
ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ атындағы ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

ФИЛОЛОГИЯ  ФАКУЛЬТЕТІ 

 

ӘЛЕМ ТІЛДЕРІ КАФЕДРАСЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬДЕР 

(ПӘНДЕР) 

К А Т А Л О Г І 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Түркістан 2018-2022 
 



Модульдер (пәндер) каталогі Қожа Ахмет Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік университетінің оқу әдістемелік кеңес мәжілісінің 

шешімімен мақұлданған (хаттама № 6,  «25»  01. 2019 жыл). 

 

Каталогке  «Әлем тілдері»  кафедрасында 5В021000–Шетел 

филологиясы: қытай тілі  мамандығы бойынша негізгі оқу жоспарлары 

негізінде пәндердің қысқаша сипаттамасы енгізілді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Баспадан шығаруға жауапты: 

Оқу-әдістеме ісі жӛніндегі вице-президент, техн.ғ.д., профессор У.У.Умбетов 

  

Құрастырушылар: Т.Ж.Ниязов, М.Р.Жолшибекова, Н.Айтбаева, С.Бейсембаева 

(Академиялық маселелер жӛніндегі департамент директоры, әдістемелік бӛлім басшысы, 

факультет деканы, мамандыққа жауапты кафедралар) 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 2018 

 
 

 

 

 



МАЗМҰНЫ 

 

 

1. 2018-2022 оқу жылына арналған 5В021000 – Шетел филологиясы: қытай 

тілі  мамандығы бойынша модульдер (пәндер) тізімі   

 

 

4 

 

2. Модульдер (пәндер) сипаттамасы  

 

7 

 

 

 

 

   

 

   

   

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018-2022 оқу жылына арналған 5В021000 –Шетел филологиясы: қытай тілі                                 

мамандығы бойынша модульдер (пәндер) тізімі   

 

(2018 жылы қабылданған білімгерлерге) 

№ Р/с Пән 

коды 

Пәннің (модульдің) атауы ECTS саны Семестр 

1 2 3 4 5 6 

1 Мемлекеттік міндетті модуль (15 кредит) МК  

 1 В.114 Қазақстанның қазіргі заман тарихы  5 І 

 2 В.113 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшынша) 

5 ІІ 

 3 В.004 Философия 5 ІІІ 

1.2 Коммуникативтік модуль (27 кредит) МК  

 1 В.081 Қазақ тілі (В2 денгейі) 5 І 

  В.085 Орыс тілі (В1 денгейі) 5 І 

 2 В.088 Ағылшын тілі (А2 денгейі)  6 І 

  В.091 Ағылшын тілі (В1 денгейі)   

  В.089 Ағылшын тілі (В2 денгейі)   

 3 В.091 Ағылшын тілі (В1 денгейі) 6 ІІ 

  В.089 Ағылшын тілі (В2 денгейі)   

  В.092 Ағылшын тілі (С1 денгейі)   

 4 В.094 Түрік тілі (А1 денгейі) 5 І 

  В.095 Түрік тілі (А2 денгейі)   

  В.096 Түрік тілі (В1 денгейі)   

  В.099 Түрік тілі (В2 денгейі)   

  В.097 Қазақ тілі (В2 денгейі)   

 5 В.095 Түрік тілі (А2 денгейі) 5 ІІ 

  В.096 Түрік тілі (В1 денгейі)   

  В.099 Түрік тілі (В2 денгейі)   

  В.100 Түрік тілі (С1 денгейі)   

1.3            Әлеуметтік-саясаттану білім модулі (8 кредит) МК  

 1 B.072 Әлеуметтану 2 IV 

 2 B.071 Саясаттану 2 IV 

 3 B.143 Мәдениеттану 2 IV 

 4 B.144 Психология 2 IV 

1.4 Дене шынықтыру модулі (8 кредит)   

 1 В.029 Дене шынықтыру 8 І- IV 

2. ЖОО электив модулі  (3 кредит) ТК  

 1 В.006 Түркі мемлекеттер тарихы 3 IV 

 2 В.007 Ясауитану 3 IV 

 3 В.008 Тұлғааралық коммуникация психологиясы 3 IV 

 4 В.010 Акмеология, жеке және әлеуметтік 

жетістіктер негіздері  

3 IV 

 5 В.011 Мәдениет және дін 3 IV 

 6 В.013 Тіршілік қауіпсіздігі негіздері 3 IV 

 7 В.014 Экология және тұрақты даму  3 IV 

 8 В.073 Құқық негіздері 3 IV 

 9 В.074 Экономикалық теория   3 IV 



 10 В.017 Ата-түрік принциптері  3 IV 

 11 В.018 Сыни ойлау 3 IV 

 12 В.075 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу 3 IV 

 13 В.076 Еңбекті қорғау 3 IV 

 14 В.109 Мәңгілік ел 3 IV 

 15 В.135 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 

3 IV 

 16 В.137 Кәсіби цифрлық технологиялар 3 IV 

 17 В.138 Кӛшбасшылық  теориясы 3 IV 

 18 В.138 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 IV 

 19 B.141 Жобалар және процестерді басқару 

 

3 IV 

3 Кәсіби модульдер блогы  (153 кредит) МК  

3.1   Базалық кәсіптендіру модулі    

   Модуль – Шетел тілі бастауыш деңгей   

 1 В26.149 Қытай тілі (А1 деңгейі) 5 І 

 2 В26.164 Қытай тілінің практикалық фонетикасы 3 І 

   Модуль – Мамандыққа кіріспе   

 3 В26.147 Қытай тіл біліміне кіріспе 5 ІІ 

 4 В26.145 Қытай әдебиетіне кіріспе 5 ІІ 

 5 В26.150 Қытай тілі (А2 деңгейі) 5 ІІ 

   Модуль – Шетел тілі орта деңгей 1   

 6 В26.162 Қытай тілінің практикалық грамматикасы І 5 ІІІ 

 7 В26.155 Қытай тілі тыңдау және сӛйлеу І 5 ІІІ 

   Модуль – Шетел тілі орта деңгей 2   

 8 В26.151 Қытай тілі (В1 деңгейі) 5 ІІІ 

 9 В26.165 Қытай тілінің ресми іс-қағаздары 3 ІІІ 

 10 В24.112 Тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша 

практикум 

5 ІІІ 

   Модуль – Шетел тілі орта деңгей 3   

 11 В26.152 Қытай тілі (В2 деңгейі) 5 IV 

 12 В26.156 Қытай тілі тыңдау және сӛйлеу ІІ 4 IV 

 

 

  Модуль – Іскерлік тіл   

 13 В26.132 Жалпы қытай тіл білімі 3 IV 

 14 В26.163 Қытай тілінің практикалық грамматикасы ІІ 5 ІІІ 

   Модуль –Әдістеме   

 15 В26.157 Қытай тілін оқыту әдістемесі 5 V 

 16 В26.144 Қытай әдебиетін оқыту әдістемесі 5 V 

 17 В26.146 Қытай әдебиетінің теориясы 5 V 

   Модуль –Әдебиет І   

 18 В26.153 Қытай тілі (С1 деңгейі) 5 V 

 19 В26.141 Қытай әдебиеті І 5 V 

 20 В24.108 Аударма теориясы 5 V 

   Модуль –Әдебиет ІІ   



 21 В17.111 Әдеби шығармаға стилистикалық талдау 5 VІ 

 22 В26.142 Қытай әдебиеті ІІ 5 VІ 

   Модуль – Шетел тілі жоғары деңгей   

 23 В26.161 Қытай тілінің лексикологиясы 5 VІ 

 24 В26.154 Қытай тілі (С2 деңгейі) 5 VІ 

   Модуль  – Әдебиет ІІІ   

 25 В26.168 Қытай тілінің теориялық фонетикасы 5 VІ 

 26 В26.143 Қытай әдебиеті ІІІ 5 VІ 

3.2   Жеке білім траекториясының модульдері 

(ЖБТ)  

ТК  

   ЖБТ1  Тіл және шығарма   

   Модуль –Тіл теориясы   

 1 В26.166 Қытай тілінің стилистикасы 6 VІІ 

 2 В26.167 Қытай тілінің теориялық грамматикасы 6 VІІ 

 3 В26.171 Лингвоелтану 6 VІІ 

   Модуль – Әдеби шығармашылық   

 4 В26.148 Қытай тілінің тарихы 6 VІІ 

 5 В26.159 Қытай тілінде әдеби шығармашылық (эссе) 6 VІІ 

   ЖБТ2 Фольклор және диалект    

   Модуль - Фольклор   

 6 В26.139 Қытай баспасӛз тілі 6 VІІ 

 7 В26.169 Қытай фольклоры 6 VІІ 

 8 В26.160 Қытай тіліндегі шешендік ӛнер 6 VІІ 

   Модуль – Шығарма талдау   

 9 В26.140 Қытай диалектілері 6 VІІ 

 10 В26.158 Қытай тілінің морфологиясы 6 VІІ 

4   Тәжірибе   

 1 В26.039 Оқу тәжірибесі   (3 апта)  3 ІІ 

 2 В.052 Ӛндірістік тәжірибе ІІ (2,5 апта) 2 IV  

 3 В.053 Ӛндірістік тәжірибе  І (2,5 апта) 2 VI 

 4 В.054 Ӛндірістік тәжірибе ІІІ(10 апта) 8 VІІІ 

 5 В.055 Дипломалды тәжірибе  (5 апта)  4 VІІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018-2022 оқу жылына арналған 5В021000 – Шетел филологиясы: қытай тілі мамандығы 

бойынша  

 

МОДУЛЬДЕР (ПӘНДЕР) СИПАТТАМАСЫ  

 

Модульдің атауы және 

шифр 
В.114 Қазақстанның қазіргі заман тарихы  
 

Модульге жауапты  Т.ғ.д., профессор Х.Тұрсын, т.ғ.к., доцент М.Жолсеитова,  т.ғ.к., 

доцент м.а. А.Сандыбаева, т.ғ.к., доцент Г.Нурбетова, т.ғ.к., доцент 

Е.Абдраманов, т.ғ.к., доцент Э.Альжанова, т.ғ.к., доцент м.а. 

З.Адилбекова, т.ғ.к., доцент м.а. М.Саулембекова 
Модуль түрі  Мемлекеттік міндетті модуль 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 2+1+0 

ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі    

Семестр І 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны   Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздік алуына 

орай ӛткенді жан-жақты және объективті зерттеу, негізгі міндеттері 

халықтың тарихи жадын жаңғырту, ұлттық сананы және азаматтық 

бірлікті насихаттау, жастарды отансүйгіштік пен толеранттық рухта 

тәрбиелеу болып табылатын «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» 

пәнінің мазмұны  мемлекеттің біртұтас сиаптын кӛрсету, қоғамдық 

сананы қалыптастыру, ұлттық идеология, азаматтардың жасампаздық 

белсенділігін дамыту, елдің зияткерлік әлеуетін кӛтеру осы пән 

шеңберінде жүзеге асады. 
Кӛне дәуірден бүгінге дейінгі Қазақстан тарихының негізгі 

оқиғаларын жаңа теориялық-методологиялық ұстанымдар 

тұрғысынан кешенді зерделеу және егеменді мемлекетіміздің әлемде 

алатын орны мен рӛлі, елдің ішкі, сыртқы саясаты туралы тарихи-

танымдық кӛзқарастарын қалыптастыру болып табылады. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану Білімі: Пәннің ұғымдық-категориялық 

аппаратын  және пәнін, орын алған 

тарихи құбылыстардың мәні мен 

салдарын түсінеді, жазып кӛрсетеді;  
Дағды: Ғылыми әдебиеттерді 

шығармашылық тұрғыдан талдайды, 

тарихи дереккӛздерін, тарихи 

карталарды пайдаланады; 
Құндылық құраушылары:Отан 

тарихының ӛзекті мәселелері бойынша 

ғылыми жұмыстар, рефераттар мен 

хабарламалар, ғылыми баяндамалар 

дайындайды. 
Б1.2 Ақпаратты сыни 

ойлау арқылы басқару 
Білімі:Тарихи үдерістерге қатысты 

оқиғалар мен тарихи түлғаларға 

байланысты ақпараттарды сыни 

тұрғыдан талдайды, кемшіліктері мен 

артықшылықтарын кӛрсетеді 
Дағды: Тарихи дерек кӛздерінен 



ақпараттарды жинақтайды , 

хронологиясын жасау дайындығын 

кӛрсетеді; 
Құндылық құраушылары: 
ӛз кӛзқарасы мен идеалдарын жақтауда 

жоғары сенім кӛрсетеді. 
Б2.1 Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі:Қазақстан тарихының 

әлеуметтік- экономикалық, саяси және 

мәдени дамуындағы жетістіктері мен 

қарама-қайшылықтарды анықтайды; 
Дағды: Ӛзіндік оқу іс-әрекетін 

жобалайды, ұйымдастыруда  тарихи 

эволюция заңдарының негізінде тарихи 

фактілерді зерттеуде танымдық іс-

әрекет дағдыларын кӛрсетеді; 
Құндылық құраушылары:Оқуда 

ӛзінділік пен дербестік танытады 
Б2.4 Этика және 

құндылықтар 
Білімі: Қоғамдық нормаларға 

негізделетін әлеуметтік-этикалық 

құндылықтарды біледі; 
Дағды: Кәсіптік қызметінде азаматтық, 

тӛзімділік секілді ұстанымдар негізінде 

оң бағыттағы коммуникативті 

дағдыларды  қолданады;   
Құндылық құраушылары: Ӛзге 

халықтардың мәдениетіне толерантты.  
Қорытынды бақылау  Мемлекеттік емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы: 

Жоғары оқу орындарының тарихшы емес мамандықтарына 

(бакалавриат) арналған оқулық / Б.Ғ. Аяғанның жалпы 

редакциясымен. - Алматы: «Раритет», 2010. - 448 бет. 

2.Кан Г.В., Шаяхметов Н.У. Қазақстан тарихы. Оқулық. - Алматы: 

«Кітап», 2012. - 312 б. 

3.Қазақстан тарихы. Кӛне заманнан бүгінге дейін. 5 томдық. - 

Алматы: «Атамұра», 1996-2010. 

4. Н.А.Абдурахманов   Қазақстан тарихы.-А.:Эверо,2014ж., -496 
5. Б.Аяған, М.Шәймерденова, В.Ткаченко. Қазақстан тарихы. 2013 

6. Тургараева Г.М. История Казахстана 1-2 том. Учебник. Эверо, 

2016 
7.  Аминов Т.М. Қазақстан  тарихы (кӛне заманнан бүгінге дейін). 

Оқулық. Эверо, 2014   
Жаңартылған мерзімі   

 

Модульдің атауы және 

шифр 
В.113  Ақпараттық коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
Модульге жауапты  П.ғ.к., аға оқытушы  Қошанова Г., аға оқытушы Байтерекова Н., аға 

оқытушы Назарбек Т., аға оқытушы Есқараева Б., оқытушы 

Давлетова В., оқытушы Жантаев А., аға оқытушы Ибадуллаева А., 

Нұртай Ж. 
Модуль түрі  Мемлекеттік міндетті модулі 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+0+2 

ECTS саны 5   



Оқу түрі Күндізгі 

Семестр І 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар пәні студенттердің 

кәсіби және жеке тұлғалық құзіреттіліктерін меңгертуді үйретеді, 

яғни заманауи ақпараттық коммуникациялық технологияларды 

кәсіби іс-әрекеттердің әр түрлі облыстарында, ғылыми және 

практикалық жұмыста, ӛз Білім ін жетілдіруде және басқа да 

мақсаттарда қолдануға мүмкіндік береді. Практикалық мақсаттармен 

қатар курс студенттердің ой-ӛрісін кеңейтіп, олардың жалпы мәдени 

және Білім  деңгейлерін кӛтеріп, Білім  беру мен тәрбие беру 

мақсаттарын жүзеге асырады.

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

 

Б1.1 Білім ін қолдану 
 

 

 

Білімі   Кәсіби мәселелерді талдау 

және шешу мақсатында АКТ арқылы 

тиімді әдістерді қолданады; 
Білігі   Ақпараттық технологиялар 

кӛмегімен презентациялар әзірлейді; 

мәліметтерді ӛңдеудің ақпараттық 

құралдары мен үдерістерін жүзеге 

асыру дағдыларын кӛрсетеді; Кәсіби 

іс-әрекеттерде ақпараттық қызмет 

кӛрсету бойынша компьютерлік 

технологиялардың құралдық 

амалдарды дәлдікпен орындайды. 
Құндылық құраушылары 
Оқу жұмыстарын орындауда ӛзінділік 

пен дербестік танытады. 

Б1.3 Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: АКТ артықшылықтары мен 

кемшілііктерін салыстырады және баға 

береді 
Білігі: АКТ автоматты басқару 

дағдыларын кӛрсетеді 
Құндылық құраушылары: 
АКТ даму тенденцияларын ӛзіндік 

тұжырым қалыптастыру үшін әртүрлі 

дерек кӛздерді, кӛзқарастарды 

мақсатты түрде зерттейді. 
Б2.2 Ӛзін-ӛзі ұйымдастыру 

 

 Білімі: АКТ мүмкіндіктерін ӛзінің іс-

әрекетін ұйымдастыру құралы ретінде 

жазып кӛрсетеді. 
Білігі:  АКТ ӛзіндік іс-әрекетін 

ұйымдастыру құралы ретінде 

қолданады, техника қауіпсіздік 

ережелерін сақтайды. 
Құндылық құраушылары: 
Заманауи АКТ құралдарын  

қолданауды ұйымдастырады, ӛзіне 

жауапкершілік алады. 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, лабораториялық, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 



Модульдің ұзақтығы 1 семестр  

Әдебиет  1.June J. Parsons and Dan Oja, New Perspectives on Computer Concepts 

16th Edition - Comprehensive, Thomson Course Technology, a division 

of Thomson Learning, Inc Cambridge, MA, COPYRIGHT © 2014.  
2.Vijay K. Vaishnavi, Vijay K. Vaishnavi, William Kuechler Design 

Science Research Methods and Patterns: Innovating Information and 

Communication Technology, 2nd Edition 2015 by CRC Press.  
3.Hans J Schnoll E-Government: Information, Technology, and 

Transformation: Information, Technology, and Transformation 

(Routledge, Mar 12, 2015 - Political Science - 335 pages) 
4.The Millennium Development Goals Report 2015, United Nations, New 

York, 2015 
5.Doing Business 2016 Measuring regulatory Quality and Efficiency / 

World bank Group Flagship Report, 2016 
6.Kretschmer, T. (2012), ―Information and Communication Technologies 

and Productivity Growth: A Survey of the Literature‖, OECD Digital 

Economy Papers, No. 195, OECD Publishing. 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
B.004 Философия  

Модульге жауапты  филос.ғ.к., доцент Дайрабаева Г., филос.ғ.к., доцент Малдыбек 

А.Ж..,филос.ғ.к., доцент Оңалбеков Ә., филос.ғ.к., доцент м.а. Садуов 

Б., филос.ғ.к., доцент м.а. Шадинова Г.Ә., филос.ғ.к., доцент  м.а. 

Малдыбеков Ӛ.А. 
Модуль түрі  Мемлекеттік міндетті модуль 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+1+0 

ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІІІ 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
-  

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны        Философия дегеніміз табиғаттың, қоғамның және адам ой-

жүйесінің дамуының жалпы заңдарын зерттейтін ілім. Бұл 

анықтамадан кӛріп отырғанымыздай философия пәнінің басты 

ерекшелігі әлемді, бүкіл дүниені тұтас қарастыратындығында, оның 

ішкі байланысын ӛзара қарым-қатынасын, қарама-қайшылығын 

біртұтас алып кӛрсететіндігінде жатыр.  
      Философия – бұл ғылыми жүйелердің кӛнесі. Ол қауымдық 

құрылыс ыдырап, қоғам құл иленушілік дәуірге аяқ басар мезгілде 

мифологиялық діни түсініктермен күрес барысында қалыптасып, сол 

кездегі пайда болған барлық Білім нің басын құрады. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану 

құзыреті 
Білімі: адамзат дүниетанымы-ның 

жалпы философиялық даму 

заңдылықтарын, теорияларын, түсінеді, 

интерпротацияларды кӛрсе-тіп береді. 
Дағдысы: қоғамдық құбылыс-тарға, 

дүниетанымдық мәселелердің себебін 

түсіндіру дағдысын кӛрсетеді. 
Құндылық  құраушылар: философия-лық 



сұрақтардың жауабын ӛз бетінше 

анықтайды 
Б1.2 Ақпаратты сыни 

ойлау арқылы басқару 

құзыреті  

Білімі: дүниеге кӛзқарас туралы 

ақпараттарды, сыни-логикалық 

тұрғыдан саралауды, жаратылыс туралы 

философиялық ақпараттарды сыни 

тұрғыдан салыстырулар. 
Дағдысы: қазіргі ақпараттық қоғам 

дамуында  жаһандық философиялық 

ақпараттарды сыни тұрғыдан саралау 

дұрыс, обьективті ақпаратты таңдау, 

жеткізу дағдыларын орындайды. 
Құндылық құраушылар: қазіргі заманғы 

әлеуметтік-мәдени жағдай қажеттілігін 

сезінеді, зерделеген философиялық 

құбылыстар бойынша ӛз кӛзқарасын, 

идеяларын, жақтауда жоғары 
Б2.3 Топта жұмыс жасау 

құзыреті 
Білімі: Топпен жұмыс жасаудың 

ӛнімділігін түсінеді, топпен жұмыс істеу 

ережесін сақтап орындайды. 
Дағдысы: Топта ӛз ойын нақты 

жеткізеді, жаңа шешімдер ұсынады 
Құндылық құраушылар: Топпен жұмыс 

жасауға, ынта танытудың дұрыс 

шешімін ұсынады 
Б2.4 Этика және 

құндылықтар 
Білімі:этикалық, рухани, мәдени 

құндылық, әлеуметтік мінез құлықты 

реттеу формалары мен негізгі 

заңдылықтарды, тұлғаға деген 

әлеуметтік ұстаным жайында 

түсініктерді білу; 
Дағды: Адамды іс-әрекет, таным, қарым-

қатынас субьектісі ретінде зерттеу үшін 

кәсіби Білім дерді ғылыми негізде 

қолдана білуге дағдылар 

қалыптастырады 
Құндылық құраушылар:креативті ойлау 

іскерлігі, басқа ұлттың мәдениетіне, салт 

дәстүрлеріне шыдамдылық таныту, 

белсенді ӛмір позициясын ұстану 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.С. Мырзалы   Философия       -Алматы:Бастау,2010ж,  
2.Г. Қ. Әбдіғалиева, Ж. О. Қаңтарбаева   Философия тарихы       -

Алматы:Қазақ университеті,2013ж., 
3.Gillian Barker and Philip Kitcher.   

Philosophy of Science: A New Introduction., 2013 
4. Г. Соловьева .  Современная западная философия Т. 2      -

Алматы,2012ж., 
5.Пивоваров Д. Онтология: материя и ее атрибуты. М., 2016 

Жаңартылған мерзімі   

 

Модульдің шифр және 

атауы 
В.002 Қазақ (Орыс) тілі 
В.081 Қазақ тілі (В2 деңгей) 

Модульге жауапты  ф.ғ.к., доц.м.а. Ш.Қарсыбекова, ф.ғ.к., доц.м.а. С.Мағжан, ф.ғ.к., 



доц.м.а. А.Молдашева, ф.ғ.к., доц.м.а. Ә.Толысбаева, ф.ғ.к., доц.м.а., 

аға оқытушы М.Абдулханова  
Модуль түрі  Коммуникативтік модулъ 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+3+0 

ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр І 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны            «Қазақ тілі» пәні тіл үйренушілердің танымдық біліктілігін 

дамыту, қазақ халқының материалдық, тұрмыстық, кәсіби, рухани-

әдеби және тарихи-танымдық байлығын тіл арқылы игерту болып 

табылады. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану Білімі: Тілдің грамматикалық 

ерекшеліктері мен құрылымдарын, 

оқудың негізгі ережелерін түсіндіреді;  
Дағдысы:   Ӛз ойын жүйелі турде 

сауатты жеткізетін және кӛпшілік 

алдында сӛйлеу, ғылыми, ресми 

мәтінмен жұмыс істеуде қажетті 

ауызша және жазбаша сӛйлеу 

дағдыларын кӛрсетеді; 
Құндылық құраушылары:  Білім , 

ғылым және әлеуметтік ғылыми 

салаларда ауызша және жазбаша 

қарым-қатынас құралы құндылық 

ретінде қарайды. 
Б1.2 Ақпаратты сыни ойлау 

арқылы басқару 
Білімі:   Ақпараттың артықшылықтары 

мен кемшіліктерін сыни кӛзқараспен 

бағалай біледі;  
Дағдысы:   Ойлау, ӛзінің кӛзқарасын 

дәлелдей алу және жаңа шешімдер 

ұсына білу дағдыларын кӛрсетеді; 
Құндылық құраушылары: 
Ӛзінің нақтыланған әрі бірізді ӛмірлік 

ұстанымдарын қалыптастырады және 

жаңа шешімдер ұсына біледі. 
Б2.4  Этика және 

құндылықтар  
Білімі:    Заманауи мәдени-әлеуметтік 

жағдайды және тұлғаның даму 

деңгейін ескереді; 
Дағдысы:    Адамды іс-әрекет, таным, 

қарым-қатынас субьектісі ретінде 

зерттеу үшін кәсіби Білім дерді 

ғылыми негізде қолдана білуге 

дағдылар қалыптастырады; 
Құндылық құраушылары:   

Тұлғааралық қарым-қатынасты және 

бірлескен қызметті қоғамдық түрлі 

саласында кӛрсете алады. 



Б3.1 Қоғам және кәсіби 

ортада коммуникативті 

дғдыларды қолдану 

Білімі:   Шынайы ӛмірдегі 

коммуникация саласында тілдегі 

сӛйлеу әрекеттерін біледі; 
Дағдысы:  Ойлау мәдениетін меңгеріп, 

ӛз ойын жазбаша және ауызша түрде 

дұрыс баяндау, ойын толық жеткізе 

алу, мемлекеттік және ұлтаралық 

қатынас тілін еркін меңгереді; 
Құндылық құраушылары:   Ӛз ойын 

толық жеткізіп, дәйектеу, ізденіс 

материалын ауызша, жазбаша сауатты 

рәсімдейді. 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Тұңғышбаева Ғ.Ж. Қазақ тілі сабақтары. Алматы, «Білім » 2008 
2.Күзекова З. Қазақ тілінің практикалық курсы(гуманит). Алматы, 

«Ғылым» 2009 
3. Күзекова З.С., Аяпова Т.Т., Оразбаева Ф.Ш., мамаева М.Қ., 

Жолшаева М.С. Қазақ тілін ортадан жоғары деңгейде меңгерудің 

тақырыптық лексикалық минимумы, - астана, 2011. 
4. Қазақ тілін оқытуға арналған оқулықтар (бес деңгей бойынша), - 

Астана, 2012 
5. Қазақ тілінің функционалды грамматикасы. Жалпы ред.басқарған: 

Әлкебаева Д.А. – Алматы, 2013 
6. Оразбаева Ф.Ш., Оразақынова Н.А. Нормативті қазақ тілі. Оқу 

құралы, - Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2010 
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифр 
В.002 Қазақ (Орыс) тілі 
В.085  Орыс тілі (В1 деңгейі) 

Модульге жауапты  п.ғ.д. Еркибаева Г.Г., ф.ғ.к. Р.Ш. Бердалиева, ф.ғ.к. С.Б.Бейсембаева, 

ф.ғ.к. Ж.Б.Ошакбаева, ф.ғ.к. А.Н.Байтуова, п.ғ.к. А.С.Карпыкбаева, 

п.ғ.к. С.Ж.Чаканова, ф.ғ.к. Мырзахметов М.М.,  магистр-оқытушылар: 

Б.Абиев,  М.Жорабекова, Г. Адамова, оқытушылар: К.Бабаева  
Модуль түрі  Коммуникативтік модуль 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+3+0 

ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр І 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
Орыс тілі бойынша базалық мектеп Білім і 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны        Орыс тілінің функционалды стилистикасы бойынша стильдер 

туралы түсінік,  әр стильдің ӛзіндік ерекшеліктері, қолдану сферасы 

мен аймақтары, морфологиялық, синтаксистік, лексикалық 

деңгейлерінің ӛзгешіліктері. Негізгі оқытылатын ғылыми стильдің 

негізгі заңдылықтары, ғылыми стиль жанралары, ғылыми мәтінмен 

жұмыс, кәсіби терминология, терминологиялық сӛздіктер, дефиниция 

түрлері мен қолдану ережелері, ғылыми мәтін құрылымы, 

морфологиялық, синтаксистік, лексикалық деңгейлері, реферат, 



дипломдық жұмыс, ғылыми мақала дайындау тәртібі үйретіледі. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану Білімі: Тілдің грамматикалық 

ерекшеліктері мен құрылымдарын, 

оқудың негізгі ережелерін білуі. 
Дағды: Ӛз ойын жүйелі турде сауатты 

жеткізетін және кӛпшілік алдында 

сӛйлеу, ғылыми, ресми мәтінмен жұмыс 

істеуде қажетті ауызша және жазбаша 

сӛйлеу дағдыларын кӛрсетеді.  
Құндылық құраушылар: Білім , ғылым 

және әлеуметтік ғылыми салаларда 

ауызша және жазбаша қарым-қатынас 

құралы құндылық ретінде  қарайды.  
Б2.1 Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі: Ӛзіндік Білім  алу және ӛз 

бетінше жұмыс істеу қабілетін 

қалыптастырады. 
Дағды: Кәсіптік қызметтің нәтижесін 

арттыруды, ӛзін-ӛзі дамытуды 

жетілдіреді. 
Құндылық құраушылар: Кәсіби қызметте 

шыңдала отырып, іскерлікпен 

шығармашылығын арттырып ӛзін-ӛзі 

дамытып, тәжірибесіне үйлестіреді. 
Б2.4 Этика және 

құндылықтар 
Білімі: Заманауи мәдени-әлеуметтік 

жағдайды және тұлғаның даму деңгейін 

ескереді 
Дағды: Адамды іс-әрекет, таным, қарым-

қатынас субьектісі ретінде зерттеу үшін 

кәсіби Білім дерді ғылыми негізде 

қолдана білуге дағдылар 

қалыптастырады 
Құндылық құраушылар: Тұлғааралық 

қарым-қатынасты және бірлескен 

қызметті қоғамдық түрлі саласында 

кӛрсете алады. 
Б3.1 Қоғам және кәсіби 

ортада коммуникативті 

дағдыларды қолдану 

Білімі:  Ӛмірдегі коммуникация 

саласында тілдегі сӛйлеу әрекеттерін 

біледі. 
Дағды: Ойлау мәдениетін меңгеріп, ӛз 

ойын жазбаша және ауызша түрде дұрыс 

баяндау, ойын толық жеткізе алу, 

мемлекеттік және ұлтаралық қатынас 

тілін еркін меңгереді. 
Құндылық құраушылар: 
Ӛз ойын толық жеткізіп, дәйектеу, 

ізденіс материалын ауызша, жазбаша 

сауатты рәсімдейді. 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Бабаева К.С. Практический русский язык. Туркестан, 2016 
2. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отделений 

университета./ Под ред. К.К. Ахмедьярова, Ш.К. Жаркынбековой.- 

Алматы, 2008.-226 с. 
3. Власенков А.И., Рыбченкоа Л.М. Русский язык. Грамматика. Стили 

речи.- М.: Просвещение, 2009. - 274 с. 



