объяснить наиболее важные и 

типичные явления в фонетическом 
строе изучаемого языка; 

6  Шетел тілі 

лексикологиясы 
Оқыту мақсаты: 

Лексикологияның негізгі 

мақсаты қатынас құралы 

ретіндегі тілдің сҿздік 

құрамына жҽне оның 

табиғатына қатысты 

жалпы лингвистикалық 

проблемаларды қарастыру. 

Қысқаша 

сипаттамасы:Тіл 

білімінің негізгі 
салаларының бірі 

лексикологияның ең басты 

зерттеу объектісі сҿз жҽне 

тілдің сҿздік құрамы 

болып есептеледі. 

Сонымен қатар 

лексикалық жүйенің 

ажырамас бір бҿлігі 

фразеологияныда қоса 

зерттейді. Сонымен қатар 

сҿзді, мағынасы жағынан, 

шығу тегі жағынан, 
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Практикалық 

грамматика, 

Теориялық 

грамматика, 

Теориялық 

фонетика. 

Арнайы 

мақсатта 

бағытталған 

шетел тілі 

Күтілетін нәтижелер: - сөздің жасалу 

жолын; - сөзге морфологиялық талдау 

жасау; сҿздіктердің барлық түрімен 

жұмыс жасау; полисемия мен 

омонимдерді ажырата білу 

лексикологияның негізгі тарихи даму 

кезеңдері мен қазіргі жайкүйін; сөздің 

жҽне фразеологиялық бірліктердің 

белгілерін, бірліктер құрылымы мен 

семантикасының ерекшеліктерін т.б. 

көрсете білу. 
 



қарым-қатынас жасауда 

қолдану аясы мен шеңбері 

жағынан, экспрессивті- 

стильдік сипаты мен 

қызметі жағынан 

қарастырып зерттейді. 

6  Лексикология 

иностраннога 

языка 

Цель изучения: курс 

лексикологии в качестве 

одной из профилирующих 

дисциплин в подготовке 
современного 

специалиста, владеющего 

базовым иностранным 

языком в соответствии с 

требованиями 

европейского стандарта. 

Краткое содержание: 
являясь одним из 

основных курсов 

лингвистики, 

лексикология, 
рассматривает такие 

вопросы как слово и 

словарьный состав языка. 

Также изучаеся проблема 

фразеологии и их роль в 

языке. Рассматривается 

вопросы касающиеся 

занченияслов, их 

этимологии, экспрессивно-

эмоцианальные признаки 

слов и их изпользование в 
речи. 

Практическая 

грамматика, 

Теоретическая 

грамматика, 
Теоретическая 

фонетика. 

Язык для 

специальных 

целей 

Ожидаемые 

результаты:анализировать 

конкретный языковой материал и 

обобщать языковые факты; - 
анализировать и обобщать языковые 

факты современного состояния 

изучаемого языка с опорой на знание 

социокультурных, 

этнолингвистических условий его 

формирования; -объяснять явления 

речевого узуса и нормативного 

литературного употребления для 

обеспечения полноценной 

коммуникативнокогнитивной и 

личностноцентрированной функции 
иностранного языка. Компетенции: 

знание словарного 

7  Қоғамдық-саяси 

лексика 

Газет оқуға әзірлік. Газет 

жанрымен жұмыстың 

ерекшелігі. Газет 

мақалаларымен жұмыс.  

Ақпараттық жұмыс 

Қоғамдық саяси 

лексиканың негізгі 

ерекшелігі. Газет 

материалымен жұмыстың 

кезеңдері. Тақырыптарды 

талдау. Газет жанрымен 

24  8   Күтілетін нәтижелер: - Жоспар 

бойынша оқылған мақаланы айтып 

жеткізу, сөздік қолдану арқылы газет 

мақаласымен жұмыс жүргізу, 

мақалада қолданылған үлгілер мен 

грамматикалық талдау тәсілдерін 

меңгеру. 



жұмыстың ерекшелігі. 

7  Общественно-
политическая 

лексика 

Подготовка к чтению 
газеты. Особенности 

работы с основными 

газетными жанрами. 

Работа с газетными 

статьями. Работа с 

информационными 

сообщениями. 

Характеристика 

особенностей общественно 

политической лексики. 

Этапы работы над 
газетным материалом. 

Работа с заголовками. 

Особенности работы с 

основными газетными 

жанрами. 

  Ожидаемые результаты:выполнять 
творческие задания наоснове газетной 

статьи, задавать вопросы на материале 

прочитанного сообщения с целью 

получения расширенных ответов, 

интерпретировать газетный материал. 

8  Стилистика Пәннің мақсаты: 

Қазіргі қолданыстағы 

шетел тілі 

грамматикасын оқи 

отырып,студенттер 

сөйлемді дұрыс,сауатты 

құруға, ауызша және 

жазбаша түрде дұрыс 
сөйлеуге ,грамматикалық 

жүйені дұрыс пайдалана 

білуге үйренеді. Әр қилы 

тақырыптағы мәтіндерді 

аудару ,мәтіндерді 

ағылшын тілінен қазақ 

тіліне , қазақ тілінен 

ағылшын тіліне аудару 

кезінде сөйлем 

құрылымын дұрыс жасай 

білуге 
үйрету.Грамматиканы 

үйрену 

ағылшын тілінде дұрыс 

сөйлей білуге, түрлі 

тақырыпта мәтіндік 

талдау жасай білуге 
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Теориялық 

грамматика, 

Теориялық 

фонетика 

Практикалық 

фонетика, 

Ағылшын тілінің 

лексикологиясы. 

«Шет тілі грамматикасы» нәтижесінде 

студент: 

Білуі керек: - сөздедің морфологиялық 

анализін, сөз тіркестерінің 

құрылымдық-семантикалық анализін, 

сөйлемдерді негізгі төрт бөлу моделі 

бойынша талдау, мәтіннің 

грамматикалық талдауы. 
- Шет тілі мен ана тіліндегі 

грамматикалық құбылыстарды 

салыстыра отырып, меңгеру кезіндегі 

қиыншылықтарды анықтау; 

- Грамматикалық және 

лексикалық қателіктердің алдын алу 

мақсатында шет тілінің лексикалық, 

морфологиялық және синтаксистік 

ерекшеліктерін меңгеру. 

 



мүмкіндік береді 

8  Стилистика Цель дисциплины: 

Изучая грамматику 

английского языка, 

студенты учатся 

правильно и грамотно 

строить свою устную и 

письменную речь, 

переводить тексты 

различной сложности с 
английского на русский 

и с русского на 

английский язык. Знание 

грамматики позволяет 

им правильно понимать 

английскую речь, делать 

анализ текстов 

всевозможной тематики. 

Полученные знания по 

данной дисциплине 

помогут студентам 
быстрее и глубже 

освоить остальные 

языковые дисциплины, 

которые изучаются в 

процессе обучения 

данной специальности. 

Теоретическая 

грамматика, 

Теоретическая 

фонетика 

Практическая 

фонетика, 

Лексикология 

английского 

языка 

В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

- морфологический анализ слов, 

структурно-семантический анализ 

фраз, 

анализ предложений по четырем 

основным моделям членения 

предложения, грамматический анализ 
текста; 

- сравнение грамматических явлений 

иностранного языка с фактами 

родного 

языка с тем, чтобы выявить трудности 

их 

усвоения в процессе преподавания; 

- синонимические средства в 

морфологии 

и синтаксисе с различной 

стилистической 
окраской наиболее подходящие; 

- лексические, морфологические и 

синтаксические явления в 

сопоставлении 

с родным языком с 

цельюпредотвращения 

грамматических и 

лексических ошибок. 

9  Шетел 

(ағылшын) тілі 

тарихы 

Шетел тілі тарихы 

пәнінің 

мақсаты:Тыңдаушыларға 

тілдің шығуы мен оның 
ішкі құрылымы мәселелері 

бойынша базалық білім 

беру, тілдің қоғамдық мәні 

мен оның негізгі 

қызметтерімен таныстыру, 

тіл туралы ғылымның 

негізгі бөлімдеріндегі 

тілдің ішкі құрылымы – 

фонетика және фонология, 

лексикология және 

лексикография, 
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Қазақ, орыс, 

ағылшын 

тілдері. 

Базалық шетел 

тілі 

Күтілетін нәтижелер:тіл туралы 

ғылымның мақсаты мен міндеттерін, 

тіл білімінің қоғамдық мәні мен 

орнын, даму кезендерін, салаларының 
мақсат – міндетері мен әдіс – 

тәсілдерін, қарым – қатынас 

құралдарының ішінде тілдің алатын 

орнын, тілдік құбылыстар, 

лингвистикалық терминологияны, әдіс 

– тәсілдерді қолдана алуы, тілдің 

жүйесі мен қызметі жөніндегі ұғым – 

түсініктерін ана тілінің және шетел 

тілінің негізінде жеткізе алуы. 