4. Гордеева О.И., Понамарева Е.Н. Научный стиль русского языка. 

Учебное пособие, Томск, 2010. 
5. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А.Стилистика 

русского языка. Москва, 2011 
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифр 
В.003 Ағылшын тілі  
В.088 Ағылшын тілі (А2 деңгейі) 

Модульге жауапты  Аға оқытушылар  К.С.Мусаева,  Г.А.Кайнарбекова, 

А.К.Бимаганбетова, оқытушы А.Н.Баялиева  
Модуль түрі  Коммуникативтік модуль  

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+0+4 

ECTS саны 6 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр І 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
        Ағылшын тілі курсын оқыту Білім герлердің мектеп 

бағдарламасы бойынша алған Білім деріне негізделеді. 
Модульдің 

постреквизиттері 
В.003 Ағылшын тілі (В1 деңгейі) 

Модуль мазмұны          Ағылшын тіліндегі дыбыстардың  артикуляциялық ерекшеліктері, 

сӛйлемдегі сӛз тәртібі, тілдің грамматикалық құбылыстары 

оқытылады. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану 

 
Білімі:   Тілдің грамматикалық 

ерекшеліктері мен құрылымдарын, 

оқудың негізгі ережелерін біледі; 
Дағды:   Ӛз ойын жүйелі түрде сауатты 

жеткізетін және кӛпшілік алдында 

сӛйлеу, ғылыми, ресми мәтінмен жұмыс 

істеуде қажетті ауызша және жазбаша 

сӛйлеу дағдыларын дәлдікпен 

орындайды; 

Құндылық құраушылары:   Білім , 

ғылым және әлеуметтік ғылыми 

салаларда ауызша және жазбаша қарым-

қатынас құралы ретінде тілді 

қолданудың маңыздылығын түсінеді. 
Б1.3 Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолдану. 

Білімі: Ағылшын  тілінде ақпаратты есте 

сақтауға бейімделеді, 
ақпаратық технологиялармен жұмыс 

істеу қабілетін қалыптастырады.  
Ӛзіндік Білім  алу және ӛз бетінше 

жұмыс істеу қабілетін қалыптастырады; 
Дағды: Ақпараттық материалды 

түсіндіреді және  

сипаттайды. 
Құндылық құраушылары: Ақпараттық 

технологияларды қолдана отырып 
қажетті пікірталасқа қатысады, 
сәйкестендіру жасайды.  

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 



Әдебиеттер  1. Chris Redston & Gillie Cunningham. Face2 Face. Elementary  Student’s 

Book Cambridge University Press. 2011 
2. Chris Redston & Gillie Cunningham Face2face. Elementary  Workbook 

Cambridge University Press. 2011 
3. Chris Redston & Gillie Cunningham   Face2face.  Elementary  Teacher’s 

Book Cambridge University Press. 2011 
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифр 
В.003 Ағылшын тілі  
В.091 Ағылшын тілі (В1 деңгейі) 

Модульге жауапты  Оқытушылар Г.А.Оңалбек, С.А.Джамалова, Г.К.Алипхан, 

Н.М.Акешова  
Модуль түрі  Коммуникативтік модуль 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+0+4 

ECTS саны 6 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр І 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
B.003 Ағылшын тілі (А2 деңгейі) 

Модульдің 

постреквизиттері 
В.003 Ағылшын тілі (В2 деңгейі)  

Модуль мазмұны         Ағылшын тіліндегі тұрақты сӛз тіркестері, сұраулы сӛйлемдер 

түрлері және тілдің басқа да грамматикалық құбылыстары, тыңдау 

және оған қатысты тапсырмаларды орындай білуі оқытылады. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану 

 
Білімі:    Тілдің грамматикалық 

ерекшеліктері мен құрылымдарын, 

оқудың негізгі ережелерін біледі; 
Дағды:   Ӛз ойын жүйелі түрде сауатты 

жеткізетін және кӛпшілік алдында 

сӛйлеу, ғылыми, ресми мәтінмен жұмыс 

істеуде қажетті ауызша және жазбаша 

сӛйлеу дағдыларын дәлдікпен 

орындайды; 

Құндылық құраушылары:    Білім , 

ғылым және әлеуметтік ғылыми 

салаларда ауызша және жазбаша қарым-

қатынас құралы ретінде тілді 

қолданудың маңыздылығын түсінеді. 
Б3.1 Қоғам мен кәсіби 

ортада коммуникативті 

дағдыларды қолдану 

Білімі:   Қарым-қатынас саласында 

ағылшын тілінде сӛйлеу әрекеттерін 

біледі. 
Дағды: Ӛз ойын жазбаша және ауызша 

түрде баяндап дәлелдей алады, 

халықаралық қатынас тілін меңгереді. 
Құндылық құраушылары: Ойын толық 

дәйектеп, материалды ауызша және 

жазбаша дұрыс жеткізудің 

маңыздылығын түсінеді. 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Chris Redston & Gillie Cunningham. Face2 Face. Pre Intermediate 



Student’s Book Cambridge University Press. 2011 
2. Chris Redston & Gillie Cunningham Face2face. Pre Intermediate 

Workbook Cambridge University Press. 2011 
3. Chris Redston & Gillie Cunningham   Face2face.  Pre Intermediate 

Teacher’s Book Cambridge University Press. 2011 
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифр 
В.003 Ағылшын тілі  
В.089 Ағылшын тілі (В2 деңгейі) 

Модульге жауапты   аға оқытушылар М.Ж. Сактаганова, Р.Е. Бердімұратова, ХҚТУ 

доценті Қ.Т.Андабаева, оқытушылар М.З.Жанибеков, Б.Б.Абдулхаков  
Модуль түрі  Коммуникативтік модуль 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+0+4 

ECTS саны 6 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІІ 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
В.003 Ағылшын тілі (В1 деңгейі) 

Модульдің 

постреквизиттері 
В.003 Ағылшын тілі (С1 деңгейі) 

Модуль мазмұны          Сӛз тіркестері, фразалық етістіктер, мәтін мазмұнын талдай білу, 

мұндағы негізгі ойды айту үшін кілтті сӛздерді қолдана білу 

ерекшеліктері оқытылады.  
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану 

 
Білімі:  Тілдің грамматикалық 

ерекшеліктері мен құрылымдарын, 

оқудың негізгі ережелерін біледі; 
Дағды:   Ӛз ойын жүйелі түрде сауатты 

жеткізетін және кӛпшілік алдында 

сӛйлеу, ғылыми, ресми мәтінмен жұмыс 

істеуде қажетті ауызша және жазбаша 

сӛйлеу дағдыларын дәлдікпен 

орындайды; 

Құндылық құраушылары:  Білім , ғылым 

және әлеуметтік ғылыми салаларда 

ауызша және жазбаша қарым-қатынас 

құралы ретінде тілді қолданудың 

маңыздылығын түсінеді. 
Б3.1 Қоғам мен кәсіби 

ортада коммуникативті 

дағдыларды қолдану 

Білімі: Қарым-қатынас саласында 

ағылшын тілінде сӛйлеу әрекеттерін 

біледі. 
Дағды: Ӛз ойын жазбаша және ауызша 

түрде баяндап дәлелдей алады, 

халықаралық қатынас тілін меңгереді. 
Құндылық құраушылары: Ойын толық 

дәйектеп, материалды ауызша және 

жазбаша дұрыс жеткізудің 

маңыздылығын түсінеді. 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Chris Redston & Gillie Cunningham. Face2 Face. Intermediate Student’s 

Book Cambridge University Press. 2011 



2. Chris Redston & Gillie Cunningham Face2face. Intermediate Workbook 

Cambridge University Press. 2011 
3. Chris Redston & Gillie Cunningham   Face2face. Intermediate Teacher’s 

Book Cambridge University Press. 2011 
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифр 
В.003 Ағылшын тілі  
В.092 Ағылшын тілі (С1 деңгейі) 

Модульге жауапты  ХҚТУ доценті Қ.Т.Андабаева, аға оқытушы М.Ж.Сактаганова. 

оқытушы Б.Б.Абдулхаков  
Модуль түрі  Коммуникативтік модуль 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+0+4 

ECTS саны 6 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІІ 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
В.003 Ағылшын тілі (В2 деңгейі) 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны         Фразалық етістіктер,  мәтін мазмұнын талдай білу, негізгі ойды 

еркін айта білу ерекшеліктері оқытылады.  
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану 

 
Білімі:    Тілдің грамматикалық 

ерекшеліктері мен құрылымдарын, 

оқудың негізгі ережелерін біледі; 
Дағды:   Ӛз ойын жүйелі түрде сауатты 

жеткізетін және кӛпшілік алдында 

сӛйлеу, ғылыми, ресми мәтінмен жұмыс 

істеуде қажетті ауызша және жазбаша 

сӛйлеу дағдыларын дәлдікпен 

орындайды; 

Құндылық құраушылары:   Білім , ғылым 

және әлеуметтік ғылыми салаларда 

ауызша және жазбаша қарым-қатынас 

құралы ретінде тілді қолданудың 

маңыздылығын түсінеді; 
Б3.1 Қоғам мен кәсіби 

ортада коммуникативті 

дағдыларды қолдану 

Білімі: Қарым-қатынас саласында 

ағылшын тілінде сӛйлеу әрекеттерін 

біледі. 
Дағды: Ӛз ойын жазбаша және ауызша 

түрде баяндап дәлелдей алады, 

халықаралық қатынас тілін меңгереді. 
Құндылық құраушылары: Ойын толық 

дәйектеп, материалды ауызша және 

жазбаша дұрыс жеткізудің 

маңыздылығын түсінеді. 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Chris Redston & Gillie Cunningham. Face2 Face. Upper Intermediate 

Student’s Book Cambridge University Press. 2011 
2. Chris Redston & Gillie Cunningham Face2face. Upper Intermediate 

Workbook Cambridge University Press. 2011 



3. Chris Redston & Gillie Cunningham   Face2face. Upper Intermediate 

Teacher’s Book Cambridge University Press. 2011 
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифр 
В.005 Түрік (Қазақ) тілі            
В.094 Түрік тілі (А1 деңгейі) 

Модульге жауапты  филос.ғ.к., аға оқытушы Файзулла Г.Ф., аға оқытушылар Молдатаев 

Қ.Б., Каримова Ш.А., Нурмагомбетова Ы.Е., Мейірбекова Ж.А., 

магистр-оқытушылар Тулендиева Ф.Т., Муратова Л.М., Аблаева Р.Б., 

Ахметов Е.А., Алиева Л.Б., Мүлкібаева Э.Ж., Ӛмірзақ Э.Қ., 

Джасинбеков Е.А., Нұрман М.Б., Сейтметова Ж.А., Семиз К., 

Үсенбаева Ш.А., Маметова Д., Жамалова Н. 
Модуль түрі  Коммуникативтік модуль 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+0+3 

ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр І 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
В.095 Түрік тілі (А2 деңгейі) 

Модуль мазмұны        Түрік тіліндегі дыбыстар; қалыптасуы, артикуляциялық 

ерекшеліктері, сӛздерде орналасу тәртібі, қызметтері және 

ӛзгерістерге ұшыраған әр түрлі жағдайы оқытылады. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану 

 
Білімі:    Тілдің грамматикалық 

ерекшеліктері мен құрылымдарын, 

оқудың негізгі ережелерін біледі; 
Дағды:   Ӛз ойын жүйелі түрде сауатты 

жеткізетін және кӛпшілік алдында 

сӛйлеу, ғылыми, ресми мәтінмен жұмыс 

істеуде қажетті ауызша және жазбаша 

сӛйлеу дағдыларын дәлдікпен 

орындайды; 

Құндылық құраушылары:    Білім , 

ғылым және әлеуметтік ғылыми 

салаларда ауызша және жазбаша қарым-

қатынас құралы ретінде тілді 

қолданудың маңыздылығын түсінеді 
Б2.1 Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі:    Ӛзіндік Білім  алу және ӛз 

бетінше жұмыс істеу қабілетін 

қалыптастырады; 
Дағды:  Кәсіби қызметте шыңдала 

отырып, іскерлікпен шығармашылығын 

арттырып ӛзін-ӛзі дамытады; 

Құндылық құраушылары:   Кәсіптік 

қызметтің нәтижесін арттыруды, ӛзін-ӛзі 

дамытуды жетілдірудің құндылығын 

үйлестіреді; 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti, Ankara, 2014 



2. Türkçe Öğreniyorum, F.Karabulut, A.Bayniyazov, N.Albay, Türkistan, 

2011 
3. Yeni Hitit, Ankara Üniversitesi TÖMER, Ankara, 2011 
4. Adım Adım Türkçe Öğretim Seti, Dilset yayınları, İstanbul, 2010 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифр 
В.005 Түрік (Қазақ) тілі            
В.095 Түрік тілі (А2 деңгейі) 

Модульге жауапты  филос.ғ.к., аға оқытушы Файзулла Г.Ф., аға оқытушылар Молдатаев 

Қ.Б., Каримова Ш.А., Нурмагомбетова Ы.Е., Мейірбекова Ж.А., 

магистр-оқытушылар Тулендиева Ф.Т., Муратова Л.М., Аблаева Р.Б., 

Ахметов Е.А., Алиева Л.Б., Мүлкібаева Э.Ж., Ӛмірзақ Э.Қ., 

Джасинбеков Е.А., Нұрман М.Б., Сейтметова Ж.А., Семиз К., 

Үсенбаева Ш.А., Маметова Д., Жамалова Н. 
Модуль түрі  Коммуникативтік модуль 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+0+3 

ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІІ 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
B.094 Түрік тілі (А1 деңгейі) 

Модульдің 

постреквизиттері 
В.096 Түрік тілі (В1 деңгейі)  

Модуль мазмұны        Түрік тілінің лексикасы, сӛз құрылымы, сӛздердің жасалу 

жолдары, жалғаулары мен жұрнақ түрлері туралы мәлімет беріледі. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану 

 
Білімі:    Тілдің грамматикалық 

ерекшеліктері мен құрылымдарын, 

оқудың негізгі ережелерін біледі; 
Дағды:  Ӛз ойын жүйелі түрде сауатты 

жеткізетін және кӛпшілік алдында 

сӛйлеу, ғылыми, ресми мәтінмен жұмыс 

істеуде қажетті ауызша және жазбаша 

сӛйлеу дағдыларын дәлдікпен 

орындайды; 

Құндылық құраушылары:   Білім , 

ғылым және әлеуметтік ғылыми 

салаларда ауызша және жазбаша қарым-

қатынас құралы ретінде тілді 

қолданудың маңыздылығын түсінеді; 
Б2.1 Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі:    Ӛзіндік Білім  алу және ӛз 

бетінше жұмыс істеу қабілетін 

қалыптастырады; 
Дағды:   Кәсіби қызметте шыңдала 

отырып, іскерлікпен шығармашылығын 

арттырып ӛзін-ӛзі дамытады; 

Құндылық құраушылары:   Кәсіптік 

қызметтің нәтижесін арттыруды, ӛзін-ӛзі 

дамытуды жетілдірудің құндылығын 

үйлестіреді; 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 



Әдебиеттер 1. Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti, Ankara, 2014 
2. Türkçe Öğreniyorum, F.Karabulut, A.Bayniyazov, N.Albay, Türkistan, 

2011 
3. Yeni Hitit, Ankara Üniversitesi TÖMER, Ankara, 2011 
4. Adım Adım Türkçe Öğretim Seti, Dilset yayınları, İstanbul, 2010 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
В.005 Түрік (Қазақ) тілі   
В.097 Қазақ тілі (В2 деңгей) 

Модульге жауапты  ф.ғ.к., доц.м.а. Ш.Қарсыбекова, ф.ғ.к., доц.м.а. П.Адиева, аға 

оқытушы М.Абдулханова  
Модуль түрі  Коммуникативтік модуль 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+0+3 

ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІІ 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны          Қазақ тілін үйрету мақсатымыз Білім герлердің қазақ тілін жетік 

меңгеру арқылы қазақша мәтіндерді дұрыс жүргізіп оқып мазмұнын 

түсініп, түсіндіре алатын дәрежеде болуын қамтамасыз ету.   
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану Білімі:  

Тілдің грамматикалық ерекшеліктері мен 

құрылымдарын, оқудың негізгі 

ережелерін түсіндіреді;  
Дағдысы: 
Ӛз ойын жүйелі турде сауатты 

жеткізетін және кӛпшілік алдында 

сӛйлеу, ғылыми, ресми мәтінмен жұмыс 

істеуде қажетті ауызша және жазбаша 

сӛйлеу дағдыларын кӛрсетеді; 
Құндылық құраушылары: 
Білім , ғылым және әлеуметтік ғылыми 

салаларда ауызша және жазбаша қарым-

қатынас құралы құндылық ретінде 

қарайды. 
Б1.2 Ақпаратты сыни 

ойлау арқылы басқару 
Білімі:  Ақпараттың артықшылықтары 

мен кемшіліктерін сыни кӛзқараспен 

бағалай біледі;  
Дағдысы:  Ойлау, ӛзінің кӛзқарасын 

дәлелдей алу және жаңа шешімдер 

ұсына білу дағдыларын кӛрсетеді; 
Құндылық құраушылары: 
Ӛзінің нақтыланған әрі бірізді ӛмірлік 

ұстанымдарын қалыптастырады және 

жаңа шешімдер ұсына біледі. 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Тұңғышбаева Ғ.Ж. Қазақ тілі сабақтары. Алматы, «Білім » 2008. 



2.Күзекова З. Қазақ тілінің практикалық курсы(гуманит). Алматы, 

«Ғылым» 2009. 
3. Күзекова З.С., Аяпова Т.Т., Оразбаева Ф.Ш., мамаева М.Қ., 

Жолшаева М.С. Қазақ тілін ортадан жоғары деңгейде меңгерудің 

тақырыптық лексикалық минимумы, - астана, 2011. 
4. Қазақ тілін оқытуға арналған оқулықтар (бес деңгей бойынша), - 

Астана, 2012. 
5. Қазақ тілінің функционалды грамматикасы. Жалпы ред.басқарған: 

Әлкебаева Д.А. – Алматы, 2013. 
6. Оразбаева Ф.Ш., Оразақынова Н.А. Нормативті қазақ тілі. Оқу 

құралы, - Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2010. 
Жаңартылған мерзімі   

Модульдің атауы және 

шифр 
В.005 Түрік (Қазақ) тілі           
В.096 Түрік тілі (В1 деңгейі) 

Модульге жауапты  филос.ғ.к., аға оқытушы Файзулла Г.Ф., аға оқытушылар Молдатаев 

Қ.Б., Каримова Ш.А., Нурмагомбетова Ы.Е., Мейірбекова Ж.А., 

магистр-оқытушылар Тулендиева Ф.Т., Муратова Л.М., Аблаева Р.Б., 

Ахметов Е.А., Алиева Л.Б., Мүлкібаева Э.Ж., Ӛмірзақ Э.Қ., 

Джасинбеков Е.А., Нұрман М.Б., Сейтметова Ж.А., Семиз К., 

Үсенбаева Ш.А., Маметова Д., Жамалова Н. 
Модуль түрі  Коммуникативтік модуль 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+0+3 

ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр  ІІ 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
В.095 Түрік тілі (А2 деңгейі) 

Модульдің 

постреквизиттері 
В.099 Түрік тілі (В2 деңгейі) 

Модуль мазмұны       Сӛз таптары (зат есім, сын есім, есімдік, үстеу, етістік, кӛмекші 

есімдер, шылау және жалғаулық); сӛздердің сӛйлем ішінде 

қолданылуы мен қызметі жайлы мәлімет беріледі. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану 

 
Білімі:    Тілдің грамматикалық 

ерекшеліктері мен құрылымдарын, 

оқудың негізгі ережелерін біледі; 
Дағды:   Ӛз ойын жүйелі түрде сауатты 

жеткізетін және кӛпшілік алдында 

сӛйлеу, ғылыми, ресми мәтінмен жұмыс 

істеуде қажетті ауызша және жазбаша 

сӛйлеу дағдыларын дәлдікпен 

орындайды; 

Құндылық құраушылары:    Білім , 

ғылым және әлеуметтік ғылыми 

салаларда ауызша және жазбаша қарым-

қатынас құралы ретінде тілді 

қолданудың маңыздылығын түсінеді; 
Б2.1 Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі:    Ӛзіндік Білім  алу және ӛз 

бетінше жұмыс істеу қабілетін 

қалыптастырады; 
Дағды:   Кәсіби қызметте шыңдала 

отырып, іскерлікпен шығармашылығын 

арттырып ӛзін-ӛзі дамытады; 

Құндылық құраушылары:   Кәсіптік 



қызметтің нәтижесін арттыруды, ӛзін-ӛзі 

дамытуды жетілдірудің құндылығын 

үйлестіреді; 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti, Ankara, 2014 
2. Türkçe Öğreniyorum, F.Karabulut, A.Bayniyazov, N.Albay, Türkistan, 

2011 
3. Yeni Hitit, Ankara Üniversitesi TÖMER, Ankara, 2011 
4. Adım Adım Türkçe Öğretim Seti, Dilset yayınları, İstanbul, 2010 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифр 
В.005 Түрік (Қазақ) тілі                  
В.099 Түрік тілі (В2 деңгейі) 

Модульге жауапты  филос.ғ.к., аға оқытушы Файзулла Г.Ф., аға оқытушылар Молдатаев 

Қ.Б., Каримова Ш.А., Нурмагомбетова Ы.Е., Мейірбекова Ж.А., 

магистр-оқытушылар Тулендиева Ф.Т., Муратова Л.М., Аблаева Р.Б., 

Ахметов Е.А., Алиева Л.Б., Мүлкібаева Э.Ж., Ӛмірзақ Э.Қ., 

Джасинбеков Е.А., Нұрман М.Б., Сейтметова Ж.А., Семиз К., 

Үсенбаева Ш.А., Маметова Д., Жамалова Н. 
Модуль түрі  Коммуникативтік модуль 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+0+3 

ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІІ 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
В.096 Түрік тілі (В1 деңгейі) 

Модульдің 

постреквизиттері 
В.100 Түрік тілі (С1 деңгейі) 

Модуль мазмұны       Сӛйлем мүшелері; сипаттамасы, ерекшеліктері, функциялары, 

олардың қолданылуы үйретіледі. Сӛз тіркестері; сипаттамасы, 

ерекшеліктері, функциялары, олар туралы мәлімет беріледі. 