грамматика мен оның 

құрамдас бөліктері 

қарастыратын шешуші 

ұғымдарды меңгерту, 

дүние жүзі тілдері 

жіктелімдерімен және 

оларды жүйелеу 

қағидаларымен 

таныстыру. Қысқаша 

сипаттамасы: 

Тіл –тіл білімінің зерттеу 

нысаны.Пәні мен 

міндеттері. Әлем 

тілдерінің сан алуандығы 

және тілдік 

универсалиялар.Тіл 

білімінің негізгі салалары. 

Жалпы тіл білімінің негізгі 

мәселелері: тілдің мәні, 

пайда болуы, даму 
заңдылықтары, әр түрлі 

деңгейдегі тіл 

құрылымдары; жазудың 

дамуы және қызметі; 

тілдердің жіктелуі 

мәселесі, лингвистикалық 

зерттеу әдістері. 

9  История 

иностранного 

языка 

Цель изучения: 
приобретение базовых 

знаний по проблемам 

происхождения языка и 

его внутренней структуры, 
осмысление специфики 

языка как общественного 

явления, рассмотрение его 

основных функций, 

освоение ключевых 

понятий основных 

разделов наукио языке, 

изучающих его 

внутреннюю структуру – 

фонетики и фонологии, 

лексикологии и 

лексикографии, 

Казахский, 

русский и 

англиский языки 

в школе 

Базовый 

иностранный 

язык 

Ожидаемые результаты:знать цели и 

задачи науки о языке, - иметь 

представление о месте и роли 

лингвистики в современном мире, об 

основных этапах развития,о 
современном строении этой науки, 

задачах и методах ее разделов и 

ответвлений, понимать связь проблем, 

задач и методов лингвистики с 

другими науками. 



грамматики и ее 

составных частей 

Краткое содержание: 
Язык как объект 

языкознания. Предмет и 

задачи. Многообразие 

языков мира и языковые 

универсалии. Основные 

отрасли языкознания 
(теоретическое и 

прикладное, общее и 

частное, описательное и 

историческое). Основные 

проблемы общего 

языкознания: сущность, 

происхождение, 

закономерности развития, 

структура языка на разных 

уровнях; развитие и 

функционирование 
письма; проблема 

классификации языков: 

методы лингвистических 

исследований. 

10  Шетел балалар 

әдебиеті 

Лексикология курсының 

мақсаты оқытылып 

жатқан тілдің қалыптасуы 

мен дамуының 

интралингвистикалық 

мәселелері туралы 

мағлұматтарды кеңейту. 

Тілбілімініңнегізгісалалар
ыныңбірілексикологияның

еңбастызерттеуобъектісісҿ

зжҽнетілдіңсөздікқұрамыб

олыпесептеледі.Сонымен 

қатар лексикалықжүйенің 

ажырамас бір бҿлігі 

фразеологияныда қоса 

зерттейді. Сонымен қатар 

сҿзді, мағынасыжағынан, 

шығу тегі жағынан,қарым-

қатынас жасауда қолдану 

аясы мен шеңбері 
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  Күтілетін нәтижелер: 

- сөздің жасалу жолын; 

- сөзгеморфологиялық талдау жасау; 

-сөздіктердің барлық түрімен 

жұмыс жасау; 

- полисемия меномонимдерді ажырата 

білу; 

- лексикологияның негізгі тарихи 
даму кезеңдері мен қазіргі жайкүйін; -

сөздің жәнефразеологиялық 

бірліктердіңбелгілерін, бірліктер 

құрылымымен семантикасының 

ерекшеліктерін т.б. көрсете білу. 



жағынан, 

экспрессивті- 

стильдіксипаты 

менқызметі жағынан 

қарастырып 

зерттейді. 

10  Детская 
иностранная 

литература 

Цель изучения:. курс 
лексикологии в качестве 

однойиз профилирующих 

дисциплинв подготовке 

современногоспециалиста, 

владеющегобазовым 

иностранным языком в 

соответствии с 

ребованиями 

европейского стандарта. 

Краткое содержание: 

являясьодним из основных 
курсовлингвистики, 

лексикология,рассматрива

ет такие вопросыкак слово 

и словарный составязыка. 

Также изучаесяпроблема 

фразеологии и ихроль в 

языке. Рассматривается 

вопросы 

касающиесязначенияслов, 

их  

этимологии,экспрессивно-
эмоцианальныепризнаки 

слов и ихизпользование в 

речи 

  Ожидаемыерезультаты:анализировать
конкретный языковой материали 

обобщать языковые факты; 

-анализировать и обобщать 

языковые факты современного 

состояния изучаемого языка с 

опорой на знание социокультурных, 

этнолингвистических условий 

его формирования; 

-объяснятьявления речевого узуса 

инормативного литературного 

употребления для обеспечения 
полноценной 

коммуникативнокогнитивной и 

личностноцентрированной функции 

иностранного языка. 

 

11  Үйден оқу Бұл пәннің негізгі мақсаты 

студенттердің ағылшын 

тілінен алған білімін 

тереңдетіп, ағылшын, 

американ жазушылардың 

шығармалармен, Ұлы 

Британия, Америка 

Құрама Штатарының және 

134  2-8 

1-8 

Базалықшетелтіл

і 

Арнайы 

мақсаттағы 

ағылшын тілі 

Күтілетін нәтижелер:білім 

грамматикалық формаларының 

ережелерін білу, іс-қимыл 

қарымқатынас байқауға, 

кейіпкерлердің іс-әрекеттерін 

сипаттайтын, қақтығыс ашып 

көрсетуге, өнер туындысы идеясын 

тақырыбын бөлектеңіз. Дағдылары: 



ұлттық тілі ағылшын 

болып табылатын басқа да 

мемлекеттердің саяси, 

экономикалық және 

мәдени өмірімен 

таныстыру. 

Қысқаша 

сипаттамасы:Шет тілі 

әдеби мәті 
ндердіжұмыстың негізгі 

принциптері мен әдістерін 

таныстыру үшін, әдеби 

және көркем пән 

компонентіарқылы шет 

тілі коммуникативтік 

құзыреттілік және 

студенттердің жанжақты 

мәдениетті дамыту ұлттық 

және әлемдік мәдениетке 

қол жеткізуді қамтиды, 
адам қызметініңерекше 

түрі ретінде оқу қарым-

қатынас дағдыларын 

дамыту,яғни,тудентті ң 

жеке басын қозғайтын, 

оның интеллектуалдық, 

эмоционалдық және 

мотивациялық сала, оқу 

түсіндіру қамтиды, оның 

жеке тәжірибесі бар 

жұмыс және сенімді 
жұмыс көтерілген 

мәселелерді олардың 

ұғымын түсіндіре 

қабілетін ипотекалық 

ақпарат ойыстырудың 

мазмұнын түсіну, даму 

деңгейінің ойлау сәйкес, 

өнер білім деңгейін 

арттыру тыңдаушылар, 

әлемге тәуелсіз 

эстетикалық көзқарасты 

қалыптастыруға, сыни 
шығармашылық ойлау, 

білдіру тиісті лингвистикалық 

нысаны, режимін таңдай білу, 

коммуникативтік актінің 

жағдайларына байланысты, назарға 

ана динамиктер психологиясы мен 

діліне қабылдау; 



гуманистік бағдарлары. 

11  Домашнее 

чтение 

Цель изучения:.Основная 

цель этой дисциплины 

углубить "знание 

английскогоязыка, 
английский и 

американских 

писательские раб от 

студентов, 

Великобритания, 

Соединенные Штаты 

национальный язык, 

который является 

английским и другими 

странами ввести 

политическую, 
экономическую и 

культурную жизнь. 

Краткое содержание: 

Ознакомление студентов с 

основными принципами и 

приемами работы c 

иноязычными 

художественными 

текстами, развитие 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции и 
общеобразовательной 

культуры студентов 

средствами литературно-

художественного 

Базовый 

иностранный 

язык 

Язык для 

специальных 

целей 

Ожидаемые результаты:Знания: 

правила образования грамматических 

форм, выделять тему, идею 

художественного произведения, 
раскрывать конфликт, дать 

характеристику действующих 

персонажей, прослеживать 

взаимосвязь действий. Умения: 

Умеет выбрать нужную 

лингвистическую форму, способ 

выражения в зависимости от условий 

коммуникативного акта, с учетом 

психологии и менталитета носителей 

языка; 

12  Елтану Курстың негізгі 

мақсаты:студенттерге 

өздері тілін үйренетін ел 

туралы толық мәлімет 

беру, оларды осы елдің 

тарихи, географиялық, 

40  6-7 

 

Базалықшетелтіл

і, 

Тілбілімінекірісп

е. 