Сӛйлемдерді талдау арқылы сӛйлем мүшелерін түсіндіру. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану 

 
Білімі:   Тілдің грамматикалық 

ерекшеліктері мен құрылымдарын, 

оқудың негізгі ережелерін біледі; 
Дағды:  Ӛз ойын жүйелі түрде сауатты 

жеткізетін және кӛпшілік алдында 

сӛйлеу, ғылыми, ресми мәтінмен жұмыс 

істеуде қажетті ауызша және жазбаша 

сӛйлеу дағдыларын дәлдікпен 

орындайды; 

Құндылық құраушылары:   Білім , 

ғылым және әлеуметтік ғылыми 

салаларда ауызша және жазбаша қарым-

қатынас құралы ретінде тілді 

қолданудың маңыздылығын түсінеді; 
Б3.1 Қоғам және кәсіби 

ортада коммуникативті 

дағдыларды қолдану 

Білімі:   Шынайы ӛмірдегі 

коммуникация саласында тілдегі сӛйлеу 

әрекеттерін біледі; 
Дағды:  Ойлау мәдениетін меңгеріп, ӛз 



ойын жазбаша және ауызша түрде дұрыс 

баяндау, ойын толық жеткізе алу, 

мемлекеттік және ұлтаралық қатынас 

тілін еркін меңгереді; 

Құндылық құраушылары:   Ӛз ойын 

толық жеткізіп дәйектеу, ізденіс 

материалын ауызша, жазбаша сауатты 

рәсімдеудің маңыздылығын түсінеді; 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti, Ankara, 2014 
2. Türkçe Öğreniyorum, F.Karabulut, A.Bayniyazov, N.Albay, Türkistan, 

2011 
3. Yeni Hitit, Ankara Üniversitesi TÖMER, Ankara, 2011 
4. Adım Adım Türkçe Öğretim Seti, Dilset yayınları, İstanbul, 2010 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифры 
В.005 Түрік (Қазақ) тілі           
В.100 Түрік тілі (С1 деңгейі) 

Модульге жауапты  филос.ғ.к., аға оқытушы Файзулла Г.Ф., аға оқытушылар Молдатаев 

Қ.Б., Каримова Ш.А., Нурмагомбетова Ы.Е., Мейірбекова Ж.А., 

магистр-оқытушылар Тулендиева Ф.Т., Муратова Л.М., Аблаева Р.Б., 

Ахметов Е.А., Алиева Л.Б., Мүлкібаева Э.Ж., Ӛмірзақ Э.Қ., 

Джасинбеков Е.А., Нұрман М.Б., Сейтметова Ж.А., Семиз К., 

Үсенбаева Ш.А., Маметова Д., Жамалова Н. 
Модуль түрі  Коммуникативтік модуль 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+0+3 

ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІІ 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
В.099 Түрік тілі (В2 деңгейі) 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны        Түрік тілінің синтаксисі мен семантикасы оқытылады. Студенттер 

сӛйлем құрылысы мен сӛйлем мүшелерін және сӛйлем талдауды 

үйренеді. Сонымен қатар сӛйлем мен мағынаның ӛзара байланысын 

түсінеді. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б2.4 Этика және 

құндылықтар 
 

Білімі:   Заманауи мәдени-әлеуметтік 

жағдайды және тұлғаның даму деңгейін 

ескереді; 
Дағды:    Адамды іс-әрекет, таным, 

қарым-қатынас субьектісі ретінде 

зерттеу үшін кәсіби Білім дерді ғылыми 

негізде қолдана білуге дағдылар 

қалыптастырады; 

Құндылық құраушылары:   Тұлғааралық 

қарым-қатынасты және бірлескен 

қызметті ұйымдастырады; 
Б3.1 Қоғам және кәсіби 

ортада коммуникативті 

Білімі:   Шынайы ӛмірдегі 

коммуникация саласында тілдегі сӛйлеу 



дағдыларды қолдану әрекеттерін біледі; 
Дағды:   Ойлау мәдениетін меңгеріп, ӛз 

ойын жазбаша және ауызша түрде дұрыс 

баяндау, ойын толық жеткізе алу, 

мемлекеттік және ұлтаралық қатынас 

тілін еркін меңгереді; 

Құндылық құраушылары:   Ӛз ойын 

толық жеткізіп дәйектеу, ізденіс 

материалын ауызша, жазбаша сауатты 

рәсімдеудің маңыздылығын түсінеді; 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti, Ankara, 2014 
2. Türkçe Öğreniyorum, F.Karabulut, A.Bayniyazov, N.Albay, Türkistan, 

2011 
3. Yeni Hitit, Ankara Üniversitesi TÖMER, Ankara, 2011 
4. Adım Adım Türkçe Öğretim Seti, Dilset yayınları, İstanbul, 2010 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
В.005 Түрік (Қазақ) тілі   
В.101 Қазақ тілі (С1 деңгей) 

Модульге жауапты  ф.ғ.к., доц.м.а. Ш.Қарсыбекова, ф.ғ.к., доц.м.а. П.Адиева, аға оқытушы 

М.Абдулханова  
Модуль түрі  Коммуникативтік модуль 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+0+3 

ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІІ 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны           Қазақ тілін үйрету мақсатымыз Білім герлердің қазақ тілін жетік 

меңгеру арқылы қазақша мәтіндерді дұрыс жүргізіп оқып мазмұнын 

түсініп, түсіндіре алатын дәрежеде болуын қамтамасыз ету.     
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б2.4 Этика және 

құндылықтар  
Білімі:  Заманауи мәдени-әлеуметтік 

жағдайды және тұлғаның даму деңгейін 

ескереді; 
Дағдысы:   Адамды іс-әрекет, таным, 

қарым-қатынас субьек тісі ретінде зерт 

теу үшін кәсіби Білім дерді ғылы ми 

негізде қолдана білуге дағдылар 

қалыптастырады; 
Құндылық құраушылары:   Тұлғааралық 

қарым-қатынасты және бірлескен 

қызметті қоғамдық түрлі саласында 

кӛрсете алады. 
Б3.1 Қоғам және кәсіби 

ортада коммуникативті 

дғдыларды қолдану 

Білімі:   Шынайы ӛмірдегі комму никация 

саласында тілдегі сӛйлеу әрекеттерін 

біледі; 
Дағдысы:  Ойлау мәдениетін меңгеріп, ӛз 



ойын жазбаша және ауызша түрде дұрыс 

баяндау, ойын толық жеткізе алу, 

мемлекеттік және ұлтаралық қатынас тілін 

еркін меңгереді; 
Құндылық құраушылары: Ӛз ойын толық 

жеткізіп, дәйектеу, ізденіс материалын 

ауызша, жазбаша сауатты рәсімдейді. 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Тұңғышбаева Ғ.Ж. Қазақ тілі сабақтары. Алматы, «Білім » 2008. 
2.Күзекова З. Қазақ тілінің практикалық курсы(гуманит). Алматы, 

«Ғылым» 2009. 
3. Күзекова З.С., Аяпова Т.Т., Оразбаева Ф.Ш., мамаева М.Қ., 

Жолшаева М.С. Қазақ тілін ортадан жоғары деңгейде меңгерудің 

тақырыптық лексикалық минимумы, - астана, 2011. 
4. Қазақ тілін оқытуға арналған оқулықтар (бес деңгей бойынша), - 

Астана, 2012. 
5. Қазақ тілінің функционалды грамматикасы. Жалпы ред.басқарған: 

Әлкебаева Д.А. – Алматы, 2013. 
6. Оразбаева Ф.Ш., Оразақынова Н.А. Нормативті қазақ тілі. Оқу 

құралы, - Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2010. 
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
B.072 Әлеуметтану  

Модульге жауапты  Соц.ғ.к., доцент м.а. Джаппарова Р.Т. , PhD Қалдыбай Қ. 

Модуль түрі  Әлеуметтік саясаттану Білім  модулі 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+1+0 

ECTS саны 2 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІV 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
-  

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны           Әлеуметтану пәнін оқып үйретудің мақсаты-студенттер ӛзімізге 

бейтаныс адамдар мен олар ұйымдасқан бірлестіктер арасындағы 

күнде кездесетін әдетті қатынастарды жаңа тұрғыдан дұрыс түсінуі, 

әлеуметтік мәселелерді зерттеуге деген ынта жігерді арттыру. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану Білімі: қоғам жайлы, ондағы болып 

жатқан қоғамдық құбылыстар мен 

процестердің әлеуметтік мәні мен 

маңызын түсінеді, әлеуметтік 

процестердің себебін түсіндіреді. 
Дағдысы: қоғамдағы кездесетін әртүрлі 

проблемалардың, әлеуметтік 

процесстердің, әлеуметтік 

заңдылықтардың себебін саралау, талдау 

дағдысын кӛрсетеді . 
Құндылық құраушылар: қоғамдағы болып 

жатқан әртүрлі әлеуметік мәселелердің 



себебін ӛз бетінше анықтап құндылығын 

үлестіреді  
Б1.3 Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды 

қолдану 
 

Білімі: қоғамдағы күнделікті әлеуметтік 

құбылыстар жайлы ақпараттарды саралап, 

заманауи ақпараттық технологияларды 

қолдана отырып, оның әлеуметтік мәні 

мен себебін түсіндіреді. 
Дағдысы: топта жаңа әлеуметтік 

идеяларды қабылдап, талдап, жинақтайды, 

әлеуметтік зерттеулер жүргізуде, заманауи 

ақпараттық технологияларды қолдану 

дағдысын дәлдікпен орындайды. 
Құндылық құраушылар: іс -әрекетінде 

әлеуметтік ақпараттарды 

коммуникациялық құралдар арқылы 

саралауды, талдаудың құндылығын 

үлестіреді 
Б2.4 Этика және 

құндылықтар  
Білімі: қоғамдағы әлеуметтік, этикалық, 

моралдық құндылықтардың әлуметтік 

маңызын, мәнін түсініп іс жүзінде 

қолданады. 
Дағдысы:қоғам ӛміріндегі әлеуметтік, 

этикалық, құндылықтардың әлеуметтік 

мәні мен маңызын саралап, талдап, 

әлеуметтанлық зерттеулер жүргізеді. 
Құндылық құраушылар іс-әрекетінде 

қоғамдық нормаларды, әлеуметтік-

этикалық құндылықтардың 

маңыздылығын үлестіреді 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. .М.С.Әженов, Әлеуметтану. 1-кітап, 2-кітап. Оқулық. Алматы: 

Қазақ университеті, 2011. 

2. Әлеуметтану. Оксфорд сӛздігі. Алматы: Қазақстан, 2012 

3. Нұсқабаев О. Н. Социология. Түркістан, 2010 

4. Волков Ю. Г. , Мостовая И.В. Социология в вопросах и 

ответах. М., 2009 

5.  История социологии. Л., 2011 
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
B.071 Cаясаттану  

Модульге жауапты  филос.ғ.к., доцент Жуманов Т.   
саяси ғ.к., аға оқытушы Нысанбаева А. 

Модуль түрі  Әлеуметтік саясаттану Білім  модулі 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+1+0 

ECTS саны 2 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр IV 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 



Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны          Саясаттану пәнін студенттерге оқыту мақсаты саяси ӛмір 

саласындағы күрделі құбылыстар мен тенденцияларға ӛз бетінше 

талдау дағдысын ұялату, саясат туралы қажетті Білім  беру, 

студенттердің санасында ұғымдық ақпаратты қалыптастыруға ықпал 

ету. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану 

құзыреті 
Білімі:Cаясаттанудың категорияларын, 

заңдылықтарын, қызметтерін  түсінеді және 

жазып кӛрсетеді; ғаламдық саясаттағы даму 

заңдылықтарын талдайды;  
Дағды: Саяси -экономикалық және саяси-

әлеуметтік  мәселелерді баяндауда ӛзге 

адамдарға ӛзінің ойын жеткізе алады; 
 Құндылық құраушы: Алған Білім дері 

арқылы дүниежүзілік жаңа саяси  

бағыттарды ұлттық мүдделермен  

ұштастыра отырып салыстыруға 

қызығушылығын білдіреді. 
Б1.2 Ақпаратты сыни 

ойлау арқылы басқару 

құзыреті 

Білімі: Саяси ақпараттың артықшылықтары  

мен кемшіліктерін сыни кӛзқараспен 

бағалай біледі, ӛзінің кӛзқарасын дәлелдей 

алады және жаңа шешімдер ұсына біледі; 
Дағды: Саяси үрдістердегі қауіп-қатерлерді 

болжайды, ақпараттық қауіпсіздіктегі 

негізгі талаптарды орындайды; 
Құндылық құраушы: Қазіргі заманғы саяси 

әлеуметтік жағдайға ӛзінің кӛзқарасы мен 

идеалдарын жақтауда сенімділігін 

кӛрсетеді. 
Б1.3 Ақпараттық 

коммуникациялық 
Технологияларды 

қолдану 

Білімі: Заманауи ақпараттық 

технологиялардың  кәсіби саласындағы 

мүмкіндіктерін, шектеулерін түсінеді; 
Дағды: Ақпараттық коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып, 

мемлекет тарапынан ұсынылып отырған 

саяси мәселелерді басқарады; 
Құндылық құраушы: Қазіргі таңда 

ақпараттық коммуникациялық 
технологияларды қолдануда дербестік  

танытады. 
Б2.4 Этика және 

құндылықтар құзыреті 
Білімі: Қоғамдық саяси нормаларға 

негізделетін әлеуметтік-этикалық 

құндылықтарды біледі, түсіндіреді және 

кәсіптік қызметінде қолданады; 
Дағды: Қоғамдық нормаларға негізделген 

әлеуметтік этикалық құндылықтарды 

жүзеге асырады; 
Құндылық құраушы: Қоғамдық-саяси 

нормаларды, саяси-этикалық 

құндылықтардың әлеуметтік маңызын 

түсінеді, ӛзге халықтардың  саяси 

мәдениетіне толерантты қарайды. 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 



Әдебиеттер 1. Г.Е.Ӛтепова, А.Қ.Қасымова. Саясаттану бойынша дәрістер курсы: 

Оқу құралы – Павлодар: ПМПИ, 2012. – 80б. 
2. Әбсаттаров Саясат негіздері.- Алматы, 2012 
3. Иманбаев М.Ӛ. Саясаттану негіздері: оқу құралы / М.Ӛ.Иманбаев, 

Е.М.Смагулов. – Алматы: Жеті жарғы, 2014 – 336с.  
4. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: ӛсім, 

реформалар, даму»  ҚР президенті Н,Ә.Назарбаевтың Қазақстан 

халқына жолдауы. 30.11.2015 Астана 
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
B.143 Мәдениеттану 

Модульге жауапты   

Модуль түрі  Әлеуметтік-  саясаттану Білім  модулі 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+1+0 

ECTS саны 2 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр IV 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны     «Мәдениеттану» пәні мәдениеттік сәйкестікті қалыптастыру арқылы 

қоғамдық сананы жаңғыртудың негізі ретінде әлеуметтік-

гуманитарлық дүниетанымды дамытуға, мәдени процестердің 

табиғатын түсінуге негізделген мәдени жағдайларды талдау мен 

бағалауға, мәдени нысандардың ерекшеліктеріне, мәдениетаралық 

қарым-қатынаста мәдени құндылықтардың рӛліне негізделген.       
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану 

құзыреті 
Білімі: мәдениеттің морфологиясын және 

анатомиясын параметрлік жүйе ретінде 

сипаттайды 
және контексттегі нысандарды анықтайды 
Дағды: - табиғат, адам, қоғам; белгілердің, 

құндылықтардың, архетиптердің, 
таңбалар түрімен корреляция арқылы 

мәдени кодтық жүйе ретінде материалдық 

мәдениет тәсілдерін зерттеу барысында 

қолданады. 
 Құндылық құраушы: тұрғындардың мәдени 

мұрасы туралы ақпаратты ұйымдастырады, 
-Қазақстан мәдениетінің қалыптасуына 

олардың әсер ету арналарын анықтайды. 
Б1.2 Ақпаратты сыни 

ойлау арқылы басқару 

құзыреті 

Білімі: Қазақ халқының, түркілік мәдени 

құндылықтары негізінде жіктеу, 

нысандарды ұйымдастыру Батыс Еуропа 

халықтарымен мәдени ӛзара іс-қимыл 

арналары, 
Таяу Шығыс, зияткерлік және мәдениетке 

қосқан үлесін ашып кӛрсетеді 
Дағды: адамзат тарихы мен қазақ халқының 

тарихы; ақпараттарды ақылға қонымды  

етіп қазақ мәдениетінің дамуының әртүрлі 

кезеңдерін сипаттайды  



Құндылық құраушы: мәдени мұраларды  

қазақ тіліне, соның ішінде қазіргі заманға 

сай дамыту және жаңғыртудың мемлекеттік 

бағдарламаларын анықтайды. 
Б2.4 Этика және 

құндылықтар құзыреті 
Білімі: ұлттық мәдени мұраны объективті 

бағалаумен қамтамасыз етеді; Қазақ 

мәдениетінің мәртебесін, қазақ тілін және 

олардың рӛлін сақтау жӛніндегі ұстаным 

мәдени және ұлттық сәйкестікті 

қалыптастырады; 
Дағды: заманауи қазақ мәдениетінің жай-

күйін бағалау, анықтап және т.б.оның даму 

перспективаларын жаңғыртады;-кәсіби 

бағдарламалардаскеру қажет мәдени 

ерекшеліктерді анықтайды; 
Құндылық құраушы: Қазақстанның 

мәдениет саясатын объективті бағалайды 

және оның негізінде этникааралық және 

мәдениетаралық қарым-қатынастарды 

ескеріп мәдени ерекшеліктерді, мәдени 

мәселелер бойынша пікірталасқа қатысады 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Борев Ю. Эстетика.- М, 1988. 

2.Габитов Т., Муталипов Ж., Кулсариева А. Культурология./ Габитов 

Т. и др. - Алматы, 2001. 

3.Культурология в вопросах и ответах./ под ред. Драча Г.В. - М., 2000. 

4.Культурология .История мировой культуры./Под ред. Марковой А.Н. 

- М., 1997. 

5.Культурология для технических вузов. - Ростов н/Д: «Феникс», 2001. 

6.Кононенко Б.И. Основы культурологии./ Б.И. Кононенко. - М., 2002  

7.Кармин А.С. Основы культурологии. Морфология культуры./ А.С. 

Кармин. - Спб., 1997. 
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
B.144 Психология 

Модульге жауапты   

Модуль түрі  Әлеуметтік- саясаттану Білім  модулі 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+1+0 

ECTS саны 2 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр IV 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны   «Психология» пәні болашақ маманның жалпы психологиялық 

мәдениетін жоғарылату, ӛзінің ӛткен, қазіргі және келешегін 

психологиялық позициялардан іске асыруға, сондай-ақ тұлғалық 

мінез-құлықтың әлеуметтік-психологиялық мінез-құлықтарын білу 



дағдыларына сәйкес сананы қалыптастыру, жаңғырту үшін қажет 

тұлғааралық қарым-қатынаста білу үшін арналған. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану 

құзыреті 
Білімі: психология пәні психикалық 

құбылыстарды зерттеп, сыр сипатын ашып 

кӛрсетеді.  
- Психикалық құбылыстардың дамуын, 

қалыптасуын зерттейді. 
- Адамның жан дүниесінің сыры мен 

ғылыми ӛзекті мәселелерін зерттеуге жол 

ашады. 
Дағды: ғылыми-техникалық мәселелерді 

шешуде психологияның категориялары мен 

заңдарын, қағидаларын қолданады; 
 Құндылық құраушы: - психологияға 

қатысты құбылыстардың аспектілерін ӛмір 

тіршілігін талап тілектерімен ұштастырып 

кӛрсетеді. 
Б1.2 Ақпаратты сыни 

ойлау арқылы басқару 

құзыреті 

Білімі: - ақпараттың артықшылықтары мен 

кемшіліктерін сыни кӛзқараспен бағалай 

білу, ойлау, ӛзінің кӛзқарасын дәлелдей алу 

және жаңа шешімдер ұсына біледі; 
Дағды: - қазіргі ақпараттық қоғам 

дамуында  глобалдық мәселелердің мәні 

мен мағынасын түсінуге, осы үрдістердегі 

қауіп-қатерлерді болжауға, ақпараттық 

қауіпсіздіктегі негізгі талаптарды 

орындауға және мемлекеттік құпияларды 

сақтауға қабілетті қалыптастыру  
Құндылық құраушы: - сыни ойлау 

әдіснамасы тұрғысынан қазіргі заманғы 

әлеуметтік-мәдени жағдайдың шындығын 

объективті түрде кӛрсетеді 
Б2.3. Топта жұмыс 

жасау  
Білімі: топта жұмыс істеуге қабілетті, жаңа 

шешімдер ұсына отырып, ӛз пікірін ұжым 

пікірімен ұштастыра біледі, қақтығыстарды 

шешуге қабілетті; 
 Дағды: - топтағы жаңа психологиялық 

идеяларды қабылдауға, талдауға, 

жинақтауға, алдына мақсат қоюға және 

оның шешімін табуға қабілетті болуы,  
- кәсіби қабілетін дамытуды, психо-

физикалық амалдар мен қасиеттерді 

жетілдіру арқылы ептілік пен дағдысын 

қалыптастырады 
Құндылық құраушы: - логикалық дұрыс, 

дәлелді және толыққанды құрастыра білу, 

жаңа ойларды ӛңдеуге, ақпараттар мен 

жұмыс істеу барысында жаңа 

технологияларды қолдану қабілетін 

кӛрсетеді; 
Б2.4 Этика және 

құндылықтар құзыреті 
Білімі: қоғамдық нормаларға негізделетін 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі 

және кәсіптік қызметінде қолданады; ӛзге 

халықтардың мәдениетіне толерантты. 
Дағды: Әрекетті орындауда психологиялық 

зерттеу әдістерді пайдалана отырып, 

мақсатқа жету жолында қолданады.  



Құндылық құраушы: қоғамдық нормаларды, 

әлеуметтік-этикалық құндылықтардың 

әлеуметтік маңызын түсініп, ӛзінің кәсіби 

қабілетін кӛрсетеді 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Абульханова К.А. Психология познания и сознания личности. –

 Москва-Воронеж, 1999. – 224с.  
2. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х томах. –

 М.: Педагогика, 1980  
3. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. –

 М.: Педагогика. – 1960  
4. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. –

 СПб.: Питер, 2000  
5. Асмолов А.Г. Психология личности. – М.: Изд-во МГУ, 1990-376с.  
6. Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. –

 М.: Педагогика, 1983. 
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифр 
В.029 Дене шынықтыру 

Модульге жауапты  Профессор Е.Сейдахметов, п.ғ.к., доцент А.Анарбаев, п.ғ.к., доцент 

м.а. Е.Оразбаев, PhD, доцент м.а. Б.Баймуханбетов, PhD, доцент м.а. 

Б.Омаров, аға оқытушылар  А.Ибраев, Н.Қалиев,  Н.Тӛлбасиев, 

Б.Баетов, Қ.Дуйсенов, оқытушылар Н.Жылысбаев, Б.Ахмедов, 

Б.Абдукаримов, Д.Баетов, Р.Нарықбай, А.Қойшыбаев 
Модуль түрі  Оқытудың қосымша түрі 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+2+0 

ECTS саны 8 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр I-IV 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны            «Дене шынықтыру» негізгі сағаттарының кӛлемі мен мазмұны, 

оның шектес ғылымдар саласындағы орны және студенттер мен дене 

тәрбиесі ЖОО-н бітіруші мамандық иелеріне  маңыздылығын ашып 

кӛрсету.Жеке тұлғаның дене шынықтыруын қалыптастыру әдістеріне, 

құралдарына, негізгі қағидаларына, міндеттеріне, мақсаттарына  

оқытудағы жаңа тәсілдерге, дене қасиеттерін қалыптастыру және 

қимыл-қозғалыс іс-әрекеттеріне оқыту әдістемесі мен мазмұнының 

басты аспектілеріне, оқу-жаттығу сабақтарын құру түрлеріне, 

жоспарлауға, бақылауға, және есеп жүргізуге сипаттама беру. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану  

 

 

 

 

 

Білімі:  Дене шынықтырудың жалпы 

адам ағзасына әсерін түсінеді. 

Дағды:  Дене жаттығуларын дене 

шынықтыру құралдарын қолдану 

арқылы дәлдікпен орындайды. 
Құндылық құраушылар:  Іс-әрекетінде 

дене шынықтыру пәнінен алған Білім 



інің құндылығын үлестіреді. 

Б2.1 Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі:  1.Ӛз бетінше Білім ін кеңейтіп, 

жетілдіруге қабілетін қалыптастырады. 
Дағды:  2. Үнемі дене шынықтыру 

жаттығуларын ӛздігімен орындайды 

және дене шынықтыру құралдарын 

қолданады.  
Құндылық құраушылар: 3. Тұлғаның 

дене және рухани күшін нығайтуда 

спорттық-сауықтыру іс-әрекетінің 

құндылықтарын үйлестеріп, тиімді 

ұйымдастырады. 

Қорытынды бақылау  Д/сынақ 

Кредиттерді алу шарты  Семинар сабақтар, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

Әдебиет  1.Туризм Түркістан-2016,  А.Анарбаев 
2. Легкая атлетика Олимпия-2010, В.Губа 
3. Таэквондо ӛнерінің негізгі әдіс-тәсілдері Түркістан-2015, 

Б.З.Абусейтов, Н.Қ.Қалиев, Р.Т.Нарықбай 
4. Баскетбол ойынын оқытудың әдістемелік негіздері Алматы-2008, 

Ж.Қоңырбаев 
5. Подвижные игры в начальных классах. Түркістан-2014, 

Б.Б.Ахмедов, А.З.Ибраев 
6. Волейбол ойынының әдістері Түркістан-2016, Р.Т.Нарықбай, 

М.С.Дайрабаев, Н.Қ.Қалиев, Б.Ү.Абдукаримов  
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифр 
В.006 Түркі мемлекеттер тарихы 

Модульге жауапты  т.ғ.к., доцент Э.Зулпыхарова, т.ғ.к., доцент м.а. Л.Динашева, т.ғ.к., 

доцент м.а. М.Тастанбеков, PhD доцент м.а. А.Оспанова, п.ғ.к., доцент 

м.а. М.Рустамбекова, т.ғ.к., доцент м.а. А.Жұмадуллаева  
Модуль түрі  ЖОО электив модулі 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+1+0 

ECTS саны 3 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІҮ 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
Мектеп қабырғасында оқытылған Қазақстан тарихы, Дүние жүзі 

тарихы 
Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны          Түркі халықтарының тарихын әлеуметтік байланыстар 

тұрғысынан және олардың саяси тарихын зерттеу талпыныстары 

жүргізілгенімен, бүгінгі таңда тұтас түркі халықтарының шынайы 

тарихын айқындайтын еңбектер санаулы. Ал КСРО ыдырағаннан кейін 

тәуелсіздіктерін алған түркі мемлекеттері мен автономды түркі 

республикалар түркілер тарихын ӛз ұстанымдары негізінде жазуға бет 

бұрды. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану 
 

 

 

Білімі:  Пәннің ұғымдық-категориялық 

аппаратын  және пәнін, орын алған 

тарихи құбылыстардың мәні мен 

салдарын түсінеді, жазып кӛрсетеді  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дағды: Ғылыми әдебиеттерді 

шығармашылық тұрғыдан талдайды, 

тарихи дереккӛздерін, тарихи 

карталарды пайдаланады 
Құндылық құраушылары: 
Білім ін және дағдыларын тәжірибе 

жүзінде қолданады:  
ғылыми жұмыстар, рефераттар мен 

хабарламалар, ғылыми баяндамалар 

дайындайды 
Б1.2 Ақпаратты сыни 

ойлау арқылы басқару 
Білімі: Тарихи үдерістерге қатысты 

оқиғаларға байланысты ақпараттарды 

сыни тұрғыдан талдайды, кемшіліктері 

мен артықшылықтарын кӛрсетеді 
Дағды:  Тарихи дерек кӛздерінен 

ақпараттарды жинақтайды , 

хронологиясын жасау дайындығын 

кӛрсетеді 
Құндылық құраушылары: 
Ӛзінің нақтыланған әрі бірізді ӛмірлік 

ұстанымдарын қалыптастырады және 

жаңа шешімдер ұсына біледі. 
Б2.1 Ӛзін-ӛзі дамыту 
 

Білімі: Әлеуметтік- экономикалық, саяси 

және мәдени дамуындағы жетістіктері 

мен қарама-қайшылықтарды анықтайды 
Дағды: Ӛзіндік оқу іс-әрекетін 

жобалайды, ұйымдастыруда  тарихи 

эволюция заңдарының негізінде тарихи 

фактілерді зерттеуде танымдық іс-әрекет 

дағдыларын кӛрсетеді 
Құндылық құраушылары: 
Оқуда ӛзінділік пен дербестік танытады 

Б2.4 Этика және  
құндылықтар 
 

Білім і: Қоғамдық нормаларға 

негізделетін әлеуметтік-этикалық 

құндылықтарды біледі 
Дағды: Кәсіптік қызметінде азаматтық, 

тӛзімділік секілді ұстанымдар негізінде 

оң бағыттағы коммуникативті 

дағдыларды  қолданады   
Құндылық құраушылары: 
Ӛзге халықтардың мәдениетіне 

толерантты. 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Аманжолов К. Түркі халықтарының тарихы. Т. І-ІІІ. Алматы, 

2003 

2. Бизахов С. Түбі бір түркілер. Алматы, 2008. 
3. Динашева Л.С., Айхан Пала. Түркі мемлекеттерінің тарихы. 

Алматы, 2015  

4. Лайпаков К.Т., Мизиев И.М. О происхождении тюркских 

народов. М., 2011. 
5. Безертинов Р. Геополитика татаро-монгольских правителей. 