 Күтілетін нәтижелер:білім 

грамматикалық формаларының 

ережелерін білу, іс-қимыл 

қарымқатынас байқауға, 

кейіпкерлердің іс-әрекеттерін 

сипаттайтын, қақтығыс ашып 



экономикалық, қоғамдық-

саяси, мәдени және 

әлеуметтік өзгешілігін 

қамтитын білім кешенімен 

қаруландыру. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Елтануды оқытудың 

нысаныбелгілі бір тілдік 

және этникалық бірлік 
мүшелерінің фондық 

білімі. Шетел тілін оқу 

процесінде тілін үйренетін 

елдің нақты тұрмыс 

шындығы, тарихи және 

мәдени мұраларының 

тілде кескінделуін оқып 

білудің атқарар рөлі зор. 

Тіларалық қатынастың 

қажетті шарты- тіл 

ортақтығы ғана емес, 
әлеуметтік тарих 

ортақтығы қоршаған орта 

туралы білімде көрініп, 

тілдік қатынас әрекетіне 

қатынасушылардың 

санасындағы фондық білім 

деп аталады. 

көрсетуге, өнер туындысы идеясын 

тақырыбын бөлектеңіз. Дағдылары: 

білдіру тиісті лингвистикалық 

нысаны, режимін таңдай білу, 

коммуникативтік актінің 

жағдайларына байланысты, назарға 

ана динамиктер психологиясы мен 

діліне қабылдау; 

12  Старановедение Цель изучения:.Основная 

цель этой дисциплины 

углубить "знание 

английскогоязыка, 

английский и 
американских 

писательские раб от 

студентов, 

Великобритания, 

Соединенные Штаты 

национальный язык, 

который является 

английским и другими 

странами ввести 

политическую, 

экономическую и 

культурную жизнь. 

Базовый 

иностранный 

язык, Введение в 

языкознание. 

 Ожидаемые результаты: 

объект изучения «Страноведения» и 

его связь с другими науками. -

физическую и экономическую 

географию СИЯ; -административно – 
территориальное деление; -Историю 

становления страны изучаемого 

языка; -общественно-политическое 

устройство; 



Краткоесодержание:Озна

комление студентов с 

основными принципами и 

приемами работы c 

иноязычными 

художественными 

текстами, развитие 

иноязычной 

коммуникативной 
компетенции и 

общеобразовательной 

культуры студентов 

средствами литературно-

художественного 

компонента дисциплины, 

предполагающего доступ к 

национальной и мировой 

культуре, развитие 

коммуникативных умений 

чтения как особого вида 
человеческой 

деятельности, т.е. 

затрагивая личность 

обучаемого, его 

интеллектуальную, 

эмоциональную и 

мотивационную сферы, 

предполагает 

интерпретацию 

прочитанного, понимание 

заложенной информации, 
соотнесение содержания 

произведения со своим 

личным опытом и умение 

аргументировано 

изложить свое понимание 

проблем, затронутых в 

произведении, в 

соответствии с уровнем 

развития мышления, 

повышение уровня 

гуманитарного 

образования обучаемых, 
формирование 



самостоятельного 

эстетического отношения 

к окружающему миру, 

критического творческого 

мышления, 

гуманистических 

ценностных ориентаций. 

13  Кәсіби шетел 

тілі 

Оқыту мақсаты: тілді 

оқыту және қалыптастыру 

үшін арнаулы мақсаттарға 
арналған оқыту мақсаты 

III және IV жылдары 

студенттер кәсіптік 

құзыретінің 

интеркультурный 

коммуникатив - одан әрі 

жетілдіруден тұрады. 

Оқып-үйренушілердің 

жаңа оқылытын тілінде, 

болашақ кәсібі 

ерекшеліктеріне еріксіз 
дедуктиалық 

қажеттіліктерінің есебін 

оқыту арнаулы мақсаттары 

үшін шет тілі көздейді. 