Казань, 2011 
Жаңартылған мерзімі   
 



Модульдің шифр және 

атауы 
B.070 Ясауитану 

Модульге жауапты  Т.ғ.к., доцент Н.Каттабекова, PhD доктор Т.Абдрасилов, PhD доктор 

Д.Шауенов 
Модуль түрі  ЖОО электив модулі 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+1+0 

ECTS саны 3 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр IV 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны              Сопылық ілімнің ерекшеліктері, Ясауидің ӛмірі мен ілімі, оның 

негізгі ұстанымдары; түркі халықтары тарихында және бүгінгі күндегі 

Ясауи ілімінің маңызы;  Ясауидің нақыл-ӛсиеттері, адамның рухани-

моральдық дамуына қатысты ойлары; Ясауи ілімінің қазақ 

дүниетанымындағы орны мен рӛлі, маңызы туралы жүйелі рухани-

танымдық Білім  беріледі. Рухани бастау болып табылатын Қожа 

Ахмет Ясауи iлiмi мен дүниетанымы қазақ мәдениетi мен адам 

әлемiнiң дiлдiк түлеу құбылысы тұрғысынан маңызды орынға ие 

болып отыр. Бүгiнгi таңда Ясауи iлiмiнiң мәнiн, маңызы мен 

ерекшелiктерiн анықтау – тарихымыздың ӛткенi мен бүгiнi 

арасындағы рухани арналар сабақтастығын қалпына келтiруге ықпал 

етедi. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану Білімі: Түркі халықтарының  діни және 

діни емес дүниетанымының, Ясауи  

ілімінің теориялық негіздерін түсіндіреді 

және қолданады, кәсіптік қызметін іске 

асырудағы мәселелердің  мақсаттары 

мене принциптерін біледі; 
Білігі: Ясауи дүниетанымын кӛпшілікке 

жеткізу дағдыларын кӛрсетеді 
Құндылық құраушылары: 

Ясауи дүниетанымына  ӛз кӛзқарасын 

және  идеалдарын жақтауда   жоғары  

жауапкершілікті ӛзіне жүктейді. 
Б1.2 Ақпаратты сыни 

ойлау арқылы басқару 
Білімі: Түркі халықтарының 

дүниетанымы туралы  ақпараттардың  

артықшылықтары мен  кемшілік 

тұстарын  сыни кӛзқараспен бағалайды;  
-әлеуметтік ӛмірдегі тез ӛзгерістерді 

ескеріп, жаңа Білім  алуда  ақпараттарды  

сыни тұрғысынан  талдай біледі; 
Білігі: Ясауи іліміні,  түркі  

халықтарының  дүниетанымымен бірге  

ӛзінің кӛзқарастарын  дәлелдеу 

дағдысын  кӛрсетеді   
Құндылық құраушылары: Пікірталас 

және полемика жүргізу әдісі мен тәсілін 

ұйымдастырады; 



Б2.1 Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі: Ясауидің іліміне,  

дүниетанымына қатысты  барлық 

құндылықтарды жазып кӛрсетеді, ӛзіндік 

даму ережелерін  әзірлейді; 
Білігі: Ясауидің тұлғалық 

ерекшеліктеріне  сәйкес  діни тәжірибені 

жинақтау  дағдысын кӛрсетеді; 
Құндылық құраушылары: Ӛзін-ӛзі 

дамыту үшін  тәжірибелік  жұмысқа 

дайындығын кӛрсетеді; 

Б2.4 Этика және 

құндылықтар  
Білім і: Діни этикалық ілімні мазмұнын, 

тұлға қалыптасуындағы діни 

концепцияны, діни-ӛнегелік  тәрбиенің 

аспектілерін түсінеді,  ережелері сақтап 

орындайды; 
Білігі: Ясауи  іліміне негізделген  

әлеуметтік-этикалық  құндылықтарды  

кәсіби іс-әрекетінде  қолдану дағдысын 

кӛрсетеді; 
Құндылық құраушылары: Түркі 

халықтарының дүниетанымындағы 

ортақ сопылық мәселелерін шешу 

барысында ӛз кӛзқарастарын, 

идеалдарын  жақтауда жоғары сенімділік 

кӛрсетеді; 

Қорытынды бақылау  Емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ahmet Yesevi, Necdet Tosun, İstanbul 2015, s-237.  
2. Түркі әдебиетіндегі алғашқы сопылар, Фуат Кӛпрулу, Түркістан 

2016, - 173 б.  
3. Қожа Ахмет Ясауи Хикметы, Кешубай Қажы Тулешұлы, Түркістан 

2016, 463 б.  
4. Divanı Hikmet, Ahmed Eğilmez, Sağlam Yayınları, Ankara 2016, -656 s 
5. Hoca Ahmet Yesevi, Hakan Keleş, Bilgeoğuz Yayınları, 2013, s. 88 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
В.008 Тұлғааралық коммуникация психологиясы 

Модульге жауапты  Аға оқытушы Н.Байкенже, магистр-оқытушы Нурунбетова С., 

оқытушы Қ. Пазылова 
Модуль түрі  ЖОО элективті модуль 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+1+0 

ECTS саны 3 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІV 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны         Психология ғылымының жалпы курсының әлеуметтік психология 

мен тіл психологиясында қарым-қатынас психологиясы деп аталатын 



арнайы сала бар. Тұлғааралық коммуникация психологиясының 

арнаулы курсын оқып үйренуге арналған бір сыпыра әдебиет тек орыс 

тілінде ғана емес, қазақ тілінде де бар.  Қарым-қатынас психологиясын 

ӛзекті мәселелерімен қызықты проблемаларының сырын ашып беретін 

кейбір қажетті әдебиеттерді  пән оқытушысы жеке тақырыптарды  

ӛткенде студенттермен тыңдаушыларға ұсынып отырады. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану 

құзыреті 
Білімі: тұлғааралық қарым-қатынас 

психологиясы пәнінің теориялық негіздерін 

түсінеді, психологияның әдіс-тәсілдерін 

жұмыс барысында қолданады. 
 Дағдысы: тұлғаарлық оң қарым-қатынасты 

қалыптастырады және  шиеленісті шешуде 

пән бойынша іскерлік пен дағдыларды 

жұмыс барысында жүзеге асыру  
Құндылық құраушылар: жаңа психо-

логиялық идеялық бағыттарды салыстыра 

біледі, ғылыми болжамдар жасайды 
Б2.1 Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі: тұлғарааралық қарым-қатынас 

психологиясының заңдылықтарын 

зерттеудің негізінде, ӛзін ӛзі дамыту 

тәсілдерін кӛрсетіп береді 
Дағдысы: тұлғарааралық қарым-қаты-

настарды жасайтын ортаға еркін ену және 

олардың жағдайын түсіну дағдыларын 

кӛрсетеді.   
Құндылық құраушылар:психикалық ӛмірдің 

фактілерін, ӛзін-ӛзі дамыту теорияларын 

талдайды, болжамдар жасап, ұйымдастыру 

жұмыстарын жүргізу қабілеттілігін 

кӛрсететеді. 
Б2.3 Топта жұмыс жасау 

құзыреті  
Білімі: топта жұмыс жасау барысында, 

тұлғаның Білім ге қажеттілігін және 

жетістіктерін, даму деңгейін бағалау және 

диагностика жасауға 
қажетті теорияларды қолданады.  
Дағдысы: қарым-қатынас және  

психологиясының ғылым ретінде 

қалыптасуы және дамуының негізгі 

этаптарын топпен жұмыс жасау барысында 

жаңа шешімдерді кӛрсете біледі  
Құндылық құраушылар: топпен жұмыс 

барысында тұлғаралық коммуникациясы 

психологиясының пән ретінде мәнін 

ашудағы ғылыми- әдіснамалық 

зерттеулердің бағдарламаларын 

құрастырады 
Б3.1 Қоғам және кәсіби 

ортада коммуникативті 

дағдыларды қолдану  

 

Білімі: кәсіби этика принципін сақтауға 

және ӛз кәсібінің жоғарғы әлеуметтік 

маңызын түсінеді қажетті ережелерді 

кӛрсетіп бере алады  
Дағдысы: әртүрлі  психологиялық  фактілер  

мен  теорияларды жүйелі психологиялық 

талдау үрдістерін қоғамдық ортамен жұмыс 

барысында ӛз идеясын ұсынады  
Құндылық құраушылар: қоғам және кәсіби 

ортада психология мәселесі бойынша 

материалды психологиялық тұрғыдан 



талдап, әдіснамалық зерттеулердің 

қорытындысына жауап береді 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ахтаева Н.С., Әбдіғапбарова А.І., Бекбаева  З.Н. Әлеуметтік 

психология.Оқу құралы.Алматы, 2010 
2. Кривченко Т.А. Невербальная коммуникация как 

составляющая компетентности общения. М.,  2011.,  

3. Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Психология 

межличностных коммуникаций. – С-Пб., 2011. 
4. Nancy L.  PsikolojikDanışmaVePsikoterapiKuramları. 2012., 
5. BattalOdabaşı. RehberlikvePsikolojikDanışmanlık. 2013 

Жаңартылған мерзімі   
 

 

Модульдің атауы және 

шифр 
В.010 Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері 

Модульге жауапты  П.ғ.к., доцент.м.а Мелдебекова У.И., п.ғ.к., доцент м.а. 
Искакова П., ХҚТУ-нің доценті Дүйсенова Ж.Д.  

Модуль түрі  ЖОО электив модулі 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+1+0 

ECTS саны 3 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІҮ 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны           Акмеологияның негізгі ұғымдарымен таныстыру, олардың 

әлеуметтік педагог және ӛзін ӛзі тану мұғалімінің кәсіби қалыптасуы 

бағытындағы теориялық Білім дерді меңгеруіне ықпал ету. Әлеуметтік 

педагогика және ӛзін ӛзі тану мамандарының әрекетін ұйымдастыру 

туралы Білім дерін жинақтауға кӛмектесу. Таңдаған мамандық 

саласында олардың әлеуетті мүмкіндіктерін бағалау дағдыларын 

қалыптастыру. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін  қолдану – 

Білім ін және дағдыларын 

тәжірибе жүзінде 

қолданады; 

Білім :Адам дамуының теориялық 

негіздерін түсінеді, жазып кӛрсетеді және 

практикада қолданады;  
Дағды:Ӛздігінен білім  алу дағдыларын 

кӛрсетеді, дұрыс ұйымдастырады; 
 Құндылық құраушылар:Ӛзінің кәсіби ӛсуі 

үшін жауапкершілікті сезінеді; 
Б2.2  Ӛзін-ӛзі 

ұйымдастыру 
Білім :Ӛзінің мүмкіндіктерін талдайды, 

рефлексия және ӛзіндік іс-әрекетке баға 

береді.  
Дағды: 1.Ӛзін-ӛзі түзету, ӛзін-ӛзі басқару 

дағдыларын кӛрсетеді; 2.Ӛзін-ӛзі 

ұйымдастыру жоспарын әзірлейді және іс-

әрекетін жүзеге асырады;  
Құндылық құраушылар: Ӛмір бойы 

үздіксіз оқуда, ӛзін-ӛзі ұйымдастыруда 

http://profil.edebiyatdefteri.com/nancy-l-murdock/
http://profil.edebiyatdefteri.com/nancy-l-murdock/


сенімділікті кӛрсетеді;  

Б2.4  Этика және 

құндылықтар 
Білім : Адам дамуында қоғамдық 

нормаларға негізделетін әлеуметтік-

этикалық құндылықтарды түсінеді, 

кәсіптік қызметінде қолданады;  
Дағды: Топта және ұжымда қарым-

қатынас орнатуда құндылықтарды 

дағдыларын кӛрсетеді;  
Құндылық құраушылар: Тұлға ретінде 

кәсіби құндылықтарға жету үшін 

құндылық бағдарларын кӛрсетеді;  
Қорытынды бақылау Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиет  1. Оспанова   Б.А. Акмеология       - Алматы:,2014ж.    
2. Утлик Э.П. Психология личности (2-е изд., испр.) учеб. 

Пособие2013.  
2.  Шарипов. Ф.В. Психология и педагогика творчества и обучение 

исследовательской деятельности: педагогическая инноватика: 

монография/ М.: 2015. - 584 с. 
3. Матюшкин А.М. Мышление, обучение, творчество. - М.: Изд-во 

МПСИ, 2013. 

1. 4.Акмеология, политология, педагогика социального развития и 

управления / Отв. ред. Т.С. Болховитина, И.Н. Семенов. М.; Брянск, 

2014. 
5.Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г. Введение в акмеологию. Калуга, 2014.                           

 
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
B.011 Мәдениет және дін 

Модульге жауапты  Т.ғ.к., доцент Н.Каттабекова, PhD доктор Т.Абдрасилов 

Модуль түрі  ЖОО электив модулі 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+1+0 

ECTS саны 3 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр IV 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны            Мәдениеттің негізгі элементтерінің ең бастысы және осыған 

сәйкес басты атқаратын қызметі таным, яғни таңба – символдық 

элемент болып саналады. Халықта «күш - Білім де» деген сӛз бос 

айтылманы белгілі. Білім  әр уақытта белгілі бар ұғымдар, түсініктер 

арқылы қалыптасып, тілде кӛрініс тауып, анықталады. Дін мәдениеттің 

субстанциясы, ал мәдениет – діннің формасы. Діни мәдениет күрделі, 

кешенді құрылым болып саналады, қоғамдық жүйе ретіндегі  діннің 

барлық аспектілері әлеуметтік-мәдени салада кӛрінеді. Діни мәдениет 

- бұл адам болмысын іске асыратын, діни әрекетте қалыптасатын және 

оның діни мән мен мағына беретін, ұрпақтан ұрпаққа беріліп, 

меңгерілетін ӛнімдерінде кӛрініс табатын діннің әдістері мен 



тәсілдерінің жиынтығы. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану  Білімі: Әлемдік   мәдениет пен  діннің  

даму  үдерісінің теориялық негіздерін 

сипаттап,  түсінеді; 
Білігі: Мәдени және діни кӛзқарастарды  

жазып кӛрсетеді. 
Мәдениет пен  дін мәселесіне қатысты  

іс-шараларды жоспарлау және 

ұйымдастыру  дағдыларын кӛрсетеді; 
Құндылық құраушылары: Түркі  

халықтарының мәдениеті мен дініне  

қатысты  ӛзіндік тұжырым 

қалыптастыру үшін  әр түрлі  

кӛзқарастарды  мақсатты түрде 

сараптайды;  
Б1.2 Ақпаратты сыни  

ойлау арқылы басқару  
Білімі: Дінтанушылық кӛзқарастың 

ерекшелігі жайында әртүрлі діни емес 

кӛзқарастардағы негізгі мәселелерді, 

діни және діни емес кӛзқарастардың 

диалогының пікірі мен негіздері туралы 

біледі; 
Білігі: Дін мәселесі бойынша әртүрлі 

әдістерді пайдаланады және кӛрсете 

алады ; 
Құндылық құраушылары: Компютерлік 

әдіспен информация жинап оған 

сараптама жүргізе алады  
Б2.3 Топта жұмыс жасау Білімі: Мәдени жүйедегі діннің орнын 

түсінеді, оның қоғам және адам 

ӛміріндегі орнын,  ерекшеліктерін 

игереді, біледі; 
Білігі: Негізгі діни-эстетикалық 

категорияларды түсіндіре білу, діни 

ӛнердің ерекшеліктеріне сәйкес  талдай  

білу  тәжірибесін  жинақтау  дағдыларын 

кӛрсетеді; 
Құндылық құраушылары: Пікірталас 

және полемика жүргізу әдісі мен тәсілін 

ӛз деңгейінде колдануға қабілетті; 

Б2.4 Этика және 

құндылықтар:  
 

 

 

 

Білімі: Діни этикалық ілімнің мазмұнын, 

тұлға қалыптасуындағы діни 

концепцияны түсінеді және есте 

сақтайды діни-ӛнегелі тәрбие 

аспектілерін қолданады 
Білігі: Ар-ождан және сенім бостандығы 

принципінің мазмұнын, 
Қазақстанның және шетел 

мемлекеттерінің ережелері мен 

мемлекеттік- 
құқықтық құжаттарды, осы мәселеге 

байланысты халықаралық-құқықтық 

құжаттарды талдау дағдысын кӛрсетеді; 
Құндылық құраушылары: Діннің қызмет 

ету ӛрісін ғылыми –зерттеу, 

ұйымдастыру-басқару Білім  беру 

жұмыстарын жетік ұйымдастыра алады; 

Қорытынды бақылау  Емтихан  



Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Kültür ve Medeniyet, Nureddin Topçu, İstanbul 2012, - 224.  
2. Din ve Medeniyet, Bekir Karlığa, İstanbul 2012, Mahya Yayıncılık, 

288.  

3. Dinler Tarihi, Abdurrahman Küçük, İstanbul 2012, 652 s.  
4. Современная Культурология, А.В. Авдеева, О.Л. Протасова, 

«ТГТУ», 2013, c. 80 
5. Религиоведение.  Лобазова О.Ф., М.: 2012 - 488 с. 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифр 
В.013 Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері 

Модульге жауапты техн.ғ.к., аға оқытушы Э.К.Ибрагимова, PhD доктор, аға оқытушы 

Г.Б.Тойчибекова, магистр Г.П.Мейрбекова  

Модуль түрі  ЖОО элективті модуль 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+1+0 

ECTS саны 3 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр IV 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модульдің  мазмұны           «Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» курсында адамды тӛтенше 

жағдайлар кезінде қорғау жолдары қарастырылады. Оның негізгі 

себептеріне адамдардың ӛмір сүру ортасындағы  кездесетін қауіп-

қатерлерімен бірге еліміздің ата заңының негізгі мақсаты жатады.  
Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері адам ӛміріне тӛнетін жалпы қауіп-

қатерлерді зерттейтін, соған қарсы қоюға болатын шараларды 

әзірлейтін ғылыми Білім нің саласы. Қарастырып отырған курстың 

мақсаты қауіпсіздік саласындағы жалпы біліктілікті кӛтеруді және 

адамның ӛзі ӛмір сүріп отырған ортасындағы қауіпті, сондай-ақ 

адамдарға зиянын тигізетін құбылыстарды тануға және оған қарсы 

білікті әрекет жасай алу мүмкіншіліктерін арттыруды қарастырады 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 
Б1.1 Білім ін қолдану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білімі: Тіршілік қауіпсіздігі ережелерін 

қолданады;  
Білігі: Тіршілік қауіптілігі ережелерін, 

теорияларын қолданып 

коммуникативтік дағдыларын 

кӛрсетеді; 
Құндылық құраушылары: Тіршілік 

қауіпсіздігі негіздері бойынша 

іргеліБілім ді қабылдайды, кӛпшілік 

алдында сӛйлейді, басқалардың пікірін 

тыңдайды. 

Б1.3 Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолдану  
 

 

Білімі: Библиографиялық 

материалдармен, ұжыммен жұмыс 

жасау этикасын сақтайды, уақытты 

тиімді пайдаланады; 
Білігі: Заманауи прогрессивті дамушы  



 

 

 

 

ретінде жаңалықтарды дұрыс, уақтылы 

қабылдай біледі, ӛзгермелі жағдайларға 

дағдыланады; 
Құндылық құраушылары: Ізденіс 

материалдарын презентациялайды,  

ойын жүйелі түрде сауатты рәсімдейді.  
Б2.2  Ӛзін-ӛзі ұйымдастыру 
 

Білімі: Ӛз ойын нақты мысалдармен 

жеткізеді, түсінеді; 
Білігі: Ӛз уақытын жоспарлап, ӛз 

бетінше Білім  алуға дағдыланады. 
Құндылық құраушылары: Қолданбалы 

мәселелерге қатысты жағдайлардың 

шешілу жолдарын ұжымда талқылап, 

ұйымдастырады. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Е.Н.Нәбиев. Тіршілік қауіпсіздігі негіздері.  Оқу құралы. Астана, 

2012ж.-240б. 
2. Қ.Т.Жантасов., А.Т.Сүлейменов., С.П.Назарбекова ж/е т.б. Тӛтенше 

жағдайлардағы тіршілік қауіпсіздігі. Оқулық. Алматы, 2011ж, -256б. 
3. Қ.Т.Жантасов., Е.Н.Кочеров., ж/е т.б. Еңбекті қорғау және тіршілік 

қауіпсіздігі. Оқулық. Алматы, 2012ж.-479б. 

4. Е.Н.Нәбиев. Апат медицинасы.  Оқу құралы. Астана, 2012ж., -224б. 
5. А.А.Демеген., М.Н. Немербеков., Е.Т.Жаңбыршин. Тіршілік 

қауіпсіздігі. Орысша-қазақша терминологиялық сӛздік. Алматы, 

2011ж.—164б. 

6. Managinc Health and Safety at work. E-Book. Seleshi Sisaye ISBN: 

9781135070533 
Жаңартылған мерзімі  
 

Модульдің атауы және 

шифрі 
В.014 Экология және тұраќты даму  

Модульге жауапты Х.є.к., доцент м.а. Сарбаева Ќ.Т. б.є.к., ќауым.проф.м.а. Абдраимова 

Ќ.Т., техн.є.к., ќауым.проф.м.а. Шалабаева Г.С., магистр Мейрбекова 

Г.П. 
Модуль тұрі  ЖОО элективті модуль 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+1+0 

ECTS саны 3 

Оқу тұрі Кїндізгі 

Семестр IV 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модульдің  мазмұны        ХХ-ХХІ єасырларда экология әлемдік ӛркениеттің басты 

жаңалығы бола отырып, кез келген ќоғамның, мемлекеттің 

әлеуметтік-экономикалыќ және саяси жұйелерін дамытуда 

экологиялыќ танымды пайдаланбай жүргізу мүмкін емес болды. Сол 

себепті «Экология және тұраќты даму» пәнін оќыту дәстүрлі үрдіске 

айналды. 
    Ќоршаған ортаны ќорғау бойынша жаңа идеология талаптары ӛте 



күрделі және ластануды ќысќартуға ғана бағытталмаған, сонымен 

ќатар, ќалпына келтіру шараларын да ќамтиды. Экологиялыќ Білім 

дер кешені болашаќ мамандарға ќатаң экологиялыќ императив 

жағдайында адами ќызметті ұйымдастыруға кӛмектеседі.  
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 
Б1.1 Білім ін ќолдану  
 

 

 

 

 

 

Білімі: Экология бағытындағы іргелі 

Білім  негіздерін игереді; 
Білігі: Экология және тұраќты 

дамудағы  заңдылыќтар, принциптер, 

ережелерді талдайды; 
Ќүндылыќ ќұраушылары:Ќоршаєан 

ортаны ќорєау бойынша іс-шараларды 

ұйымдастырады, басшылыќ жасайды. 
Б1.3 Аќпараттыќ 

коммуникациялыќ 

технологияларды ќолдану  
 

Білімі:Экология саласындағы бағыттар 

бойынша теориялыќ, практикалыќ 

материалдарды талдайды,  ўжыммен 

жұмыс жасайды, уаќытты тиімді 

ќолданады; 
Білігі: Заманауи аќпараттыќ кґздерді, 

жаѕа технологияларды пайдалануды 

меѕгереді; 
Ќұндылыќ ќұраушылары:Табиғи 

ќоршаєан ортадағы экологиялыќ 

мәселелер бойынша ойын жүйелі 

жеткізеді, ќорытындылайды, сауатты 

рәсімдейді. 
Б2.1 Ӛзін-ӛзі дамыту Білім і:Экология және тұраќты даму 

бойынша алєан жаңа аќпаратпен 

толыќтырып отырады; 
Білігі:Ӛзін-ӛзі дамыту деңгейінде 

алынєан аќпараттарды іс жүзінде 

ќолданады; 
Ќұндылыќ ќұраушылары:Экология 

және тұраќты даму бӛлімдері бойынша 

лексиканы біледі және ќажетті 

жағдайда ӛз ќызметінде сауатты 

пайдаланады. 
Қорытынды бақылау Емтихан 

Кредиттерді алу шарты Лекция, семинар сабаќтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Абубакирова К,Д., Кожагулов С.О. Экология и устойчивое 

развитие.-Алматы, 2011 
2. Калумбаева С.Ж. и др. Экология и устойчивое развитие.-Алматы, 

Ќазаќ университеті, 2011 
3. Тонкопий М.С., Сатбаева Г.С., Имкулова Н.П. и др. Экология жјне 

тўраќты даму: оќулыќ: ЌР БжЄМ.-Алматы :ЖШС РПБК «Дјуір», 

2011-3120б. 
4. Јлинов М.Ш. Экология жјне тўраќты даму: оќу ќўралы. Алматы: 

«Бастау» баспасы. -2012. -272б. 

5. Аќбасова А.Ж., Саинова Г.Ј. Экология практикумы. Оќу ќўралы. –

Алматы: «Нўрлы Јлем», 2014. -236б. 
6. Ecology,Sustainable Development and Accounting e-book. Seleshi 

Sisaye ISBN: 9781135070533 
Жаңартылған мерзімі  
 

Модульдің атауы және 

шифрі 
В.073 Құқық негіздері 



Модульге жауапты  Аға оқытушы Г.Н.Кӛшербаева, аға оқытушы К.Р.Хасанова, аға 

оқытушы,  А.А.Алимбаева  
Модуль түрі  ЖОО электив модулі 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+1+0 

ECTS саны 3 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІҮ 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны          Құқық негіздері мемлекет және құқық теориясының негізгі 

түсінігін және қағидаларын, сонымен қатар қазақстандық құқықтың 

жетекші салаларын енгізетін кешенді оқу пәні. Оқу курсында құқық 

саласының негізін қалыптастыратын құқықтық нормалар мен негізгі 

түсініктер қарастырылады.  
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану 

құзыреті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білімі: - құқық негіздері  пәнінің 

теориялық мазмұнын түсінеді, 

құқықтық норманы қолдану әдіс-

тәсілдерін біледі.     
Дағды: - әртүрлі жұмыс орындарында 

тұлғааралық құқықтық қарым-

қатынасты қалыптастырады және   пән 

бойынша іскерлік пен дағдыларды 

жұмыс барысында жүзеге асыру 
Құндылық құраушылар:  - ӛзінің іс-

әрекетіне жауапкершілік жүктейді 
- ӛзінің мүмкіншіліктері мен 

шектеулерін ұғынады. 

Б2.1 Ӛзін-ӛзі дамыту 
 

Білімі: - құқық нормаларын зерттеудің 

негізінде, ӛзін ӛзі дамыту тәсілдерін 

қолданады 
Дағды: - ұжымдық қарым-

қатынастарды жасайтын ортаға еркін 

ену және олардың жағдайын түсіну 

дағдыларын кӛрсетеді.   
Құндылық құраушылар: -ӛзіндік 

тұжырым қалыптастыру үшін әртүрлі 

кӛзқарастарды мақсатты түрде 

зерттейді. 
Б2.3 Топта жұмыс жасау 

құзыреті  
Білімі: -топта жұмыс жасау барысында, 

тұлғаның Білім ге қажеттілігін және 

жетістіктерін, құқықтық даму деңгейін 

бағалау және қорытынды жасауға 
қажетті теорияларды қолданады. 
Дағды: - қарым-қатынас және  құқық 

психологиясының ғылым ретінде 

қалыптасуы және дамуының негізгі 

этаптарын топпен жұмыс жасау 

барысында жаңа шешімдерді кӛрсете 

алады. 
Құндылық құраушылар:  - топпен 



жұмыс жасау барысында құқық 

негіздерін қолданудың құндылығын 

үйлестіреді 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Құқық негіздері : оқу құралы / Оспанов Қ. И. - Толық. 3-ші бас.- А. 

: Жеті жарғы, 2010. - 304с.  
2. Оспанов Қ. Оқулық. Құқық негіздері. Алматы, 2014 – 304; с.  
3. Жүрсімбаев, С. К.   Қазақстан Республикасының құқық қорғау 

органдары : оқулық. – Алматы: 2010 – 360с. 
4.Ӛміржанов Е.Т. Оқу құралы. Құқық негіздері. Алматы, - 2014 
5.Основы права. Оспанов Қ.И.Издательство Жеті жарғы, 2015 г.- 328 

с  
6. Ахметов, Е.Б. Құқық негіздері : Оқу құралы / Е.Б. Ахметов.- 

Алматы: ЖҚ Отан, 2014.- 120б  
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифрі 
B.074 Экономикалық теория 
 

Модульге жауапты  э.ғ.д., профессор Мырзалиев Б., э.ғ.к. доцент  Калтаева С., э.ғ.к. аға 

оқытушы Маханбетова Ұ., э.ғ.к. аға оқытушы Тажибаева Р. 
Модуль түрі  ЖОО электив модуль 
Модуль дәрежесі  Бакалавриат 
Аптадағы сағат саны 1+1+0 
ECTS саны 3 

Оқу түрі Күндізгі 
Семестр ІҮ 

Білім  алушылардың  
саны 

6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны         «Экономикалық теория»  курсы барлық мамандықтар мен 

дайындау бағыттарында оқытылатын негізгі пән болып табылады. 

Бұл пән студенттерге жүйе түріндегі экономика туралы негізгі 

түсініктер, экономикалық дамудың заңдары мен заңдылықтары 

туралы түсініктеме береді. Бұл дербес ойлап және жауапкершілікті 

шешім қабылдау алатын экономикалық сауатты мамандарды 

тәрбиелеуге мүмкіндік береді. «Экономикалық теория» курсының 

зерттеу объектісі қоғамның экономикалық жүйесі болып табылады. 

Экономикалық теорияның  әдістері: ьарихи және логикалық 

әдістердің бірлігінің жүйелік тәсілін графикалық және экономика-

математикалық талдауды қолдана отырып, экономикалық 

процестерді модельдеу болып табылады 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану  
 

Білімі: Экономиканың теориялық 

негіздерін түсінеді, кәсіпкерлік іс-

әрекетті ұйымдастыруды жазып 

кӛрсетеді. 
Білігі: Шаруашылық  қызметті  

жоспарлайды және ұйымдастыру 

дағдыларын кӛрсетеді. 
Құндылық құраушылары: Қоғамда 

болып жатқан  экономикалық үдерістер 

мен ӛзгерістерді  зерттейді. 



Б1.2 Ақпаратты сыни 

ойлау арқылы басқару 
Білімі: Экономикалық құбылыстар 

жӛніндегі  ақпараттарды талдайды, 

артықшылықтары мен кемшіліктерін 

бағалайды. 
Білігі: Экономикалық үдерістегі 

субъектілердің  шаруашылық  іс-

әрекеттерін  ұйымдастыруды 

жобалайды. 
Құндылық құраушылары: Мәліметтер 

негізінде ӛндірісті ұйымдастыру  

үдерісіне ӛзгерістер мен түзетулер  

енгізе алады 
Б2.1 Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі: Ӛзінің мүмкіндіктерін талдайды 

және баға береді 
Білігі: Ӛзін дамыту жоспарын әзірлейді  

және іс-әрекетін ұйымдастырады. 
Құндылық құраушылары: Ӛзінің 

қабілеттері, мүдделері мен нанымдарына 

сәйкес болашаққа жоспарлар құрады 
Қорытынды бақылау  Емтихан 
Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 
Әдебиеттер 1. Экономикалық теория. Оқулық. Бекмолдин С.К., Мәуленова С.С., 

Құдайбергенов Е.Қ.- Алматы: Экономика, 2012-396 бет 
2. Гайнуллин Ф.Р., Крымова В.Ж., Мауленова С.С., Арупов А.А., 

Расулев А.Ф. Экономическая теория: Учебник // Под ред. д.э.н., 

профессора Абишева А.А.-Алматы: Экономика, 2012-576 стр. 

3. С.Қалтаева, Ғ.Успанова, Г.Байбосынова. Экономикалық теория 

(қашықтан оқыту құралы) Түркістан, 2013 
4. В.Гродских. Экономическая теория. СПб.: Питер 2013 
5. А.Грязнова, В.Соколинский. Экономическая теория: учебное 

пособие. М.Кнорус, 2014 

6. М.Чепурин, Е.Киселева. Экономическая теория. М: АСА- 2014 
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифрі 
В.017 Ата-түрік принциптері 

Модульге жауапты  PhD доктор Қ.Базарбаев, PhD доктор Д.Жұматаева 

Модуль түрі  ЖОО электив модулі 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 2+0+0 

ECTS саны 3 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІҮ 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны  ХІХ ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басында Осман 

империясының құлауы мен ӛз жалғасын тапқан түрік ұлтының 

тәуелсіздік үшін күресі және мемлекеттің құрушысы болған Мұстафа 

Кемал Ататүріктің принциптері осы пәннің басты мазмұны. Севр 

келісімін қабылдамаған түрік ұлтының басшысы ретінде 1923 жылы 



Мұстафа Кемал мемлекетке байланысты бірнеше принциптер 

ұстанады, пән осы принциптерді Білім герге түсіндіруді басты негізге 

алады.  
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану Білім :Ататүрік принцптерін ғылыми 

негіздерін, ӛміршеңдігін түсінеді.  
Дағды:Ғылыми әдебиеттер мен 

дереккӛздердегі талдау дайындығын 

кӛрсетеді.  

Құндылық құраушылары: Түркия 

тарихының ӛзекті мәселелері бойынша 

ғылыми жұмыстар жазуда кӛзқарасын 

дәйектейді сенімділік кӛрсетеді. 
Б2.1 Ӛзін-ӛзі дамыту Білім:  Тарихи саяси процестерді 

жаңаша кӛзқарастармен салыстырады. 

Дағды: Тарихи  тұлға принцптері 

негізінде ӛзіндік дамыту жоспарларын 

әзірлейді. 

Құндылық құраушылары: Тарихи 

тұлғаларға құрмет сезім кӛрсетеді. 
Б2.4 этика және 

құндылықтар  
Білімі:  Тарихи процестің негізінде 

қалыптасқан қоғамдық нормаларға 

негізделетін әлеуметтік-этикалық 

құндылықтарды түсінеді. 

Дағды: Түрік халқының тарихи 

қалыптасқан қоғамдық нормаларға 

негізделетін әлеуметтік-этикалық 

құндылықтарын қолданады. 
Құндылық құраушылары:  Тұлға 

болмысына сәйкес Отансүйгіштік, 

ұлтжандылық, қасиеттерді кӛрсетеді. 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Tuncer Baykara, Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir, 2003 

2. Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Ankara, 2007. 
3. Rıfkı Salim Burçak, Türk-Rus-İngiliz Münasebetleri, İstanbul. 2006 
4. Müjgan Cumbur, Atatürk ve Milli Kültür, Ankara, 2003. 
5. Nadir Devlet, Çağdaş Türk Dünyası, İstanbul, 2005 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифрі 
B.035 Сыни ойлау  

Модульге жауапты  филос.ғ.к., доцент Оңалбеков Ә., филос.ғ.к., аға оқытушы Кӛлеген 

Г.Б. 
Модуль түрі  ЖОО элективті модуль 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+1+0 

ECTS саны 3 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІV 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің - 



постреквизиттері 

Модуль мазмұны         Сыни ойлау  бӛлімі  - дүниетанымдық ұғымдар мен категориялар 

арқылы адам ӛз ӛмірін қайта құруға талпынады деуге болады. Ол 

жеке адамның ғана емес, бүкіл қоғамның тыныс-тіршілігін сыни 

сараптан ӛткізеді, адам мен қоғамның ақиқатқа жету жолындағы 

қателіктерін жоюға ықпал етеді. Дәйекті, әрі дұрыс ойлау арқылы 

ӛзіне және қоғамды болып жатқан процестер мен ӛзгерістерге 

аналитикалық ойлау тұрғысынан логикалық сараптама жасайды. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану  Білімі: сыни тұрғыдан ойлауды, логикалық 

ойлаудың негізгі теориялары мен  

заңдылық-тарын түсінеді   
Дағдысы:  қоғамдағы әртүрлі мәселелерді 

сыни тұрғыдан саралап, логикалық 

әдістерді қолдану арқылы, мәселенің 

қаншалықты обьективті шынайылығын 

анықтап, кӛрсетеді. 
Құндылық құраушылар: дүниетаным-дық 

және басқада жаңа идеялық бағыттарды 

логикалық, сыни тұрғыдан салыстыра 

отырып, сараптама жасап, әр түрлі 

зерттеулер жүргізіп, мәселенің мәні мен 

себебін түсіндіреді, болжамдар жасайды 
Б1.2 Ақпаратты сыни 

ойлау арқылы басқару  
Білімі: алынған ақпараттарды логикалық, 

сыни тұрғыдан ойлауды, қабылдауды, 

талдау, таразылауды түсінеді. 
Дағдысы: Қазіргі заманғы ақпарат-тардың 

шындығын объективті түрде, сыни 

тұрғыдан, логикалық талдау, саралау 

әдіснамасын қолдану, дағдысын кӛрсетеді. 
Құндылық құраушылар: қазіргі ақпараттық 

қоғам дамуында  глобалдық мәселелердің 

мәні мен мағынасын саралап, жіктеп 

анықтайды және осы үрдістердегі қауіп-

қатерлерге ғылыми болжам жасайды 
Б2.3 Топта жұмыс жасау  Білімі: топпен жұмыс барысында ӛзіндік 

ойы мен кӛзқарасын білдіріп, мәселені 

сыни тұрғыдан қарастырады 
Дағдысы: топта жаңа идеяларды сыни 

тұрғыдан қабылдауда, талдауда, 

жинақтауда, алдына мақсат қойып және 

оның шешімін табу, сыни ойлаудың 

негізгі қағидаларын қолданады  
Құндылық құраушылар: топпен жұмыс 

барысында, ӛз ісін сыни тұрғыдан саралап, 

логикалық дұрыс, дәлелді және 

толыққанды құрастыра біледі, жаңа 

ойларды ӛңдеуге, топпен жұмыс істеу 

барысында жаңа технологияларды  

қолданады, зерттеулерді жетік ұйым-

дастыра біледі 
Б3.1. Қоғам мен кәсіби 

ортада коммуникативті 

дағдыларды қолдану 

Білімі: Философия тарихындағы сыни ой 

мәселесімен шұғылданған ойшылдардың 

негізгі идеяларын меңгере отырып, ондағы 

негізгі мәселелерді болашақтағы Білім 

іңізде және қоғамдық ӛмірде қалай 

қолдану керектігі туралы машықтанады 



Дағды: сыни ойлау мәселесіндегі ғылыми 

Білім дердің түзілімін, олардың 

философиялық қырларын меңгере отырып, 

ӛз бетінше ол Білім дерді талдап беруге 

үйренеді. 
Құндылық құраушылары: сыни, ӛнімді, 

креативті, эвристикалық, шығармашылық 

ойлау мәселесі, оның құндылықтарын 

философиялық негізде саралап, жинаған 

Білім дерін ӛткен-қазіргі-болашақ уақыт 

тұрғысынан байланыстыра білу және 

ӛмірлік маңызды мәселелерді ӛз бетінше 

шеше білуге дағдыландыланады. 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Поварнин С.И. Искусство спора. О теории и практике спора. 

М., 2010,  
2. Волков Е. Н. Критическое мышление: принципы и 

признаки.М., 2011 ,  
3. Халперн Д. Психология критического мышления. – СПб.: 

Питер, 2012,   

4. Критическое мышление, логика, аргументация / Под ред. В.Н. 

Брюшинкина, В.И. Маркина.  Калининград: Изд-во Калинингр. 

гос. ун-та, 2011 
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифр 
В.075  Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу 
  

Модульге жауапты  Ф.ғ.к., доц.м.а. Ж.Исаева, ф.ғ.к., доц.м.а. Ш.Қарсыбекова, ф.ғ.к., 

доц.м.а. Д.Сартбаева, ф.ғ.к., доц.м.а. С.Мағжан, ф.ғ.к., доц.м.а. 

А.Молдашева, ф.ғ.к., доц.м.а. Ә.Толысбаева, ф.ғ.к., доц.м.а. П.Адиева, 

аға оқытушы М.Абдулханова, магистр Р.Есбалаева, магистр А.Бектас  
Модуль түрі  ЖОО электив модулі 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+2+0 

ECTS саны 3 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІV 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
В.002 Қазақ тілі 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны           Қазіргі саяси, экономикалық, күнделікті-тұрмыстық, қоғамдық-

саяси, ғылыми және мәдени байланыс, барлық ғылым саласы мен 

мемлекеттік басқарушы органдардағы терминологиялық және арнайы 

лексиканы, сондай-ақ іскер хаттар жазысу ережелерін, шарттар мен 

келісім жасай білуге және іскерлік қарым-қатынаста сӛйлеуге 

дағдыландырады. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану Білімі: Мемлекеттік тілде іс қағаздар 

жүргізу технологиясын біледі; 
Дағдысы:Мемлекеттік және ресми 

тілде ӛз ойын қағазға түсіру, келі 



ссӛздер жүргізе біледі, жаңалықтар ға 

оптимистік кӛз қараспен қарайды; 
Құндылық құраушылары: Кәсіби 

қызметінде ізденіс материалда рын 

презентация лайды,  мемлекеттік және 

ресми тілде ойын жүйелі түрде, 

сауатты жеткізеді. 
Б3.1  Қоғам және кәсіби 

ортада коммуникативті 

дғдыларды қолдану 

Білімі:Шынайы ӛмірдегі коммуни 

кация саласында тілдегі сӛйлеу 

әрекеттерін біледі;  
Дағдысы: Ойлау мәдениетін меңгеріп, 

ӛз ойын жазбаша және ауыз ша түрде 

дұрыс баяндау, ойын толық жеткізе 

алу, мемлекеттік және ұлтаралық 

қатынас тілін еркін меңгереді; 
Құндылық құраушылары: Ӛз ойын 

толық жеткізіп, дәйектеу, ізденіс 

материалын ауызша, жазбаша сауатты 

рәсімдейді.  
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1 Дүйсенбекова Л. «Қазақ тілі: іс қағаздарын жүргізу». Алматы – 

2011.  
2 О.М. Әбутәліп, М.Жағыпарова «Мемлекеттік тілде ісқағаздарын 

жүргізу»,     А.ҚБТУ, 2011. 
3 Шоқанова « Қазақ тілінде іс қағаздарын жүргізу»  Алматы: 

«Баянжүрек» 2010. 
4 Алдашева А., Ахметжанова З., Қадашева Қ., Сүлейменова Э. Ресми 

іс   қағаздары. Астана- 2000. 
5 Дүйсенбекова Л. Іс қағаздарын қазақша жүргізу.    Алматы: Ана тілі, 

2011. 
Жаңартылған мерзімі   

 

Модульдің атауы және 

шифрі 
В.076  Еңбекті қорғау 

Модульге жауапты  Аға оқытушы Г.Н.Кӛшербаева, аға оқытушы К.Р.Хасанова, аға 

оқытушы,  А.А.Алимбаева  
Модуль түрі  ЖОО электив модулі 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+1+0 

ECTS саны 3 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІҮ 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны         «Еңбекті қорғау» пәні студенттерге мамандығы бойынша еңбек 

қатынастарына түскен кезде, ӛндірісте ҚР Еңбек заңдарымен 

кӛзделген еңбекті қорғау жӛніндегі ережелер мен нормаларды, 

еңбекті қорғауды ұйымдастыруды, еңбекті қорғау саласындағы 

мемлекеттік басқару және бақылауды, қызметкерлердің еңбекті 



қорғау кепілдіктері, еңбек қызметіне байланысты жазатайым 

оқиғаларды және қызметкерлер денсаулығының ӛзге де 

зақымдануларын тергеп-тексеру мен есепке алу тәртіптерін оқытып 

үйрету. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану 

құзыреті 

 

 

 

 

 

 

 

Білімі: - еңбекті қорғау мен қауіпсіздігі 

барысында  пәнінің теориялық негіздерін 

түсінеді, еңбек қауіпсіздік әдіс-тәсілдерін 

біледі.     
Дағды:  - әртүрлі жұмыс орындарында 

тұлғааралық оң қарым-қатынасты 

қалыптастырады және   пән бойынша 

іскерлік пен дағдыларды жұмыс 

барысында жүзеге асыру 
Құндылық құраушылар: - ӛзінің іс-

әрекетіне жауапкершілік жүктейді 
- ӛзінің мүмкіншіліктері мен шектеулерін 

ұғынады 
Б2.1 Ӛзін-ӛзі дамыту 

 

Білімі: - еңбек  заңдылықтарын зерттеудің 

негізінде, ӛзін ӛзі дамыту тәсілдерін 

қолданады 
Дағды:  - ұжымдық қарым-қатынастарды 

жасайтын ортаға еркін ену және олардың 

жағдайын түсіну дағдыларын кӛрсетеді.   
Құндылық құраушылар: -ӛзіндік тұжырым 

қалыптастыру үшін әртүрлі кӛзқарастарды 

мақсатты түрде зерттейді 
Б2.2 Топта жұмыс жасау 

құзыреті 
 

Білімі:  - еңбекті қорғау мен қауіпсіздігі 

негізінде ӛзінің мүмкіндіктерін түсінеді, 

баға береді; 
Дағды:  - Ӛзінің іс-әрекет жоспарын 

әзірлейді, ұйымдастыру дағдысын 

кӛрсетеді 
Құндылық құраушылар: -Ӛзіндік іс-

әрекеттерді ұйымдастырады, 

жауапкершілікті сезінеді 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.ҚР Конституциясы, 30.08.1995ж 
2.ҚР Еңбек кодексі, 23.11.2015 
3.Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы оқулық 2-

басылым, автор Жампейісов Д, 2011 ж Арман-ПВ -664 б;  
4. И.Б. Исламкулова. Қазақстан республикасының еңбек құқығы : 

Оқулық /.- Алматы: Қыздар университеті, 2014.- 220с;  
5.Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі : оқу құралы / К. 

Қаржаубаев. - Алматы : Нур-Принт, 2011. - 297 б;  
6.Еңбекті қорғау [Электронный ресурс] : оқулық жоғары оқу 

орындарының ... оқу құралы ретінде арналған / Г. К. Сапарова. - 

Қарағанды : ҚарМТУ, 2011. 
7.Хамзина Ж. А. Трудовое право Республика Казахстан. Общая и 

особенная части. 2014. – 416 с.;  
8. Охрана труда : учебник для бакалавров / Н. Н. Карнаух. — М. : 

Издательство Юрайт, 2013. — 380 с. 
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және B.109 Мәңгілік ел 



шифрі 

Модульге жауапты  т.ғ.д., профессор, Т Хазрет т.ғ.д.,  доцент М.Қожа,  т.ғ.к. доцент 

М.Жолсеитова, т.ғ.к. доцент Э.Альжанова,  т.ғ.к. доцент Г.Нұрбетова, 

т.ғ.к. доцент А.Сандыбаева, т.ғ.к. доцент Е.Абдраманов, т.ғ.к. доцент  

Г.Жораева, т.ғ.к. доцент З.Адилбекова, т.ғ.к. доцент М.Сауленбекова, 

т.ғ.к. доцент Г.Примкулова т.ғ.к. доцент Э.Зұлпыхарова, т.ғ.к. доцент 

М.Тастанбеков,  Л.Динашева, PhD доктор Қ.Базарбаев, т.ғ.к. доцент 

М.Рустамбекова, т.ғ.к. доцент  А.Жумадиллаева, PhD доктор  

А.Оспанова PhD доктор Д.Жұматаева. 
Модуль түрі  ЖОО электив модулі 

Модуль дәрежесі  Бакалавр 

Аптадағы сағат саны 2+0+0 

ECTS саны 3 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр IV 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны          «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы аясында ұлттық тәрбие беру 

үдерісінің мән-маңызы ашылады. Ұлыс пен ұлттың қалыптасуы 

контекстінде қазақ халқының ӛткен жолын жүйелі жете ұғынып, 

тарихи және әлеуметтік контексте қазақ тарихы мен мәдениетінің 

даму кезеңдерін, қазақ халқының қоғамдағы және адамзаттық 

ӛркениеттегі орны мен рӛлін айқындайды.   
«Мәңгілік Ел» пәнінің іргелі мәселесі «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын 

ұлттық бағдарлама мәртебесіне дейін кӛтеріп, жаңартылатын 

әлемдегі ұғымдардың, қағидалардың және ұстанымдардың мән-

мағынасын нақтылайды, әртүрлі кӛзқарастардың ауқымын қоғамдық 

сұранысқа орай үйлестіре отырып  қарастырады.  
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білім ін қолдану 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білімі: - «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының 

негізгі ұғым-түсініктерінің: ұлттық тарих,  

этнос, ұлт, діл, ұлттық діл, ұлттық идея, 

ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, ұлттық 

мәдениет, ұлтаралық қарым-қатынас 

мәдениеті,  зияткерлік әлеует, бәсекеге 

қабілеттілік және т.б. мәнін; 
Дағды: «Мен– қазақ халқының ӛкілімін» 

деңгейіндегі этникалық барабарлық;  

Құндылық құраушылары: 

- этникалық барабарлық деңгейінде жоғары 

дәрежелі ұлттық сана- сезімді 

қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, 

ұлттық болмыс сынды қазақ халқының 

ұлттық мәдениетінің маңызды 

компоненттерінің мәнін терең зерделеп, 

ұлттық мүддені, қазақ елінің ұлттық 

құндылықтары мен құндылықтар бағдарын 

саналы түрде түйсініп қабылдауға қабілетті. 



Б2.1 Ӛзін-ӛзі дамыту 
 

Білім : Қазақстан Республикасының 

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының маңызды 

үш құрамдас бӛлігі (этнос 

қалыптастырушы, азаматтық және 

жалпыұлттық) аясындағы мәнін, Қазақстан 

Республикасы ұлттық идеясының мәнін; 

Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің 

мәртебесіне лайық рухани құндылықтар 

жүйесінің мәнін; ұлттық идеяны ұлттық 

ақиқатқа және халықтың тарихи тағдырына 

айналдыратын негізгі факторлардың мәнін. 
Дағды: - жаңа Білім ді игеруге, 

бастамашылдық негізде тың идеяларды 

ойлап табуға және Отан игілігі үшін оларды 

жүзеге асыруға дайын, зияткерлік дамыған, 

бәсекеге қабілетті, креативті және 

салауатты тұлғаға деген сұранысты терең 

түйсінуі керек. 

Құндылық құраушылары:  

этнопедагогикалық, этномәдени, 

кӛпмәдениетті құзіреттіліктерді, ұлтаралық 

келісім мен қарым-қатынас мәдениетін 

дамытуға қабілетті.  

 Б2.4 Этика және 

құндылықтар 
 

 

Білімі:Қоғамдық нормаларға негізделетін 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарды 

біледі; 
Дағды: Кәсіптік қызметінде азаматтық, 

тӛзімділік секілді ұстанымдар негізінде оң 

бағыттағы коммуникативті дағдыларды  

қолданады;  
Құндылық құраушылары: 
Идеологиялық ұғымдардың, қағидалардың 

және ұстанымдардың мән-мағынасын 

нақтылайды. 
Қорытынды бақылау Емтихан 
Кредиттерді алу шарты  Лекция, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

«Қазақстан жолы - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 

Жолдауы. – Астана, 2013 
2.Қазақстан Республикасының үздіксіз Білім  беру жүйесінде ұлттың 

интел- лектуалды әлеуетін дамыту тұжырымдамасы. - Алматы. Абай 

атындағы ҚазҰПУ. «Ұлағат», 2013.-36 б. /Академик С.Ж. 

Пірәлиевтің басшылығымен/, 2005. 
3. Мәңгілік Ел: – Оқулық / М.Б. Касымбеков, С.Ж. Пралиев, К.К. 

Жампеисова және т.б. Абай атындағы ҚазҰПУ – Алматы: «Ұлағат» 

баспасы, 2015. – 336 б. 
 4.Аминов Т.М. Қазақстан  тарихы (кӛне заманнан бүгінге дейін). 

Оқулық. Эверо, 2014 
5.Шаяхметов Н.У. Ел – бүгіншіл,  менікі – ертеңгі үшін, Оқу құралы, 

Эверо, 2016 
6.Турдалиев А.О. Независимый Казахстан, Учебное пособие, Эверо, 

2016  
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және В.135 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес негіздері 



шифрі 

Модульге жауапты  з.ғ.к., аға оқытушы А.Е.Паридинова з.ғ.к., аға оқытушы 

Е.Мергенбаев, п.ғ.к., аға оқытушы М.С.Молдалиев 
Модуль түрі  ЖОО электив модулі 
Модуль дәрежесі  Бакалавриат 
Аптадағы сағат саны 1+1+0 
ECTS саны 3 
Оқу түрі Күндізгі 
Семестр IV 
Білім  алушылардың саны 6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны          Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес негіздері мазмұны мен 

түсінігін білуге, қоғамға қауіпті дәрежесін айыра білуге  және 

олардың алдын алып, әшкерелеуде қолданылатын әдіс-тәсілдерді 

білікті пайдалануды оқып үйретеді. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1.Білім ін қолдану Білімі: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес негіздері пәнінің мазмұны мен 

түсінігін білуге, оның қоғамға қауіптілігі 

дәрежесін айыра білуді үйренеді. 
Дағды:корруцияға  қарсы күресудің 

механизмі мен тәжірибелі тәртібін 

жүзеге асыруды ұйыдастырады. 
Құндылық құраушылары: жеке тұлға 

ретінде ӛзінің сенімі, идеясы мен 

кӛзқарасы тұрғысынан кейбір 

құндылықтар жүйесін бағалайды.   
Б2.1 Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі: құқық нормаларын зерттеу 

негізінде, ӛзін-ӛзі дамыту тәсілдерін 

қолданады. 
Дағды: мемлекеттік функцияларды 

орындаумен сыйыспайтын қызметті   

жүйелеу дағдысын қалыптастырады. 

Құндылық құраушылары: ӛзіндік 

жұмысты жасағанда мәліметтерді талдау 

ӛңдеу және тиімді пайдалануды жүзеге 

асыра білу ұсынады    
Б2.3 Топта жұмыс жасау Білімі: топта жұмыс жасау барысында 

тұлға жаңа шешімдерді ұсына біледі 
Дағды: сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл саласындағы қақтығыстарды 

шешуге қалыптасады 
Құндылық құраушылары: топта ӛз ойын 

нақты жеткізеді, жаңа шешімдер 

ұсынады 
Қорытынды бақылау  Емтихан 
Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 
Модульдің ұзақтығы 1 семестр 
Әдебиеттер 1. ҚР Заңы  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қарсы іс-қимыл туралы» 

Алматы  2015ж.  
2. Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 

желтоқсандағы № 986 Жарлығымен бекітілген Қазақстан 

Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стратегиясы. 



3.  Абдрасилов Б.С. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы  мәдениет 

негіздері: оқу құралы. – Астана:2016. – 176 б.  
4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық саясат: оқу құралы/ Е. 

Алауханов. - Алматы: Заң әдебиетi, 2009. – 256 б. 
5. Қылмыстық құқық  : оқу құралы. Ерекше бӛлім / А. Н. Ағыбаев ; 

Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік Ұлттық Университеті. - 

Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 450 б.  
6.  Антикоррупционная политика: Справочник /Под ред. А.В. 

Малько. – М., 2006.   
7. Антикоррупционные стандарты и повышение эффективности 

государственной службы //Административное и муниципальное 

право. –М., 2010.  
8. Антикоррупционная политика: Учебное пособие /Под ред. Г.А. 

Сатарова. – М.: РА «СПАС», Фонд ИНДЕМ, 2004.  
 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифрі 
В.137  Кәсіби цифрлық технологиялар 
 

Модульге жауапты  П.ғ.к., доцент Г.Ж.Ниязова, п.ғ.к., аға оқытушы  Қошанова Г., аға 

оқытушы Байтерекова Н., аға оқытушы С.С.Мауленов 
Модуль түрі  ЖОО электив модулі 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+2+0 

ECTS саны 3   

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр IV 

Білім  алушылардың саны 6 

Модульдің 

пререквизиттері 
В.113  Ақпараттық коммуникациялық технологиялар 

Модульдің 

постреквизиттері 
Қытай тілін оқыту әдістемесі 

Модуль мазмұны          Орта мектепте пәндерді оқыту әдістемесін ұдайы жетілдіруге 

мүмкіндік беретін кәсіби құзыреттерді қалыптастыруды жетілдіру 

курсы болып табылады. Курсты оқытуда болашақ Білім  

бакалаврларының оқытудың цифрлық технологияларын 

қалыптастыру мен қолдану туралы теориялық және практикалық-

әдістемелік құзыреттерін жетілдіру, цифрлық технологиялардың 

Білім  берудегі әлеуетін пайдаланып, болашақ мұғалімнің оқытуды 

ұйымдастыру және цифрлық Білім  беру контенттерін құру және 

мұғалімнің кәсіби педагогикалық ғылыми-әдістемелік жұмысын 

ұйымдастыру құзыреттіліктерін жетілдіру міндеттеледі. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

 

 

 

 

 

Б1.1.Білім ін қолдану 
 

 

 

Білімі: Білім  беру мақсатында цифрлық  

технологияларды қолданудың тиімді 

әдістерін қолданады; 
Дағдысы: Цифрлық технологиялардың Білім  

берудегі әлеуетін пайдаланып, оқытуды 

ұйымдастыру және цифрлық Білім  беру 

контенттерін әзірлейді; Білім ді бағалау 

нәтижелерін цифрлық ӛңдеу дағдыларын 

қалыптастырады; Кәсіби қызметте цифрлық 

технологиялардың құралдарын тиімді 

пайдаланады, Білім дік ақпараттарды 

қашықтықтан ӛңдеуді және тасымалдау мен 

таратуды  орындайды. 



Құндылық құраушылары 
Білім  беруде цифрлық технологияларың 

әлеуетін пайдалануда ӛзбетінділік пен 

дербестік танытады. 
Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту 
 

 

Білімі:Білім  беру мақсатында қолданатын 

цифрлық технологиялардың мүмкіндіктері 

мен кемшіліктерін салыстырмалы 

бағалайды.  
Дағдысы:Білім  беруді цифрлық 

технологиялар арқылы іске асыру 

дағдыларын кӛрсетеді 
Құндылық құраушылары: Цифрлық 

технологиялардың даму тенденцияларын 

болжап, оларды Білім  беруде пайдалану 

бағытында түрлі ақпарат кӛздерін, ғылыми 

дәлелденген кӛзқарастарды мақсатты түрде 

зерттейді. 
Б4.1. Педагогикалық 

инновация және 

педагогикалық 

технология 

саласындағы Білім 

дерді меңгеру 

 Білімі:Педагогикалық технологияларды іске 

асыруда цифрлық құралдарды пайдалану, 

цифрлық технологиялар саласы бойынша 

жаңашылдық пен педагогикалық шеберлікті 

жетілдірудің теориялық негіздерін біледі. 
Дағдысы:Цифрлық технологиялар ортасын 

Білім  беруде пайдалану  дағдыларын 

меңгереді, оқытуды тиімді ұйымдастырудың 

әдістерін іске асырады. 
Құндылық құраушылары: Цифрлық 

технологияларды Білім  беруде кәсіби 

жоғары деңгейде пайдаланудың техникасын 

меңгереді, ӛз іс-әрекетіне жауапкершілік 

алады. 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  практикалық, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр  

Әдебиет  1. Стандарт разработки цифровых образовательных ресурсов для 

системы электронного обучения в организациях среднего общего 

образования (на русском языке). Алматы, 2011. -12с.  