Осы сияқты оқытудың 

негізгі айырмашылығы - 

оның негізгі базалық шет 

тілі. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Арнаулы мақсаттары үшін 

шет тілі бойынша 
есептелген базалық 

бағдарламасы бойынша 

оқу бағдарламасын шет 

тілі және педагог 

факультеттерде оқу негізгі 

үлгі қисынды жалғасы 

болып табылады, III және 

IV жылдарда тілдік 

ескеріледі. 
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Базалық шетел 

тілі 

Кәсіптік қызметі. Күтілетін нәтижелер: Студент білуге 

тиіс. жазба сөз, сөйлеу, оқу, 

аудирование. Диалогтік сөз, сөз, оқу 
дағдылары мен білігі, аудирования 

керек және осы тілді білуі тиіс судент 

монологическая жазба сөз. 



13  Профессиональн

ый иностранный 

язык 

Цель изучения: .цель 

обучения языку для 

специальных целей на III и 

IV годах обучения состоит 

в дальнейшем 

совершенствовании 

коммуникативное 

интеркультурный и 

формировании 
профессиональной 

компетенций студентов. 

Обучения иностранному 

языку для специальных 

целей предполагает учет 

потребностей обучаемых в 

изучаемом языке, 

диктуемых особенностями 

будущей профессии. В 

этом видится его основное 

отличие от обучения 
базовому основному 

иностранному языку. 

Краткое содержание: 
Программа по 

иностранному языку для 

специальных целей 

является логическим 

продолжением типовой 

учебной программы по 

базовому основному 

иностранному языку и 
рассчитана на III и IV годы 

обучения на 

педагогических 

факультетах языковых 

вузов. 

Базовый 

иностранный 

язык 

Профессиональн

ая деятельность. 
Ожидаемые результаты: 

Студент должен знать : говорение, 

письменная речь,чтение, аудирование. 

Студент должен уметь диалогическая 

речь, монологическая речь, 

письменная речь, чтение , 

аудирования и иметь навыки и умения 

данному языку. 

14  Шет тілін оқыту 

әдістемесі 

Әдістеменің теориялық 

негіздері. Фонетикалық, 

лексикалық, 

грамматикалық 

дағдыларды үйрету. 

Ағылшын тілінде 

сөйлеуге, тыңдауға, оқуға, 

жазуға үйрету. Шетел тілін 

112  4-8 Педагогика, 

психология 

 Күтілетін нәтижелер:- тыңдауға 

үйрету, сөйлеуге үйрету, оұуға үйрету, 

жазуғаүйрету, айтуға үйретудегі 

қиындықтар, лексиканы оқыту, 

грамматиканы оқыту және әдістері 

мен тәсілдері, сабақты талдау, білім 

алушылардың білімін бағалау, 

сыныптан тыс жұмыстардың негізгі 



оқытуды ұйымдастыру. 

Білімдібағалау мен 

бақылау. Факультативтік 

сабақтар. Сыныптан тыс 

жұмыстар. Мектепке 

дейінгі, бастауыш 

сыныптарда ойын әрекетін 

ұйымдастыру. 

Ойындардың түрлері. 

түрлері, мектепке дейінгі шетел тілін 

оқытудың мақсаттары. Бастауыш 

мектепке шетел тілін оқытудың 

мазмұны менерекшеліктері, ойын 

әдістерін ұйымдастыру. 

16  Методика 
обучения 

иностранному 

языку 

Теоретическиеосновы 
методики обучения. 

Обучение фонетическим, 

лексическим и 

грамматическим навыкам. 

Обучение общению на 

английском языке; 

аудированию, говорению, 

чтению, письму. 

Организация процесса 

обучения иностранному 

языку. Контроль и оценка 
деятельности детей 

Факультативные занятия. 

Внеклассная работа. 

Обучение английскому 

языку дошкольников и 

учащихся начальной 

школы.  Организация 

игровой деятельности на 

начальном этапе обучения 

с учетом психологических 

особенностей детей. Виды 
игр. 

Педагогика, 
психология 

 Ожидаемые результаты: -Обьяснять 
методыи приемы, 

Обьяснять технологию обучения 

аудированию, говорению, чтению, и 

письму. Обьяснять требования к 

отбору фонетического и лексического 

материаа, обьяснять главные 

принципы обучения грамматике, 

проводить факультативные занятия, 

организовывать внеклассную работу с 

учащимися, организовывать обучение 

иностранному языку в начальной 
школе, организовыватьобучение 

иностранному языкудошкольников. 

Определять основные принципы 

обучения, орнанизовывать уроки 

иностранного языка в начальной 

школе, организовывать игровую 

деятельность. 

 