2. Бидайбеков Е. Ы. Білім ді ақпараттандыру және оқыту мәселелері: 

/Авторлар ұжымы: Е. Ы. Бидайбеков, В. В. Гриншкун, Г. Б. 

Камалова, Д. Н. Исабаева, Б. Ғ. Бостанов/ Оқулық. – Алматы, 2014. – 

352 б. 
3. Оқыту  үдерісінде  компьютерлік  және  интерактивтік  құрылғыла

рды 

қолдану  бойынша  әдістемелік  ұсынымдар.  Әдістемелік  ұсынымда

р.  –Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім  академиясы, 

2015. – 34 б. 

4.  Сандық  Білім   беру  ресурстарын  оқу  үдерісінде  қолдану  бойы

нша әдістемелік  ұсынымдар,–Астана: Ы. 

Алтынсарин  атындағы  Ұлттық  Білім  академиясы, 2015. – 32 б. 

5. Солдатова Г., Зотова Е., Лебешева М., Шляпников В.Интернет: 

возможности, компетенции, безопасность. Методическое пособие 

для работников системы общего образования. — М.:Google, 2013. — 

165 с. 
6. Ярмахов Б., Рождественская Л. Google Apps для образования. –

Спб.:Питер, 2015. -224 с. 

7. Цветкова, М. С. Модели непрерывного информационного 



образования / М.С. Цветкова. - М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2016. - 328 c. 

Жаңартылған мерзімі  05.06.2018ж. 

 

Модульдің атауы және 

шифрі 
В.138 Кӛшбасшылық  теориясы  

Модульге жауапты  ф.ғ.к., доцент м.а.  Бейсембаева С.Б.,  ф.ғ.к. Ошакбаева Ж.Б. 

Модуль түрі  ЖОО электив модулі 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+1+0 

ECTS саны 3 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр IV 

Білім  алушылардың саны 6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны    Кӛшбасшылықтың феномені, кӛшбасшылықтың ерте теориялары, 

жалпы типологиялар және кӛшбасшылықтың түрлері, саяси-

психологиялық типологиялар, кӛшбасшылық феноменіне қазіргі 

кӛзқарастар, кӛшбасшылықтың негізгі стильдері, кӛшбасшылықтың 

иерархиялық деңгейлері және модельдерімен таныстыру. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

 

 

 

 

 

Б1.1.Білім ін 

қолдану 
 

 

 

Білімі: Кӛшбасшылық және басшылық, 

ұйымдастырушылық кӛшбасшылық 

ұғымдарын, кӛшбасшылықтың негізгі 

дәстүрлі және қазіргі заманғы теорияларын, 

кӛшбасшының типтік ерекшеліктерін, 

кӛшбасшы мен команданың ӛзара іс-қимыл 

қағидаларын, тиімді кӛшбасшы дағдыларын, 

кӛшбасшы имиджін қалыптастыру негіздерін 

біледі; 

Дағдысы: Кӛшбасшының тиімді дағдыларын, 

кӛшбасшының имиджін қалыптастыру 

дағдыларын меңгерген. Арнайы 

техникалардың кӛмегімен ӛз қызметінде 

басымдықтарды кӛрсете алады. 

Басқарушылық шешімдердің негізгі 

модельдерін тәжірибеде қолдана алады. 
Құндылық құраушылары: педагогикалық 

басқарудың  әдістері мен ережелерін меңгерген, 

кәсіби міндеттерді шешуде қолдануға дайын; 
Б1.2. 

Ақпаратты 

сыни ойлау 

арқылы 

басқару 

құзіреті 

Білімі: ақпараттың артықшылықтары мен 

кемшіліктерін сыни кӛзқараспен бағалай білу, 

ойлау, ӛзінің кӛзқарасын дәлелдей алу және жаңа 

шешімдер ұсына біледі; 
Дағдысы:қазіргі ақпараттық қоғам дамуында  

глобалдық мәселелердің мәні мен мағынасын 

түсінуге, осы үрдістердегі қауіп-қатерлерді 

болжауға, ақпараттық қауіпсіздіктегі негізгі 

талаптарды орындауға және мемлекеттік 

құпияларды сақтауға қабілетті болуы.  
Құндылық құраушылары: 



Білім беру, ғылыми және әлеуметтік салада 

коммуникация орнату үшін 

кӛшбасшылықтың маңызын түсінеді. Ӛзінің 

кӛшбасшылық стилін бағалау және әр түрлі 

жағдайларға байланысты оңтайлы стильді 

таңдау үшін сыни ойлау қабілетін 

пайдаланады. 
Б2.1. Ӛзін–ӛзін 

дамыту 
Білімі: Ӛзінің күшті және әлсіз жақтарын 

талдау тәсілдерін біледі, ӛзінің Оқыту стилін 

біледі. 

Дағдысы: Ӛз дағдыларын бағалай алады. 

Алынған ақпаратты жеке басқару әлеуетін 

дамытуда пайдаланады.  

Құндылық құраушылары: Кӛшбасшылық 

қасиеттерді ӛсіру үшін ӛзін-ӛзі дамытудың 

маңыздылығын түсінеді. 
Б2.2. Ӛзін-ӛзі 

ұйымдастыру  
 Білімі: Уақытты басқару құралдарын, уақыт 

шығынын азайту әдістерін, уақыттың негізгі 

жұтқыштары туралы, уақытты басқарудың 

баламалы тәсілдерін біледі. Тапсырмаларды 

тиімді бӛлу ережелерін біледі; 

Дағдысы: Ӛзінің ӛмірлік басымдықтары мен 

құндылықтарын анықтай алады, мақсаттарды 

дұрыс қоя алады. Басымдықтарды жоспарлау 

және орналастыру дағдыларын меңгерген. Ӛз 

қызметін жоспарлаудың үздік құралдарын 

анықтай және таңдай алады; 
Құндылық құраушылары: Тайм-менеджменттің 

маңыздылығын түсінеді.  

Уақытты басқару-табысты басшы үшін 

негізгі дағдылардың бірі екенін түсінеді. 

Қызметтің міндеттері мен бағыттарының  

саны кӛп болған жағдайында ӛз ресурстарын 

барабар бӛлу ӛте маңызды екенін түсінеді. 

 Б2.3 Топта 

жұмыс жасау 

Білімі: Командада рӛлдерді бӛлу қағидаларын, 

бейресми кӛшбасшымен ӛзара іс-қимыл 

қағидаларын біледі. 

Қақтығыстар мен қақтығыстардың негізгі 

түрлері, қақтығыстағы мінез-құлық түрлері 

туралы біледі. 

Дағдысы: Командада рӛлдерді бӛле алады. 

Әртүрлі кӛзқараспен қақтығысты талдай 

алады, қақтығыстың себебін анықтай алады. 

Қарым-қатынаста манипуляцияны анықтау 

дағдыларын меңгерген. Ӛркениетті қарсы 

тұру алгоритмі мен конфронтация 

принциптерін меңгерген. 

Құндылық құраушылары: Дұрыс 

ұйымдастырылған топтық жұмыстың 

тиімділігін түсінеді. Даулы жағдайларды 

дұрыс шешудің маңыздылығын түсінеді. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 



Кредиттерді алу шарты  практикалық, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр  

Әдебиеттер  1. Адаир Д. Эффективное лидерство. Как развивать и применять 

лидер. навыки / Д. Адаир Д. - М. : Эксмо , 2013. - 318 с. 

Свердловская ОУНБ; Шифр 88; Авторский знак А28; Формат С; 

Инв. номер 2245148-ЕФ Свердловская ОУНБ; Инв. номер 

2245149-ЕФ 

2. Бендас Т. В. Гендерные исследования лидерства // Вопр. 

психологии. – 2015. - N 1. - С. 87-95 

3. Большаков В. Ю. Критерии, методы и методики выявления 

лидерской одаренности у старшеклассников // Прикладная 

психология. – 2011. - N 1. - С. 19-29 

4. Вагин И. О. Как стать первым. Практ. коучинг по-русски / И. О. 

Вагин. - М. - Кызыл : Астрель : Ермак : АСТ , 2013. - 277 с. 

Свердловская ОУНБ; ЕФ; Шифр 88; Авторский знак В124; Инв. 

номер 2243506-ЕФ 

5. Ершов А. А. Психология соактивности людей / А. А. Ершов А. 

А. - СПб. : Б. и. , 2012. - 32 с. СОУНБ; ЕФ; Шифр 88; Авторский 

знак Е804; Формат С; Инв. номер 2160594-ЕФ 

6. Карделл Ф. Д. Из тени в свет: обретение лидерства и судьбы / Ф. 

Д. Карделл. - СПб. : Невский проспект , 2011. - 180 с. СОУНБ; 

Шифр 88.53; Авторский знак К219; Инв. номер 2237081-ЕФ 

7. Абашкина Е. Б., Косолапова Ю. Н. О теориях лидерства в 

современной политической психологии США // США: 

Экономика, политика, идеология, 1995. – № 1. 
8. Ольшанский Д.В. Политическая психология. Москва, 2002 
9. Аяган Б.  Ауанасова А. Нурсултан Назарбаев: человек у власти. 

2015 
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы 

және шифрі  
В.141  Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Модульге жауапты  ф.ғ.к.,доцент м.а. Бейсембаева С.Б., ф.ғ.к. Ошакбаева Ж.Б. 

Модуль түрі  ЖОО электив модулі  

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 2+1+0 

ECTS саны 3 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр IV 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны         Білімгерлерді кәсіпке баулиды, бағыт-бағдар береді. Ғаламтор 

мүмкіндіктерін кең ауқымда қолдана отырып, халықаралық бизнес 

мектептердің тәжірбиесіне сүйеніп бизнес кейспен, ойын түрінде 

кәсіпкерлік ойлауды дамытады. Білім герлер әлемдегі кәсіпкерлік, 

стартап мәдениет, заманауи стартап мәдениеті, кәсіпкерлік пен 

инновацияның жаңа тенденциялары, салық, директор басқа да компания 

құрылымы және оның жұмысын  танысады және кәсіпкерліктегі 

бәсекелестік орта туралы біледі. 



Құзыреттер және 

оқыту нәтижелері  
Б1.1. Білім ін қолдану құзыреті Білімі Білім  беру саласындағы бизнес 

пен кәсіпкерлік негіздерін, сыртқы 

және ішкі ортаның негізгі 

компоненттерін, басқарудың ұйымдық 

нысандары мен құрылымын, сондай-

ақ бизнес пен кәсіпкерліктің 

ақпараттық қамтамасыз ету және 

қауіпсіздігі аспектілерін біледі. 
Дағды: Білім  беру саласындағы 

коммерциялық қызметті жүзеге 

асырудың барлық бағыттарын тиімді 

дамыту, сондай-ақ кәсіпкерлік 

белсенділіктің ӛзгермейтін атрибуты 

ретінде іскерлік ӛзара қарым-

қатынастардың жиынтығы туралы 

дағдыларға ие. 
Құндылық құраушылар: Дербес 

бастамаға, инновациялық идеяларға 

және дербес жауапкершілікке 

негізделген қазіргі заманғы 

кәсіпкерлік қызметтің тұтас 

логикасының мәнін түсінеді. 
Б2.1 Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі: Нақты экономикалық 

қызметтің түрі ретінде білім 

берудегі кәсіпкерлік қызметтің 

мәнін, шарттарын және түрлерін 

біледі  
Дағды: Білім  беру мекемелерінде 

кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру 

мүмкіндігін анықтайтын әлеуметтік-

экономикалық факторларды бағалау 

дағдыларын меңгерген. 
Құндылық құраушылар: 
Білім берудегі кәсіпкерлік қызмет 

пен бизнесте зияткерлік әлеует пен 

кәсіби дағдыларды жетілдірудің 

маңызын түсінеді. 
Б2.2. Ӛзін-ӛзі ұйымдастыру 
 

Білімі: Ӛз қызметін ұйымдастыру 

тәсілдерін біледі, кәсіби 

міндеттерді орындаудың типтік 

әдістері мен тәсілдерін таңдайды, 

олардың тиімділігі мен сапасын 

бағалайды. 
Дағды:  Білім  беру кәсіпорнының 

тиімділігін негіздеу мақсатында 

бизнес-жоспарды әзірлеу дағдысын 

меңгерген. 
Құндылық құраушылар: Нарықтық 

экономика жағдайында білім 

беруде бизнес пен кәсіпкерлікті 

ұйымдастыру мен жүргізудің 

заманауи негіздері, теория мен 

практиканың мәнін түсінеді. 



 Б2.3. Топта жұмыс жасау 

құзыреті 
Білімі: Білім  беру саласындағы 

коммерциялық қызметті жүзеге 

асырудың барлық бағыттарын тиімді 

дамыту ретінде топтағы жұмыстың 

негізгі әдістері туралы, сондай-ақ 

кәсіпкерлік белсенділіктің ӛзгермейтін 

атрибуты ретінде іскерлік ӛзара 

қарым-қатынастар жиынтығы туралы 

біледі. 
Дағды: Стандартты және стандартты 

емес жағдайларда шешу дағдыларын 

меңгерген және олар үшін 

жауапкершілік алады 
Құндылық құраушылар: Дұрыс 

ұйымдастырылған топтық 

жұмыстың тиімділігін түсінеді. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу 

шарты  
Лекция, Семинар, СӚЖ, СОӚЖ  

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Елшібаев Р.Қ. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру: Оқу құралы. 

Алматы: Экономика2009-218б 
2.Сәбден О.Кәсіпкерлік. Алматы «Эксклюзив»,2009ж. 
3 «Кәсіпкерлік негіздері » Оқу құралы . М.Т. Әділбеков, С.Қ. 

Құрманбаев, Г.Т. Самиева, Қ.Т. Нұралина 
4 Үмбетәлиев А.Д., Керімбек Ғ.Е.Кәсіпорын экономикасы және 

кәсіпкерлік: Оқу құралы. Астана «Фолиант» баспасы ,2005-176б  

5.Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательства. –М.: 

СОФИТ, 2000 Предпринимательство: Учебник/ Под ред.М.Г.Лапусты. – 

3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2004 
6.Л.Е.Ибрагимова, А.К.Нурабаева. 

Международныйопытподдержкиразвитиячастногопредпринимательства: 

учебно-методическоепособиедлятренеровконсультантов. РУ ЦПП, 2006 

г. – 74с. 
7Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учеб.пособие. – 2-е изд.– 

М.:ИНФРА –М, 2003. 
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифрі  
В.142 Жобалар және  процестерді басқару 

Модульге жауапты  ф.ғ.к., доцент Байтуова, ф.ғ.к. Бердалиева Р.Ш. 

Модуль түрі  ЖОО электив модулі  

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 2+1+0 

ECTS саны 3 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр IV 

Білім  алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны  Жобаларды басқарудың мәні және түсінігі. Жоба мақсаты. Жобалық 

және тұрақты қызмет: ұқсастығы және ерекшелігі. Жобаның фазалары 



және сатылары.Жобаны басқару қызметтері: жоспарлау, басқару, 

бақылау, ұйымдастыру, әкімшілік және басқа жалпы жүйелік 

қызметтері. Жобалардың классификациясы. Жобаны аяқтау процесі. 

Жобаны түзетуші іс-қимылы және тәжірибиесі. Жобаны ақтау 

мерзімінің мәні және маңыздылығы. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білім ін қолдану құзыреті Білімі: Жобаларды басқару 

саласындағы негізгі ұғымдар мен 

қағидаларды, жобаларды 

басқарудың әдістемелік 

негіздерін, жобаларды басқаруды 

ұйымдастыру ерекшеліктерін, 

жобаларды басқару құрылатын 

негізгі процестерді біледі. 
Дағдысы: Жобалар мен 

процестерді әзірлеу және басқару, 

сондай-ақ осы қызметтің 

тиімділігін бағалау дағдыларын 

меңгерген. 
Құндылық құраушылары: 
Жобалар мен процестерді басқару 

технологиясының тұтас 

логикасының мәнін түсінеді. 
Б1.2. Ақпаратты сыни ойлау 

арқылы басқару құзыреті 
Білімі: Ресурстарды талдау 

әдістерін, жобаларды басқарудың 

бағдарламалық құралдары 

нарығын шолуды біледі. 
Дағдысы: Басқару ғылымының 

әлеуетін пайдалана отырып, 

әртүрлі жобалық ӛнімдерді 

табысты іске асыру дағдыларын 

меңгерген. 
Құндылық құраушылар: Ӛзінің 

болашақ мамандығының мәні мен 

әлеуметтік маңыздылығын 

түсінеді, оған тұрақты 

қызығушылық танытады. 
Б2.1 Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі: Ӛз қызметін ұйымдастыру 

тәсілдерін біледі, кәсіби 

міндеттерді орындаудың типтік 

әдістері мен тәсілдерін таңдайды, 

олардың тиімділігі мен сапасын 

бағалайды. 
Дағдысы: Жобалар мен 

процестерді басқаруды жүзеге 

асыру мүмкіндігін анықтайтын 

әлеуметтік-экономикалық 

факторларды бағалау дағдыларын 

меңгерген. 
Құндылық құраушылар: Білім  

беру ұйымы менеджментінің 

тиімділігін арттыру мәселелерін 

шешу үшін жобаларды және 

процестерді басқаруды 

ұйымдастырудың заманауи 

негіздері, теория мен практиканың 

мәнін түсінеді. 



Б2.2. Ӛзін-ӛзі ұйымдастыру 
 

Білімі: Нақты экономикалық 

қызметтің түрі ретінде Білім  

берудегі жобалар мен процестерді 

басқарудың мәні мен мазмұнын 

біледі. 
Дағдысы:  Білім  беру 

кәсіпорнының тиімділігін негіздеу 

мақсатында жобаларды әзірлеу 

дағдыларын меңгерген. 
Құндылық құраушылар: 
Мағынаны түсінеді 
Білім  берудегі жобалар мен 

процестерді басқаруда зияткерлік 

әлеует пен кәсіби дағдыларды 

жетілдіру. 
Б2.3. Топта жұмыс жасау 

құзыреті  
Білімі: Жоба менеджерінің 

ұйымдастыру құрылымдарын, 

рӛлін, міндеттерін және 

функцияларын, жоба командасын 

құруды біледі. Жоба 

командасының ӛмірлік циклінің 

негізгі кезеңдерін, жоба 

командасының қатысушыларының 

функцияларын біледі 
Дағдысы: Стандартты және 

стандартты емес жағдайларда 

шешу дағдыларын меңгерген және 

олар үшін жауапкершілік алады 
Құндылық құраушылар: Білім  

беру мекемелерін басқарудың 

ӛзекті міндеттерін шешуде 

жобалар мен процестердің негізгі 

нысандары мен принциптерін 

меңгерудің маңызын түсінеді. 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, Семинар, СӚЖ, СОӚЖ  

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1 Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования. – М.: 

Вершина, 2008. – 488 с. 
2 Караваев Е.П. Промышленные инвестиционные проекты: теория и 

практика инжиниринга. – М.: Руда и металлы, 2009. – 269 с. 
3 Менеджмент и маркетинг в электроэнергетике: учеб. пособие для 

студ. вузов / А.Ф. Дьяков, В.В. Жуков, Б.К. Максимов, В.В. Молодюк; 

под ред. А.Ф. Дьякова. – М.: Изд. дом МЭИ, 2009. – 504 с. 
4 Харрингтон Д. Совершенство управления изменениями: искусство 

совершенствования управления изменениями: пер. с англ. / Д. 

Харрингтон. – М.: Стандарты и качество, 2008. – 188 с. 
5 Чейз Ричард Б. Производственный и операционный менеджмент / 

Ричард Б. Чейз, Ф. Роберт Джейкобз, Николас Дж. Аквилано. – 10-е 

изд. – М.; СПб; Киев: Вильямс, 2008. – 1169 с. 
 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
B26.149 Қытай тілі (А1 деңгейі) 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 



Д.Әдіш; 

Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі/Модуль – Шетел тілі бастауыш деңгей 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+3+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр І 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
 Шет тілі  

Модульдің 

постреквизиттері 
Қытай тілі А2 деңгейі 
 

Модуль мазмұны  Қытай тілінің А1, А2 деңгейінде студент қытай тілінің 

фонетикасымен танысып, қытай таңбаларын жазып үйренумен қатар, 

сӛз әрекетінің тӛрт түрі: с 
ӛйлеу, тыңдап-түсіну, оқу және жазба сӛз қалыптастырады.  

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білімін қолдану 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білімі: Қытай таңбаларының 

құрамымен танысып, жазу реті 

мен тәртібін, дыбыстау 

қағидаларын есте сақтайды, 

біледі, қолданады. 

Дағды: 500 таңбаны дұрыс 

жазады,  дұрыс дыбыстайды, 

шағын диалогтар құрастырады.  

800 сӛздік қор жинақтайды. 

Құндылық құраушылары: Ӛзін, 

отбасын және басқаларды 

таныстыра алады, отбасы, мекен-

жай туралы сұрақтар қойып, 

жауап береді.  

 Б2.3Топта жұмыс жасау 
 

 

Білімі: Топта жұмыс жасау 

қабілеттерін меңгеру, 

қалыптастыру әдістерін 

игереді. 

Дағды: Топпен жұмыста 

сұрақтар қояды, ұсыныстар 

айтады, шешімдер қабылдайды. 

Құндылық құраушылары: Топпен 

жұмыста талдау жасайды, ойын 

айтады, дәлелдейді. 

 

 Б3.1. Қоғам және кәсіби ортада 

коммуникативті дағдыларды 

қолдану 

Білімі: Қоғам және кәсіби 

ортада тілдің бастауыш А1 

деңгейінде  сұрақтар қоюды 

біледі. 

Дағды: Сұрақтарды жүйелі 

қояды, сұрақтарға нақты жауап 

береді. 

Құндылық құраушылары: Тілдің 



А1 деңгейін игеріп, тілдік ортада 

жүзеге асырады. 

 Б4.1. Оқу үдерісін жоспарлау 

және жүзеге асыру 
 

Білімі: Сабақты жоспарлау 

әдістемесін біледі. 

Дағды: Сабақ жоспарын 

жасайды, сабақты 

ұйымдастырады. 

Құндылық құраушылары: Білімін 

ӛз тәжірибесінде жүзеге асырады. 

Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты   Семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1．新实用汉语课本。第一册至第四册中国语言文化大学出版社。

2012 年 

2． 新概念汉语   第一册至第四册  中国语言文化大学出版社。2012 年  

3． 汉语教程 第三册。上下。中国语言文化大学出版社。2012 年 

4.  现代汉语。上下。高等教育出版社。2012 年 

5.  基础汉语。北京人民出版社。2011 年 

Жаңартылған мерзімі   

 

Модульдің шифр және 

атауы 
В26.164 Қытай тілінің практикалық фонетикасы 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі/ Модуль –Шетел тілі бастауыш деңгей 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+2+0 

Кредит/ECTS саны 3 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр І 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
 Шет тілі 

Модульдің 

постреквизиттері 
Қытай тілі А2 

Модуль мазмұны  Фонетикалық курс дағдыларымен ауызекі тілдің дамуын, лексика-

грамматикалық құрылыс материалдары негізіндегі айтылудың жолға 

қойылуын, негізгі интонациялық модельдер мен қытай тілі сӛйлемі 

ырғағының меңгерілуін мақсат етеді. Сонымен қатар тыңдап түсінуге 

үйрету, монолог және диалог түріндегі аутенттік есту және бейне 

мәтіндері негізінде ресми ауыз-екі тілдегі радио теледидар және 

бағдарламалар күнделікті оқиғаға ақпараттар мен жаңалықтарға 

байланысты сӛйлеу тақырыбы негізінде іске асырылады. 



Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білімін қолдану Білімі:. Дыбыстау, оқу, сӛйлеу 

техникасын есте сақтайды, біледі, 

тәжірибеде қолданады. 
Дағды:. Қытай тілінде дұрыс 

дыбыстайды, оқиды, сӛйлейді. 
Құндылық құраушылар: Ауызша 

қарым-қатынаста дұрыс 

дыбыстауды шеберлікпен 

орындайды. 

 Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі: Ӛзіндік білім алу және ӛз 

бетінше жұмыс істеу қабілеттерін 

қалыптастыру шарттарын біледі. 
Дағды: Білім сапасын арттыруда 

ӛзін-ӛзі дамыту жолдарын 

жетілдіреді. 
Құндылық құраушылары: Білім 

нәтижесін арттыруда  ӛзін-ӛзі 

дамытуды жетілдіруде озық 

тәжірибелерді қолданады. 

 Б3.1. Қоғам және кәсіби ортада 

коммуникативті дағдыларды 

қолдану 

Білімі: Сӛздің құрамындағы 

әріптердің жазылуы  мен 

айтылуын  есте сақтайды. Буын 

құрау ережелерін  біледі. 

Дағды: Сӛздерді дұрыс 

графикалық жазу мен 

артикуляциялық дыбыстауға, 

жазбаша, ауызша машықтану 

жаттығуларын орындай алады. 

Құндылық құраушылары: Білімін 

жазбаша, ауызша қарым-

қатынаста қолданады. 

 Б4.1. Оқу үдерісін жоспарлау 

және жүзеге асыру 
Білімі: Сабақты жоспарлау 

әдістемесін біледі. 

Дағды: Сабақ жоспарын 

жасайды, сабақты 

ұйымдастырады. 

Құндылық құраушылары: 

Білімін ӛз тәжірибесінде жүзеге 

асырады. 

Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1．新实用汉语课本。第一册至第四册中国语言文化大学出版社。

2012 年 

2．新概念汉语第一册至第四册中国语言文化大学出版社。2012 年 

3．汉语教程第三册。上下。中国语言文化大学出版社。2012 年 

4.  现代汉语。上下。高等教育出版社。2012 年 



5.  基础汉语。北京人民出版社。2011 年 

Жаңартылған мерзімі   

 

Модульдің шифр және 

атауы 
В26.147 Қытай тіл біліміне кіріспе 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі/ Модуль - Мамандыққа кіріспе 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+2+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІІ 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
Жалпы қытай тіл білімі 

Модуль мазмұны  «Қытай тіл біліміне кіріспе» - филологтарды жалпы лингвистикалық 

пәндерге дайындайтын теориялық курс. Мұнда  тек қытай тіл біліміне 

қатысты заңдылықтар қарастырылады. Тілдің табиғаты, мәні, 

коммуникативтік, танымдық қызметтері мен құрылымы,  оның 

семиологиялық сипаты, пайда болуы мен дамуы, олардың 

генеалогиялық және типологиялық ерекшеліктері, түрлері, тілдік 

бірліктер, тілдің дамуы және  тіл мен сӛйлеудің, тіл мен ойлаудың 

арақатынастары, тіл және қоғамның дилектикалық бірлігі т.б. 

қарастырылады. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білімін қолдану 
 

Білімі: -тілдің шығуы мен оның 

ішкі құрылымы мәселелері 

бойынша базалық білім алады; 
- тілдің қоғамдық мәні мен оның 

негізгі қызметтермен танысады; 
-тіл туралы ғылымның негізгі 

бӛлімдеріндегі тілдің ішкі 

құрылымы—фонетика және 

фонология, лексикология және 

лексикография, грамматика мен 

оның құрамдас бӛліктері 

қарастыратын шешуші ұғымдарын 

менгереді; 
Дағды: -дүние жүзі тілдері 

жіктелімдерімен және оларды 

жүйелеу қағидаларын қоладана 

алады; 

-сӛздіктерді, тіл ашарларды 

қолдана алады; 
-тілдің жүйелік және таңбалық 

сипатын біле алады; 

Құндылық құраушылары:- 

лингвистикалық терминологияны, 

әдіс тәсілдерді қолдана алады; 

-тілдік құбылыстар, тілдің жүйесі 

мен қызметі жӛніндегі ұғым-

түсініктерін ана тілінің және 

шетел тілінің негізіндн жеткізеді; 



 Б1.2. Ақпаратты сыни ойлау 

арқылы басқару 
 

Білімі: лингвистикалық 

ақпараттың артықшылықтары мен 

кемшіліктерін сыни кӛзқараспен 

бағалай білу, ойлау, ӛзінің 

кӛзқарасын дәлелдей алу және 

жаңа шешімдер ұсына біледі; 
Дағды: - қазіргі ақпараттық 

қоғам дамуында  глобалдық  

тілдік мәселелердің мәні мен 

мағынасын түсінуге, 

ақпараттық қауіпсіздіктегі 

негізгі талаптарды орындауға 

және мемлекеттік құпияларды 

сақтауға қабілетті болуы. 

Құндылық құраушылары: .- сыни 

ойлау әдіснамасы тұрғысынан 

қазіргі заманғы саяси әлеуметтік 

жағдайдың шындығын объективті 

түрде кӛрсетеді. 

 Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: заманауи ақпараттық 

технологияларды  меңгеру және 

кәсіби салада қолдануға қабілетті; 
Дағды: ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып 

мемлекет тарапынан үсынылып 

отырған саяси мәселелерді 

басқаруға үйлестіруге,  адал 

басқарушыға  еліктеуге қабілетті 

болуы; 
Құндылық құраушылары: 

қоғамдағы ӛзекті саяси 

мәселелерді  ақпараттық 

логикалық дұрыс, дәлелді және 

толыққанды құрастыра білу, жаңа 

ойларды қабылдау оларға 

тұшымды жауап беру, жаһандық 

және ұлттық  құндылықтарды 

үйлестіру,  ұйымдастыру,тарату; 

 Б4.1. Оқу үдерісін жоспарлау 

және жүзеге асыру 
Білімі: тіл туралы ғылымның 

негізгі бӛлімдеріндегі тілдің ішкі 

құрылымы - фонетика және 

фонология, лексикология және 

лексикография, грамматика мен 

оның құрамдас бӛліктері 

қарастыратын шешуші 

ұғымдарынменгереді; 
Дағды: тілдің жүйелік және 

таңбалық сипатын біле алады; 
Құндылық құраушылары: тілдік 

құбылыстар, тілдің жүйесі мен 

қызметі жӛніндегі ұғым-

түсініктерін ана тілінің және 

шетел тілінің негізінде жеткізеді; 
Қорытынды бақылау  емтихан 



Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ma xue liang «Тiл ғылымынан жалпы шолу»  Пекин 

ұлттар баспасы. 2000 ж. 

2.曹文. 汉语语音教程. 北京语言大学出版社. 2006  

3. 李明、石佩雯. 汉语普通话语音辩证. 北京语言大学出版社. 2005  

4. 云强. 语言学概论. 中国人民大学出版社. 2003  
 

Жаңартылған мерзімі   

 

Модульдің шифр және 

атауы 
В26.145 Қытай әдебиетіне кіріспе 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі/ Модуль - Мамандыққа кіріспе 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+2+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІІ 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
Қазақ әдебиеті 

Модульдің 

постреквизиттері 
Қытай әдебиетінің теориясы 

Модуль мазмұны  Сӛз ӛнері туралы ғылым, оның салалары.  Әдебиеттану ғылымының 

ғылым салаларындағы орны мен даму тарихы. Кӛркем әдебиеттегі 

образ және образдылық.   Образдың жасалу тәсілдері  мен түрлері.  

Кӛркем шығарманың құрылысы.  Сюжет және композиция. Кӛркем 

әдебиет, тіл мәселелері. Тілдің ажарлау құралдары. Әдебиеттегі 

құбылту құбылыстары. Айшықтау және оның түрлері. Ӛлең мен оның 

құрылысы.   Ӛлең ұйқасы мен оның түрлері. Ӛлең  жүйесі. Әдебиеттің 

тектері мен  түрлері. Кӛркемдік әдіс. Әдеби бағыттар мен ағымдар. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білімін қолдану 
 

Білімі:білімін және дағдыларын 

тәжірибе жүзінде қолданады; 
әлемдік әдебиетті әдеби процесс 

ретінде таниды; 
Дағды: әдебиеттің қоғамдық 

танымның және ӛнердің бір түрі 

ретіндегі ерекшелігін аша алады; 

-әдеби шығарманың мазмұн 

ерекшелігі мен түрі ретіндегі 

ерекшелігі мен форма ерекшелігін 

аша алады; 
-әдебиеттің негізгі тарихи даму 

заңдылықтарын аша алады;  

Құндылық құраушылары: 

дүниежүзілік жаңа әдеби 

бағыттарды ұлттық әдебиетпен  

салыстыра білу қабілетін 

кӛрсетеді. 

 Б1.2. Ақпаратты сыни ойлау 

арқылы басқару 
Білімі: саяси ақпараттың 

артықшылықтары мен 

кемшіліктерін сыни кӛзқараспен 



бағалай білу, ойлау, ӛзінің 

кӛзқарасын дәлелдей алу және 

жаңа шешімдер ұсына біледі; 
Дағды:  қазіргі ақпараттық қоғам 

дамуында  глобалдық  саяси 

мәселелердің мәні мен мағынасын 

түсінуге, осы үрдістердегі қауіп-

қатерлерді болжауға, ақпараттық 

қауіпсіздіктегі негізгі талаптарды 

орындауға және мемлекеттік 

құпияларды сақтауға қабілетті 

болуы 

Құндылық құраушылары: сыни 

ойлау әдіснамасы тұрғысынан 

қазіргі заманғы саяси әлеуметтік 

жағдайдың шындығын объективті 

түрде кӛрсетеді. 

 Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: заманауи ақпараттық 

технологияларды  меңгеру және 

кәсіби салада қолдануға қабілетті; 
Дағды: ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып 

мемлекет тарапынан үсынылып 

отырған саяси мәселелерді 

басқаруға үйлестіруге,  адал 

басқарушыға  еліктеуге қабілетті 

болуы; 
Құндылық құраушылары: 

қоғамдағы ӛзекті саяси 

мәселелерді  ақпараттық 

логикалық дұрыс, дәлелді және 

толыққанды құрастыра білу, жаңа 

ойларды қабылдау оларға 

тұшымды жауап беру, жаһандық 

және ұлттық  құндылықтарды 

үйлестіру,  ұйымдастыру,тарату; 

 Б2.4. Этика және құндылықтар Білімі: қоғамдық саяси нормаларға 

негізделетін әлеуметтік-этикалық 

құндылықтарды біледі және 

кәсіптік қызметінде қолданады; 

ӛзге халықтардың  саяси 

мәдениетіне толерантты, 

ксенофобияға қарсы тұра біледі. 
Дағды: саяси-әлеуметтік, 

гуманитарлық әдістемелерді 

қолдана отырып, саяси-әлеуметтік 

таным саласында ақпараттық 

технологияларды меңгеру, саяси 

және әлеуметтік процестер 

принциптерін зерттеу барысында 

қолданады. 

Құндылық құраушылары: 

қоғамдық-саяси нормаларды, 

саяси-этикалық құндылықтардың 

әлеуметтік маңызын түсініп, 

ӛзінің кәсіби қабілетін кӛрсетеді. 



Қорытынды бақылау  емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1семестр 

Әдебиеттер 1. Қабдолов З. Сӛз ӛнері. Алматы. 1992; 2002. 
2. Әдебиеттану терминдер сӛздігі. Алматы, 1996 
3. Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш. Алматы, 1987 
4. Ахметов З. Ӛлең сӛздің теориясы. Алматы. Мектеп. 1973. 
5. Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. Алматы. 1969 

Жаңартылған мерзімі   

 

Модульдің шифр және 

атауы 
B26.150 Қытай тілі (А2 деңгейі) 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі/Модуль – Мамандыққа кіріспе 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+3+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІІ 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
 Қытай тілі А1 деңгейі 
 

Модульдің 

постреквизиттері 
Қытай тілі В1 деңгейі 
 

Модуль мазмұны  Қытай тілі А2 деңгейі қытай тілінің негізгі грамматикалық 

түзілістерін меңгертуге бағытталған. Мақсаты студенттердің активті 

сӛздік қорын кӛбейту, бұл олардың сол тілде сӛйлейтін адамдармен 

коммуникация процессінде тікелей қатысуына, жеке басының 

мәселесі, жалпы және кәсіби тақырыптарға әңгімеге қатысуына, 

эсселер жазуына мүмкіндіктер береді.    
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білімін қолдану 
 

Білімі: Негізгі грамматикалық 

түзілістер мен қарапайым 

сӛздік бұрылыстарды 

меңгереді.  

Дағды:  Активті сӛздік қорын 

1100-ге кӛбейтеді. Тақырыптық 

диалогтарға еліктеп, 

грамматикалық түзілістерді 

басшылыққа алып, диалогтар 

жасайды. 

Құндылық құраушылары: Ӛзі, 

туыстары, жанұясы, жұмысы, 

туристік сапарлары жайлы 

баяндай алады.  

 Б2.3 Топта жұмыс жасау 
 

Білімі: Топпен жұмыс жасау 

әдістерін біледі. 

Дағды: Топпен жұмыс жасау 

барысында жаңа шешімдер 

ұсынады. 



Құндылық құраушылары: 

Сұрақтарды талқылайды, ӛз ойын  

білдіреді, белсенді қатысады. 

 Б3.1. Қоғам және кәсіби ортада 

коммуникативті дағдыларды 

қолдану 

Білімі:  Қоғам және кәсіби 

ортада бастауыш А2 деңгейінде 

сұрақтар қоюды біледі. 

Дағды: Сұрақтарды жүйелі 

қояды, нақты жауап береді. 

Құндылық құраушылары:  Тілдің 

А2 деңгейін игеріп, білімін тілдік 

ортада жүзеге асырады. 

 Б4.1. Оқу үдерісін жоспарлау 

және жүзеге асыру 
Білімі: Сабақты жоспарлау 

әдістемесін біледі. 

Дағды: Сабақ жоспарын 

жасайды, сабақты 

ұйымдастырады.  

Құндылық құраушылары: Білімін 

ӛз тәжірибесінде жүзеге асырады. 
Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты   Семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1． 新实用汉语课本。第一册至第四册  中国语言文化大学出版社。

2012 年 

2． 新概念汉语   第一册至第四册  中国语言文化大学出版社。2012 年  

3． 汉语教程 第三册。上下。中国语言文化大学出版社。2012 年 

4.  现代汉语。上下。高等教育出版社。2012 年 

5.  基础汉语。北京人民出版社。2011 年 

Жаңартылған мерзімі   

 

Модульдің шифр және 

атауы 
В26.162  Қытай тілінің практикалық грамматикасы І 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі / Модуль – Шетел тілі орта деңгей 1 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+3+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІІІ 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
 Қытай тілі А1,А2 деңгейі 

Модульдің 

постреквизиттері 
Қытай тілінің практикалық грамматикасы ІІ 

Модуль мазмұны  Қытай тілінің грамматикасына қатысты теориялық және 

практикалық мәселелерді оқытуды және қытай тілін 

практикалық түрде меңгеру дағдыларын дамытуды 

қарастырады. 
Оқып үйренетін тілдің лексикалық, грамматикалық құбылыстары 

және сол тілдің заңдылықтарын студенттер кәсіби коммуникативтік 



әрекетінде қолдана біледі. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білімін қолдану 

 

 

 

 

 

 

 

Білімі: Тілдің грамматикалық 

құрылысы   және грамматикалық 

категорияларын  сӛйлеу 

әрекетінде іске асыру жолдарын 

есте сақтайды,  біледі, қолданады. 
Дағды: Ауызша және жазбаша 

түрде грамматикалық жағынан 

дұрыс сӛйлеу дағдыларын 

қалыптастырады. 
Құндылық құраушылар:Тілдің  

грамматикалық құбылыстары мен 

заңдылықтарын кәсіби 

коммуникативтік әрекетінде 

қолданады. 

 Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: Ақпараттық 

технологияларды  қолданудың 

қажеттілігін түсінеді, оны кәсіби 

салада қолданады. 
Дағды: Ақпараттық 

технологияларды  қолдану 

дағдысын қалыптастырады, 

оларды дәлдікпен басқарады. 
Құндылық құраушылар: 

Ақпараттық коммуникациялық 
технологиялар арқылы оқытудың 

жаңа әдістерін қабылдайды, 

тәжірибесінде қолданады. 
 

 Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту 

 

 

Білімі:  Ӛзіндік білім алу және ӛз 

бетінше жұмыс істеу қабілеттерін 

қалыптастыру шарттарын біледі.   
Дағды: Білім сапасын арттыруда 

ӛзін-ӛзі дамыту жолдарын 

жетілдіруге дағдыланады.  
Құндылық құраушылар: Білім 

нәтижесін арттыруда  ӛзін-ӛзі 

дамытуды жетілдіруде озық 

тәжірибелерді қолданады. 
 

 Б4.1. Оқу үдерісін жоспарлау 

және жүзеге асыру 
Білімі: Сабақты жоспарлау 

әдістемесін біледі. 
Дағды: Сабақ жоспарын жасайды, 

сабақты ұйымдастырады. 
Құндылық құраушылар: Білімін ӛз 

тәжірибесінде жүзеге асырады. 
 

Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1．新实用汉语课本。第一册至第四册中国语言文化大学出版社。

2012 年 

2．新概念汉语第一册至第四册中国语言文化大学出版社。2012 年 



3．汉语教程第三册。上下。中国语言文化大学出版社。2012 年 

4.  现代汉语。上下。高等教育出版社。2012 年 

5.  基础汉语。北京人民出版社。2011 年 

Жаңартылған мерзімі   

 

Модульдің шифр және 

атауы 
В26.155 Қытай тілінде тыңдау және сӛйлеу І 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі /Модуль – Шетел тілі орта деңгей 1 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+3+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
 Қытай тілі А1, А2 

Модульдің 

постреквизиттері 
Қытай тілінде тыңдау және сӛйлеу ІІ 

Модуль мазмұны  Бұл курс ауызекі тілдің дамуын, лексика-грамматикалық құрылыс 

материалдары негізіндегі айтылудың жолға қойылуын, негізгі 

интонациялық модельдер мен қытай тілі сӛйлемі ырғағының 

меңгерілуін мақсат етеді. Сонымен қатар тыңдап түсінуге үйрету 

монолог және диалог түріндегі аутенттік есту және бейне мәтіндері 

негізінде ресми ауыз-екі тілдегі радио, теледидар және бағдарламалар 

күнделікті оқиғаға ақпараттар мен жаңалықтарға байланысты сӛйлеу 

тақырыбы негізінде іске асырылады. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білімін қолдану Білімі: Жеңіл деңгейдегі 

жағдаяттық сипаттағы  

тақырыптар негізіндегі 

диалогтарды тыңдайды, есте 

сақтайды,  түсінеді.   
Дағды: Тыңдалған диалог 

бойынша сұрақтарға жауап береді, 

рольдік ойындар ойнайды, 

диалогты мәтінге айналдырады. 
Құндылық құраушылар: Диалогты 

тыңдайды, қабылдайды, диалог 

мазмұнында сӛйлейді. 



 Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі:Ақпараттық 

технологияларды  қолданудың 

қажеттілігін біледі, оны кәсіби 

салада қолданады. 
Дағды:Ақпараттық 

технологияларды  қолдану 

дағдысын қалыптастырады, 

оларды дәлдікпен басқарады. 
Құндылық құраушылар: 

Ақпараттық коммуникациялық 
технологиялар арқылы оқытудың 

жаңа әдістерін қабылдайды, 

тәжірибесінде қолданады. 

 

 Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі: Ӛзіндік білім алу және ӛз 

бетінше жұмыс істеу қабілеттерін 

қалыптастыру шарттарын біледі.   
Дағды: Білім сапасын арттыруда 

ӛзін-ӛзі дамыту жолдарын 

жетілдіреді. 
Құндылық құраушылар: Білім 

нәтижесін арттыруда  ӛзін-ӛзі 

дамытуды жетілдіруде озық 

тәжірибелерді қолданады. 

 Б3.1. Қоғам және кәсіби ортада 

коммуникативті дағдыларды 

қолдану 

Білімі: Коммуникативті 

дағдыларды қолдану 

қағидаларымен танысады, есте 

сақтайды, біледі. 
Дағды: Коммуникативті 

дағдыларды дәлдікпен 

орындайды. 
Құндылық құраушылар: 

Коммуникативтік шеберліктерін 

тәжірибеде қолданады. 

 Б4.1. Оқу үдерісін жоспарлау 

және жүзеге асыру 
Білімі: Сабақты жоспарлау 

әдістемесін біледі. 
Дағды: Сабақ жоспарын жасайды, 

сабақты ұйымдастырады. 
Құндылық құраушылар: Білімін ӛз 

тәжірибесінде жүзеге асырады. 

Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1．新实用汉语课本。第一册至第四册中国语言文化大学出版社。

2012 年 

2．新概念汉语第一册至第四册中国语言文化大学出版社。2012 年 



3．汉语教程第三册。上下。中国语言文化大学出版社。2012 年 

4.  现代汉语。上下。高等教育出版社。2012 年 

5.  基础汉语。北京人民出版社。2011 年 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
В26.151 Қытай тілі В1деңгейі 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі/ Модуль –Шетел тілі орта деңгей 2 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+4+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІІІ 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
 Қытай тілі А2 деңгейі 

Модульдің 

постреквизиттері 
Қытай тілі В2деңгейі 

Модуль мазмұны  Сӛз әрекетінің 4 түрінен (жазу, оқу, сӛйлеу, тыңдап-түсіну) орта 

деңгейде білімін жетілдіреді. Қарым-қатынас аясында қытай 

тілінде салыстырмалы түрде еркін сӛйлесе білуді қамтамасыз 

ететін деңгей. 

 

 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білімін қолдану 
 

Білімі:  Қытай тілінің 

грамматикасын, лексикасын, жазу 

жүйесін терең түсініп, білімдерін 

жетілдіреді. 1800 сӛзді есте 

сақтайды, біледі, қолданады. 
Дағды:  Қарым-қатынастың негізгі 

саласы мен тақырыптарына қысқа 

шолулар жасайды, тапсырмаларды 

дәлдікпен орындайды. 
Құндылық құраушылары:  Әр 

түрлі жанрдағы жеңіл 

мәтіндердегі ақпараттарды 

қабылдайды, сараптай алады,  

мазмұнын баяндайды. 
 

Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: Ақпараттық 

технологияларды  қолданудың 

қажеттілігін түсінеді, оны кәсіби 

салада қолдану жолдарын игереді. 
Дағды: Ақпараттық 

технологияларды  қолдану 

дағдысын қалыптастырады, 

оларды дәлдікпен басқарады. 
Құндылық құраушылар: 

Ақпараттық коммуникациялық 
технологиялар арқылы оқытудың 

жаңа әдістерін қабылдайды, 

тәжірибесінде қолданады. 



Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі: Ӛзіндік білім алу және ӛз 

бетінше жұмыс істеу қабілеттерін 

қалыптастыру шарттарын біледі.   
Дағды: Білім сапасын арттыруда 

ӛзін-ӛзі дамыту жолдарын 

жетілдіреді. 
Құндылық құраушылар: Білім 

нәтижесін арттыруда,  ӛзін-ӛзі 

дамытуды жетілдіруде озық 

тәжірибелерді қолданады. 
Б3.1. Қоғам және кәсіби ортада 

коммуникативті дағдыларды 

қолдану 

Білімі: Қоғам және кәсіби ортада 

В1 деңгейінің коммуникативті 

дағдыларын  игереді. 
Дағды: Ӛз ойын жазбаша және 

ауызша түрде сауатты баяндай 

алады. 
Құндылық құраушылар:  Тілдің В1 

деңгейін игеріп, тілдік ортада 

жүзеге асырады. 

 Б4.1. Оқу үдерісін жоспарлау 

және жүзеге асыру 
Білімі: Сабақты жоспарлау 

әдістемесін біледі. 
Дағды: Сабақ жоспарын жасайды, 

сабақты ұйымдастырады. 
Құндылық құраушылар: Білімін ӛз 

тәжірибесінде жүзеге асырады. 
Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1．新实用汉语课本。第一册至第四册中国语言文化大学出版社。

2012 年 

2．新概念汉语第一册至第四册中国语言文化大学出版社。2012 年 

3．汉语教程第三册。上下。中国语言文化大学出版社。2012 年 

4.  现代汉语。上下。高等教育出版社。2012 年 

5.  基础汉语。北京人民出版社。2011 年 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

Модульдің шифр және 

атауы 
В26.165 Қытай тілінің ресми іс-қағаздары  

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі / Модуль- Әдебиет ІІІ 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+2+0 

Кредит/ECTS саны 3 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр IІІ 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
Қытай тілінің стилистикасы 

Модуль мазмұны  Қытайдың ресми іс-қағаздарының стилімен танысу (сенімхат, қолхат, 



ӛмірбаян, мінездеме, жеделхат, ӛтініш т.б.) жазуды меңгерту. 
- жазбаша  немесе ауызша  үлгідегі  ресми мен биресми  түрдегі   

іскерлік  қатынас  үшін  тілдік  норманы  және арнайы  лексиканы   

меңгеруді  қамтамасыз  ету. 
- білім   берудің   мақсатына белгілі  мӛлшерде  экономика, іскерлік  

қатынас  саласында елтанымдық  хабарлар кіреді, экононмика, 

іскерлік  қатынас жӛніндегі  түпнұсқа  хаттармен ауызша  мәтіндерді  

түсінуге  үйрету, сол  сияқты іскерлік  әңгіме  жүргізу  мен   қызметтік  

хаттарды  құрастыра  алу  дағдысына  қалыптастыру. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білімін қолдану Білімі: білім   берудің   мақсатына 

белгілі  мӛлшерде  экономика, 

іскерлік  қатынас  саласында 

елтанымдық  хабарлар кіреді, 

экононмика, іскерлік  қатынас 

жӛніндегі  түпнұсқа  хаттармен 

ауызша  мәтіндерді  түсінуге  

үйрету, сол  сияқты іскерлік  

әңгіме  жүргізу  мен   қызметтік  

хаттарды  құрастыра  алу  

дағдысына  қалыптастыру. 
Дағды: Оқып отырған тілдің 

ресми-іскерлік ерекшеліктері, 

ӛзіндік логикалық ойлауды 

қалыптастыру. 
Құндылық құраушылар: Жазбаша 

немесе ауызша үлгідегі ресми не 

беиресми түрдегі іскерлік қатынас 

үшін тілдік норманы және арнайы  

лексиканы меңгеруді қамтамасыз 

ете алады. 

 Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: Әр түрлі саладағы 

қызметтік құжаттар мен іскерлік 

жазбаларды дайындай білуі; 
Дағды: ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып 

Оқып отырған тілдің ресми-

іскерлік ерекшеліктері, ӛзіндік 

логикалық ойлауды қалыптастыру 
Құндылық құраушылар: Білім, 

ғылым және әлеуметтік ғылыми 

салаларда ауызша және жазбаша 

қарым-қатынас құралы ретінде 

тілді қолдана білуі. 

Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі: Ӛз уақытын жоспарлап, ӛз 

бетінше жұимыс істей алу және 

есепті шешім қабылдай алу және 

нәтижеге  қол жеткізу 
Дағды: Дұрыс шешім қабылдай 

алу, сыни ойлау, ӛзіндік талдау 

қабілеттерін арттыру 
Құндылық құраушылар: Ӛзін-ӛзі 

дамыту деңгейін, кәсіби 

дағдыларын жетілдіруде ӛз 

бетінше білім алу 
 



емтихан   

Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, 

үй тапсырмасын орындау 
 

Қорытынды бақылау  1 семестр 

Кредиттерді алу шарты  1 黄伯荣. 现代汉语. 北京，2005.  

2. 叶盼云. 语法篇. 北京，2005. . 

3. 万艺玲. 汉语词汇教程. 北京，2007. 

4. 赵东美. 汉语教程. 北京，2007.  

5. 郭振华. 简明汉语语法. 北京，2008.  

 

Модульдің ұзақтығы  

Әдебиеттер  
Жаңартылған мерзімі   
Модульдің шифр және 

атауы 
В24.112 Тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі /Модуль – Шетел тілі орта деңгей 2 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+2+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІІІ 

Білім алушылардың саны 6 

Модульдің 

пререквизиттері 
 Қытай тілі В1 деңгейі 

Модульдің 

постреквизиттері 
Қытай тілі С1деңгейі 

Модуль мазмұны  Мәдениеттердің ӛзара байланысы, мәдениетаралық айырмашылықтар. 

Оқытылатын тілді тұтынатын ел мен туған жердің мәдени ерекшелігі, 

мәдени-ұлттық  ерекшеліктер кӛрінісі. «Тілдік қарым-қатынас мәдениеті 

бойынша практикум» курсы  тілдік қарым–қатынас,оның болмысы мен 

түрлері туралы ұғымды, оқытылатын тіл елі мен Қазақстанда мәдениеттің, 

құндылық бейімделушіліктердің жүйесін, мәдениеттердегі ортақтықтар мен 

айырмашылықтарды, сӛйлеу мәдениетінің негізгі ұғымы мен ӛлшемдерін, 

оқытылатын шет тілін жеткізушілердің тілдеріндегі ұлттық-мәдени 

ерекшеліктерді (сӛйлеу мінез-құлқының вербалды және вербалды емес 

құралдары), оқытылатын тілдің орфоэпиялық, орфографиялыќқ лексикалық 

грамматикалық және стилистикалық ӛлшемдерін (нормаларын) оқытады. 



Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білімін қолдану 

 

 

 

 

 

Білімі:. -қытайдың әдет-

ғұрыптары,  салт-дәстүрлері, 

мәдениеті туралы студентке 

жалпы мағлұматтар алады; 
-мәдениеттердің ӛзара байланысы, 
мәдениетаралық айырмашылықтар 
туралы мәліметтер алады;  
-оқылатын тілді тұтынатын ел мен 

туған жердің мәдени 

ерекшелігі.оқытылатын тілді 

тұтынатын ел мен қазақстандағы 

құндылықтар жүйесі. Оқытылатын 

тіл мен ана тіліндегі мәдени-

ұлттық ерекшеліктердің кӛрінісін 

біле алады; 
Дағды:  Теориялық білімдерін ӛз 

тәжірибесінде пайдалана білу 
Құндылық құраушылар:  Қытай 

тілін үйрену;  -Қытай халқының 

салт – дәстүрін, экономикасын, 

қал-ақуалын, мәдениетін үйрену; 

 Б1.2. Ақпаратты сыни ойлау 

арқылы басқару 
Білімі: Мәдениеттік зерттеу 

әдістерін ӛндірісті ұйымдастыру 

үдерісінде пайдалану. 

Мәдениеттік агенттердің 

жағдайын жан-жақты сыни 

бағалау 
Дағды: Кәсіби деңгейде ғылыми 

зерттеу жүргізудің әдістері мен 

әдістемесіне дағдылану. Алынған 

нәтижелерге экономикалық 

тұрғыдан баға бере отырып 

ұсыныстар жасау. 
Құндылық құраушылар: 

Мәліметтер негізінде ӛндірісті 

ұйымдастыру  үдерісіне ӛзгерістер 

мен түзетулер  енгізе алу. 

Заманауи инновациялық  

технологияларды қолдана отырып, 

ӛз бетінше жаңа білімдерін 

меңгеру. 

 Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі: Ӛз уақытын жоспарлап, ӛз 

бетінше жұимыс істей алу және 

есепті шешім қабылдай алу және 

нәтижеге  қол жеткізу 
Дағды: Дұрыс шешім қабылдай 

алу, сыни ойлау, ӛзіндік талдау 

қабілеттерін арттыру 
Құндылық құраушылар:  Ӛзін-ӛзі 

дамыту деңгейін, кәсіби 

дағдыларын жетілдіруде ӛз 

бетінше білім алу. 

Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 



Әдебиеттер 1．新实用汉语课本。第一册至第四册中国语言文化大学出版社。

2012 年 

2．新概念汉语第一册至第四册中国语言文化大学出版社。2012 年 

3．汉语教程第三册。上下。中国语言文化大学出版社。2012 年 

4.  现代汉语。上下。高等教育出版社。2012 年 

5.  基础汉语。北京人民出版社。2011 年 

Жаңартылған мерзімі   

 

Модульдің шифр және 

атауы 
В26.152 Қытай тілі В2деңгейі 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі /Модуль – Шетел тілі орта деңгей 3 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+3+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІV 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
 Қытай тілі В1 деңгейі 

Модульдің 

постреквизиттері 
Қытай тілі С1деңгейі 

Модуль мазмұны  Интермедиат деңгейінде шет тілін қолдану қабілеттері мен әдеттерін 

қалыптастыру, белгілі тақырыптарға байланысты қарым-қатынас 

жасау кезінде тілді ұшқыр, грамматикалық тұрғыдан қатесіз және 

сауатты пайдалану іскерлігін қалыптастыру. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білімін қолдану 

 

 

 

Білімі:  Грамматикадан білімі 

тереңдетіледі, сӛздік қоры 2400-ге 

дейін молаяды, мәдениетаралық 

деңгейде қарым-қатынас жасауды 

біледі. 
Дағды:  Еркін қарым-қатынас 

жасайды, мәліметтер алу, 

қабылдау, сараптау дағдылары 

дамиды. 
Құндылық құраушылар: Тез, әрі 

еркін қарым-қатынас жасайды, әр 

түрлі тақырыптарда ақпараттар 

қабылдай, үлестіре алады. 



 Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

 

Білімі:  Ақпараттық 

технологияларды  қолданудың 

маңыздылығын түсінеді, оны 

кәсіби салада қолданудың 

артықшылықтарын біледі. 
Дағды:  Ӛз тәжірибесінде 
ақпараттық технологияларды  

тиімді қолдана алады. 
Құндылық құраушылар: 

2.Ақпараттық коммуникациялық 
технологиялар арқылы оқытудың 

жаңа әдістерін тәжірибесінде 

қолданады. 

Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі: Ӛзіндік білім алу және ӛз 

бетінше жұмыс істеу қабілеттерін 

қалыптастыру шарттарын біледі.   
Дағды: Білім сапасын арттыруда 

ӛзін-ӛзі дамыту жолдарын 

жетілдіреді. 
Құндылық құраушылар: Білім 

нәтижесін арттыруда,  ӛзін-ӛзі 

дамытуды жетілдіруде озық 

тәжірибелерді қолданады. 
Б3.1. Қоғам және кәсіби ортада 

коммуникативті дағдыларды 

қолдану 

Білімі: Қоғам және кәсіби ортада 

В2 деңгейінің коммуникативті 

дағдыларын  біледі, қолданады. 
Дағды: Коммуникативті 

дағдыларды дәлдікпен орындайды. 
Құндылық құраушылар: Тілдің В2 

деңгейін игеріп, коммуникативтік 

шеберліктерін тәжірибеде 

пайдаланады. 
Б4.1. Оқу үдерісін жоспарлау 

және жүзеге асыру 
Білімі: Сабақты жоспарлау 

әдістемесін біледі. 
Дағды: Сабақ жоспарын жасайды, 

сабақты ұйымдастырады. 
Құндылық құраушылар: Білімін ӛз 

тәжірибесінде жүзеге асырады. 

Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1．新实用汉语课本。第一册至第四册中国语言文化大学出版社。

2012 年 

2．新概念汉语第一册至第四册中国语言文化大学出版社。2012 年 

3．汉语教程第三册。上下。中国语言文化大学出版社。2012 年 

4.  现代汉语。上下。高等教育出版社。2012 年 

5.  基础汉语。北京人民出版社。2011 年 

Жаңартылған мерзімі   

 

Модульдің шифр және В26.156 Қытай тілі тыңдау және сӛйлеу ІІ 



атауы 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі /Модуль – Шетел тілі орта деңгей 3 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+3+0 

Кредит/ECTS саны 4 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр IV 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
 Қытай тілі тыңдау және сӛйлеу І 

Модульдің 

постреквизиттері 
Қытай тілі С1 деңгейі 

Модуль мазмұны  Бұл курс ауызекі тілдің дамуын, лексика-грамматикалық құрылыс 

материалдары негізіндегі айтылудың жолға қойылуын, негізгі 

интонациялық модельдер мен қытай тілі сӛйлемі ырғағының 

меңгерілуін мақсат етеді. Сонымен қатар тыңдап түсінуге үйрету 

монолог және диалог түріндегі аутенттік есту және бейне мәтіндері 

негізінде ресми ауыз-екі тілдегі радио, теледидар және бағдарламалар 

күнделікті оқиғаға ақпараттар мен жаңалықтарға байланысты сӛйлеу 

тақырыбы негізінде іске асырылады. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білімін қолдану 
 

Білімі: В2 деңгейіндегі 

диалогтарды тыңдайды, есте 

сақтайды,  түсінеді.   
Дағды: Тыңдалған диалог 

бойынша сұрақтарға жауап береді, 

диалогты мәтінге айналдырады. 
Құндылық құраушылар: Диалогты 

тыңдайды, қабылдайды, диалог 

мазмұнында сӛйлейді. 

 Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: Ақпараттық 

технологияларды  қолданудың 

қажеттілігін түсінеді, оны кәсіби 

салада қолданады. 
Дағды: Ақпараттық 

технологияларды  қолдану 

дағдысын қалыптастырады, 

оларды дәлдікпен басқарады. 
Құндылық құраушылар: 

Ақпараттық коммуникациялық 
технологиялар арқылы оқытудың 

жаңа әдістерін қабылдайды, 

тәжірибесінде қолданады. 
Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі: Ӛзіндік білім алу және ӛз 

бетінше жұмыс істеу қабілеттерін 

қалыптастыру шарттарын біледі. 
Дағды: Білім сапасын арттыруда 

ӛзін-ӛзі дамыту жолдарын 

жетілдіруге дағдыланады. 
Құндылық құраушылар: Білім 

нәтижесін арттыруда  ӛзін-ӛзі 



дамытуды жетілдіруде озық 

тәжірибелерді қолданады. 

Б3.1. Қоғам және кәсіби ортада 

коммуникативті дағдыларды 

қолдану 

Білімі: Коммуникативті 

дағдыларды қолдану 

қағидаларымен танысады, есте 

сақтайды, біледі. 
Дағды: Коммуникативті 

дағдыларды дәлдікпен орындауға 

тырысады. 
Құндылық құраушылар:  

Коммуникативтік шеберліктерін 

тәжірибеде қолданады. 
Б4.1. Оқу үдерісін жоспарлау 

және жүзеге асыру 
Білімі: Сабақты жоспарлау 

әдістемесін біледі. 
Дағды: Сабақ жоспарын жасайды, 

сабақты ұйымдастырады. 
Құндылық құраушылар: Білімін ӛз 

тәжірибесінде жүзеге асырады. 

Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1．新实用汉语课本。第一册至第四册中国语言文化大学出版社。

2012 年 

2．新概念汉语第一册至第四册中国语言文化大学出版社。2012 年 

3．汉语教程第三册。上下。中国语言文化大学出版社。2012 年 

4.  现代汉语。上下。高等教育出版社。2012 年 

5.  基础汉语。北京人民出版社。2011 年 

Жаңартылған мерзімі   

 

Модульдің шифр және 

атауы 
В26.132 Жалпы қытай тіл білімі  

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі/Модуль – Іскерлік тіл 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+1+0 

Кредит/ECTS саны 3 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр IV 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
Қытай тіл біліміне кіріспе  

Модульдің 

постреквизиттері 
Қытай тілінің теориялық фонетикасы 

Модуль мазмұны  Аталған лингвистикалық пән тәжірибелік жақтан студенттердің 

болашақта шет тілі оқытушысы ретіндегі қызметіне үйлестіріледі 

және бағыттайды. Студенттердің тіл ғылымының теориялық 



мәселелері бойынша алған білімдерін тереңдету, тіл ғылымының 

басты бағыттары мен концепцияларға шолу жасау, қазіргі тіл 

ғылымындағы ӛзекті мәселелермен таныстыру лингвистикалық 

зерттеулердегі маңызды әдістер туралы түсінік қалыптастыру болып 

табылады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

 

 

Б1.1  Білімін қолдану Білімі: -жүйелі білім алуда тілдің 

қатысатын аса маңызды құралы 

ретіндегі табиғатын меңгереді; 
-тілдің атқаратын қызметтерін 

меңгереді; 
-тілдің ойлауға сӛйлеуге, этнос 

пен мәдениетке қатысын 

меңгереді; 
-тілдік қолданыстағы 

прагматикалық аспектілер және 

қазіргі лингвситика мәселелері 

жайын меңгереді; 
Дағды:-лингвистикалық 

деректерді талдау кезінде зерттеу 

әдістерін қолдана алады; 
-әр түрлі лингвистикалық 

мектептердің, бағыттардың, 

жекелеген ғалымдардың 

тұжырымдамаларына талдау 

жүргізе алады; 
Курстық және дипломдық 

жұмыстарда жеке тіл біліміндегі 

қандайда бір мәселелерге жалпы 

лингвистикалық баға бере алады; 
Құндылық құраушылары: 

1. -тіл ғылымындағы ең маңызды 

бағыттарға шолу жасайды; 
-қазіргі тіл ғылымының ӛзекті 

мәселелерімен танысады; 
-тіл ғылымының аса маңызды 

зерттеу әдістері туралы түсінік 

қалыптастырады 

 Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 
 

Білімі: Заманауи ақпараттық 

технологияларды ғылыми зерттеу 

жұмыстарында қолдану. 
Дағды:Технологияларды ғылыми 

зерттеу әдістеріне дәлдікпен 

қолдану дағдысы қалыптасады. 
Құндылық құраушылары:  

Заманның талабына сай ғылыми 

зерттеу әдістерін қабылдап, оны 

ақпараттық коммуникациялық 

технологияларда қолдануда ӛзін 

кӛрсете біледі. 

 



Б.4.1Ақпараттық сарапшылдық 
 

Білімі: Ғылыми-зерттеу 

әдістерінде сараптамалық ойлай 

білу машығын қолданады. 
Дағды: ғылыми зерттеу әдістерін 

пайдаланып ақпаратты егжей-

тегжейлі талдау жасай алады. 

Бұны ӛзіндік бір дағдыға 

айналдырады. 
Құндылық құраушылары: ғылыми 

зерттеу әдістері арқылы болып 

жатқан оқиғалар мен шындық 

құбылыстарға егжей-тегжейлі 

талдау жасап, кәсіпқой 

дипломаттарға еліктейді. 

Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Березин Ф.И., Галовин Б.Н. Обшее языкознание. -М.: 2009 
2. Гируций А.А. Обшее языкознание. Минск, 2007. 
3. Қордабаев Т. Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Алматы. 2005. 
Web-сайттар: 
http://www.chinesetest.cn 
www.umao.ru 
www.laoshi.ru 
http://www.literature.org.cn/ 
http://www.gdwenxue.cn/ 
http://www.zgwxbbs.org/forum.php 
http://www.zgwxbbs.org/ 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
В26.163  Қытай тілінің практикалық грамматикасы ІІ 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі / Модуль – Шетел тілі орта деңгей 2 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+3+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр IV 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
 Қытай тілінің практикалық грамматикасы І 

Модульдің 

постреквизиттері 
Қытай тілінің лексикологиясы 

Модуль мазмұны  Курста студенттер дұрыс жазуға баулитын ережелердің қажетті 

минимумы берілген. Оқу құралында қытай тілінің грамматикалық 

ерекшеліктерін меңгеруге кӛмектесетін қысқаша грамматикалық 

анықтамалар берілген. Граммматикалық курс сабақтарында 

грамматикалық тұрғыдан диалогтар бар, ал бұл алғашқы тіл үйрену 

қадамдарынан бастап оқу мен айту, тыңдау мен түсіну процесінде 

http://www.chinesetest.cn/
http://www.umao.ru/
http://www.laoshi.ru/
http://www.literature.org.cn/
http://www.gdwenxue.cn/
http://www.zgwxbbs.org/forum.php
http://www.zgwxbbs.org/


әңгімелесу дағдысын қалыптастыру мен дамытуға ықпал етеді. Тілдік 

модельдерге кӛптеген грамматикалық құбылыстар лексикалық жақтан 

енгізілген. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
  

 

 

 

Б1.1. Білімін қолдану 

 

 

 

 

 

Білімі: Тілдің грамматикалық 

құрылысы   және грамматикалық 

категорияларын  сӛйлеу 

әрекетінде іске асыру жолдарын 

біледі. 
Дағды: Ауызша және жазбаша 

түрде қытай тілінде 

грамматикалық жағынан дұрыс 

сӛйлеу дағдыларын 

қалыптастырады. 
Құндылық құраушылар: Тілдің  

грамматикалық құбылыстары мен 

заңдылықтарын кәсіби 

коммуникативтік әрекетінде 

қолданады. 
Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: Ақпараттық 

технологияларды  қолданудың 

қажеттілігін түсінеді, оны кәсіби 

салада қолданады. 
Дағды: Ақпараттық 

технологияларды  қолдану 

дағдысын қалыптастырады, 

оларды дәлдікпен басқарады. 
Құндылық құраушылар: 

Ақпараттық коммуникациялық 
технологиялар арқылы оқытудың 

жаңа әдістерін қабылдайды, 

тәжірибесінде қолданады. 
Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту 

 

 

Білімі: Ӛзіндік білім алу және ӛз 

бетінше жұмыс істеу қабілеттерін 

қалыптастыру шарттарын біледі.   
Дағды: Білім сапасын арттыруда 

ӛзін-ӛзі дамыту жолдарын 

жетілдіруге дағдыланады. 
Құндылық құраушылар: Білім 

нәтижесін арттыруда  ӛзін-ӛзі 

дамытуды жетілдіруде озық 

тәжірибелерді қолданады. 
Б3.1. Қоғам және кәсіби ортада 

коммуникативті дағдыларды 

қолдану 

Білімі: Коммуникативті 

дағдыларды қолдану 

қағидаларымен танысады, есте 

сақтайды, біледі. 
Дағды: Коммуникативті 

дағдыларды дәлдікпен 

орындайды. 
Құндылық құраушылар: 

Коммуникативтік шеберліктерін 

тәжірибеде қолданады. 
Б4.1. Оқу үдерісін жоспарлау 

және жүзеге асыру 
Білімі: Сабақты жоспарлау 

әдістемесін біледі. 
Дағды: Сабақ жоспарын жасайды, 

сабақты ұйымдастырады. 



Құндылық құраушылар: Білімін ӛз 

тәжірибесінде жүзеге асырады. 

   

Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1．新实用汉语课本。第一册至第四册中国语言文化大学出版社。

2012 年 

2．新概念汉语第一册至第四册中国语言文化大学出版社。2012 年 

3．汉语教程第三册。上下。中国语言文化大学出版社。2012 年 

4.  现代汉语。上下。高等教育出版社。2012 年 

5.  基础汉语。北京人民出版社。2011 年 

Жаңартылған мерзімі   

 

Модульдің шифр және 

атауы 
В26.157 Қытай тілін оқыту әдістемесі  

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі/Модуль - Әдістеме 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 2+1+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр V 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
Жалпы тіл білімі 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны  Болашақ мамандардың білімге ӛз бетінше қол жеткізу және сол 

білімнің негізінде кәсіби әдістемелік міндеттерді шешуге дайындығы 

мен қабілеттілігін қалыптастыруға бағытталған. Студенттерде зерттеу 

нысаны мен пәні, оның дамуын анықтайтын заңдылықтары мен 

заңдары, ұғымдық-категориялық аппараты мен ғылыми зерттеу әдіс-

тәсілдері бар ӛз алдына жеке ғылым ретінде әдістеме туралы ғылыми 

кӛзқарас қалыптастыру; 
Студенттерді әдістемелік ғылымның казіргі жағдайы және негізгі 

даму тенденцияларымен таныстыру 
Шетел тілдерін оқыту әдістемесі мен теориясына болашақта шетел 

тілін оқыту үшін қажет білім мен біліктіліктердің біртұтас жүйесі 

ретінде сипаттама беру; 
 

 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1  Білімін қолдану 
 

 

Білімі: Әдістемелік ғылымның 

қазіргі жағдайдағы және негізгі 

даму тенденцияларымен 

танысады; 
Дағды: Мәселеге геосаясат 

негіздері тұрғысынан қарауды, 

дағдыға айналдырады. 
Құндылық құраушылары: Шетел 

тілдерін оқыту барысында 

алдыңғы қатардағы 



педагогикалық, соның ішінде, 

компьютерлік технологияны тимді 

және шығармашылық тұрғыдан 

қолдана алады. 
Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: Кәсіби әдістемелік 

міндеттерді шешу мақсатында 

шетел тілдерін оқыту әдістемесі 

мен оған негіз болатын ғылымдар: 

тіл білімі, психология, 

психолингвистика және 

педагогика бойынша ғылыми 

білімге қол жеткізеді; 
Дағды: Заманауи ақпараттық 

технологиялар арқылы 

геосаясатты жіті қадағалау 

дағдысы қалыптасады. 
Құндылық құраушылары: 

технологияларды әдістемелік 

ӛзгерістерді зерттеуде қолданады. 

оған дер кезінде жауап бере білу 

арқылы ӛзінің тұлғалық 

құндылығын кӛрсетеді. 
Б.4.1Ақпараттық сарапшылдық 

 

Білімі: Әдістемелік тұрғыдан 

сараптамалық ойлай білу 

машығын үйренеді. 
Дағды: Әдістемеге қатысты 

ақпаратты егжей-тегжейлі талдау 

жасау дағдысын қалыптастырады. 
Құндылық құраушылары: 

Әдістемелік ізденіс зерттеу 

жұмыстары мен шындық 

құбылыстарға егжей-тегжейлі 

талдау жасап, жауап беретін 

кәсіби сарапшыларға ұқсауға 

тырысады. 
Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Қазақстан Республикасының Заңы «Білім туралы Заңы» 
2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Білім беруді дамыту 

бағдарламасы – Астана,2005. 
3. Қазақстан Республикасының шетелдік білімді дамыту 

Концепциясы –Алматы, 2006. 

4. Аренова Т.В. Метод глобальной симуляции. –Астана, 2008. 
5. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным 

языкам.-М., 2009. 
Web-сайттар: 
http://www.chinesetest.cn 
www.umao.ru 
www.laoshi.ru 
http://www.literature.org.cn/ 
http://www.gdwenxue.cn/ 
http://www.zgwxbbs.org/forum.php 
http://www.zgwxbbs.org/ 

Жаңартылған мерзімі   
 

http://www.chinesetest.cn/
http://www.umao.ru/
http://www.laoshi.ru/
http://www.literature.org.cn/
http://www.gdwenxue.cn/
http://www.zgwxbbs.org/forum.php
http://www.zgwxbbs.org/


Модульдің шифр және 

атауы 
В26.144 Қытай  әдебиетін оқыту әдістемесі  

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі/Модуль - Әдістеме  

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+2+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр V 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
Әдебиет теориясы 

Модульдің 

постреквизиттері 
Қытай әдебиетінің тарихы 

Модуль мазмұны  Шетел әдебиетінің оқытушысын дайындауда кәсіптік пәндердің бірі 

ретінде студенттерді терең білімдермен, әдебиетті оқыту процесін 

ұйымдастырудың негізгі заңдылықтарымен қамтамасыз ету, оқудың 

стратегиясы мен тактикасын ғылыми негізде таңдауға үйрету, ағарту 

идеяларының негізінде педагогикалық қатынасты оқытушы 

арасындағы ӛзара әрекетті ұйымдастыруға негізделген. 
Студенттерді әдебиетті оқытудағы теориялық негіздермен 

құралдандыру, оларға таңдаған пәні бойынша практикалық 

әрекеттердің іске асыруға қажетті білім жүйесін беру, дағды мен 

іскерліктерін қалыптастыру.  
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1  Білімін қолдану 
 

 

Білімі: Шетел әдебиетін оқытудың 

әдістемелік-теориялық негізін 

біледі; 
Дағды: Әдебиетті оқытудағы 

кӛрнекті методистердің негізгі 

еңбектерін, кӛркем әдебиеттің 

ерекшелігін, оның естетикалық 

касиеттерін әдебиетті оқытудың 

негізгі әдістерін меңгереді. 
Құндылық құраушылары: -

методикалық ғылым дамуының 

негізгі үрдістерін таниды; 
-қытай әдебиеті бойынша оқу 

процесін ұйымдастырудағы 

маңызды маңызды тәсілдерді 

біледі; 

 Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: Ізденіс-зерттеу 

жұмыстарын жүргізе алуды біледі. 
Дағды: Әдебиетті оқытудың жаңа 

заманғы технологияларын 

менгереді. 
Құндылық құраушылары: 

Әдебиетті оқыту әдістемесіндегі 

ғылыми білімдерді жинақтап және 

оған аралас білімдерді қосып, осы 

негізде кәсіби-әдістемелік 

міндеттерді шешуді үйренеді. 

 Б.4.1Ақпараттық сарапшылдық 

 

Білімі: сараптамалық ойлай білу 

машығын үйренеді. 



Дағды: Дұрыс педагогикалық 

тәжірибеге талдау жасап, қорыта 

біледі. 
Құндылық құраушылары: болып 

жатқан оқиғалар мен шындық 

құбылыстарға егжей-тегжейлі 

талдау жасап, жауап беру, кәсіби 

ӛңдеуден ӛткен құнды 

мәліметтерді үйлестіре білу. 

Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Воюшина М.П. Методические основы литературного образования.-

М. 2008. 

2. Маранцман В.Г. Анализ  литературного произведения в 

соотношении с читательским восприятием школьников. –М. 2002. 
Web-сайттар: 
http://www.chinesetest.cn 
www.umao.ru 
www.laoshi.ru 
http://www.literature.org.cn/ 
http://www.gdwenxue.cn/ 
http://www.zgwxbbs.org/forum.php 
http://www.zgwxbbs.org/ 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
В26.146 Қытай  әдебиетінің теориясы 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі/Модуль - Әдістеме  

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+2+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр V 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
Қытай әдебиетіне кіріспе 

Модульдің 

постреквизиттері 
Қытай әдебиеті І 

Модуль мазмұны  Студенттерді әдебиетті оқытудағы теориялық негіздермен 

құралдандыру, оларға таңдаған пәні бойынша практикалық 

әрекеттердің іске асыруға қажетті білім жүйесін беру, дағды мен 

іскерліктерін қалыптастыру.  
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1  Білімін қолдану 
 

 

Білімі: Кӛркем әдебиеттің ӛзіндік 

ерекшеліктері туралы тереңірек 

түсінік қалыптастырады. 
Дағды: Ӛткен әдеби мұра мен 

қазіргі кездегі әдеби мұраларды 

топтастырудың бар түрімен 

танысады. 
Құндылық құраушылары: - 
Теориялық әДебиет тану 

http://www.chinesetest.cn/
http://www.umao.ru/
http://www.laoshi.ru/
http://www.literature.org.cn/
http://www.gdwenxue.cn/
http://www.zgwxbbs.org/forum.php
http://www.zgwxbbs.org/


мәселелерін қазіргі заманғы 

шешімін ашып кӛрсетеді. 

 Б2.3 Топта жұмыс жасау 

 

Білімі: Кӛркем шығармаларды ӛз 

бетінше кешенді түрде талдау 

жасау дағдысын  бойына сіңіреді. 
Дағды: Топпен жұмыс жасау 

барысында тапсырмаға сәйкес 

жаңа шешімдер ұсынуға 

дағдыланады. 
Құндылық құраушылары: Қазіргі 

кездегі актуалды мәселелерді 

талқылау барысында ӛз ойын 

қысылмай айтып, белсенді 

қатысады. 

 Б.4.1Ақпараттық сарапшылдық 

 

Білімі: Осы пәннің қазіргі ғылыми 

терминологиясымен танысады. 
Дағды:  
Ғаламтордағы түрлі ақпараттарды 

фактчекинг тәсілін қолдану 

арқылы сараптай алады  
Құндылық құраушылары: Ақпарат 

алмасу барысында басқаларды 

мұқият тыңдайды және алған 

ақпаратын егжей-тегжейлі талдау 

жасайды. 
Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Воюшина М.П. Методические основы литературного образования.-

М. 2008. 
2.Маранцман В.Г. Анализ  литературного произведения в 

соотношении с читательским восприятием школьников. –М. 2002. 
Web-сайттар: 
http://www.chinesetest.cn 
www.umao.ru 
www.laoshi.ru 
http://www.literature.org.cn/ 
http://www.gdwenxue.cn/ 
http://www.zgwxbbs.org/forum.php 
http://www.zgwxbbs.org/ 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
В26.153 Қытай тілі (С1деңгейі) 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі/Модуль – Әдебиет І 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+4+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр V 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің Қытай тілі А1,А2,В1,В2 деңгейі 

http://www.chinesetest.cn/
http://www.umao.ru/
http://www.laoshi.ru/
http://www.literature.org.cn/
http://www.gdwenxue.cn/
http://www.zgwxbbs.org/forum.php
http://www.zgwxbbs.org/


пререквизиттері 

Модульдің 

постреквизиттері 
Қытай тілі С2 деңгейі 

Модуль мазмұны  Тілдік қарым- қатынастағы барлық іскерліктерін дамытып, тілді 

кәсіби қарым-қатынас мақсатында қолдануға үйрету. Студенттердің 

мәдениетаралық және кәсіби коммуникативтік біліктіліктерін 

қалыптастыру. Оқытудың мәдениетаралық және кәсіптік бағыты, 

арнайы кәсіптік тілдік тақырыптар мен қарым-қатынас салаларына 

бағытталған кәсіби дағдыларын тереңдету. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білімін қолдану 
 

Білімі: Арнайы кәсіптік тілдік 

тақырыптар мен қарым-қатынас 

салаларына бағытталған кәсіби 

білімдері тереңдетіледі.  

Дағды: Тілдік қарым- қатынастағы 

іскерліктерін дамытып, тілді 

кәсіби қарым-қатынас мақсатында 

қолдануға еліктейді.  

Құндылық құраушылары: 
Мәдениетаралық және кәсіби 

коммуникативтік біліктіліктерін 

тілдік ортада жүзеге асырады. 

 Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту  Білімі: Ӛзіндік білім алу және ӛз 

бетінше жұмыс істеу қабілеттерін 

қалыптастыру шарттарын  біледі.   
Дағды: Білім сапасын арттыруда 

ӛзін-ӛзі дамыту жолдарын 

жетілдіреді. 
 Құндылық құраушылары: Білім 

нәтижесін арттыруда  ӛзін-ӛзі 

дамытуды жетілдіруде озық 

тәжірибелерді қолданады. 
Б3.1. Қоғам және кәсіби ортада 

коммуникативті дағдыларды 

қолдану 

Білімі: Қоғам және кәсіби ортада 

С1 деңгейінің коммуникативті 

дағдыларын, іскерліктерін  біледі, 

қолданады.  
Дағды: Коммуникативті 

дағдыларды дәлдікпен 

орындайды. 
Құндылық құраушылары:Тілдің 

С1 деңгейін игеріп, 

коммуникативтік шеберліктерін 

тәжірибеде пайдаланады. 

Б4.1. Оқу үдерісін жоспарлау 

және жүзеге асыру 
Білімі:Сабақты жоспарлау 

әдістемесін біледі. 
Дағды: Сабақ жоспарын жасайды, 

сабақты ұйымдастырады. 
Құндылық құраушылары: Білімін 

ӛз тәжірибесінде жүзеге асырады. 
Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. 新概念汉语 4. 2012年   



2. 汉语教程 。第一册。上下 2012年 

3 汉语教程 。第一册。上下。中国语言文化大学出版社。2006 年 

4 现代汉语。上下。高等教育出版社。2007 年 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
В26.141 Қытай әдебиеті  І 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі /Модуль - Әдебиет І 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+2+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр V 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
Қытай әдебиетінің теориясы 

Модульдің 

постреквизиттері 
Қытай әдебиеті ІІ 

Модуль мазмұны   Қытай әдебиетінің ежелгі дәуір әдебиетін қамтиды. Негізгі мамандық 

пәндерінің бірі.  
Гуманитарлық бағыттағы орта білім беру орындарындағы филология 

саласы бойнша шет тілі мен шетел әдебиеті пәнінің оқытушысы 

ретінде немесе ғылыми мекемелерде кіші ғылыми қызметкер –

филолог ретінде маман қалыптастыру мақсатын алға қояды. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1  Білімін қолдану 
 

 

Білімі: қарастырып отырған 

дәуірдің тарихи-мәдени 

жағдайларын, даму за 

ңдылықтары мен ішкі 

эволюциясын, олардың идеялық-

кӛркемдік және эстетикалық 

ерекшелігін біледі; 
-ежелгі дәуірдегі әдебиеттің 

дамуын, қытай еліндегі әдеби 

бағыттар, ағымдар, мектептер мен 

олардың генезисі, эвалюциясы 

арқылы біледі; 
Дағды: ежелгі дәуірдегі әдебиет 

дамуының ерекшелігін сараптай 

алады; 
-классицизм, сентиментализм, 

ағартушылық реализмнің 

эстетикалық пренциптерін біледі; 
Құндылық құраушылары: 

эпостың пайда болуы мен дамуы 

және оның ұлттық әдебиеттің 

қалыптасуына ықпалын таныйды; 
Адамзат баласының кӛркем 

тарихының дамуындағы қазынаға 

айналған және алтын қорына 

енген әдеби шығармаларды біледі; 

 Б2.3Топта жұмыс жасау Білімі:Топта ӛзін дипломатиялық 



  

 

түрде ұстай білуді және сӛйлеу 

керектігін түсінеді және оны 

қолданады. 
Дағды: Топпен жұмыс жасауда 

ӛзіне үлгі тұтқан кейбір 

дипломаттардың дағдысын 

пайдаланады. 
Құндылық құраушылары: Топтың 

қажеттіліктеріне жауап беру, 

мәселені бірге дипломатиялық 

жолмен шешуді ұсынады. 

Б4.1. Оқу үдерісін жоспарлау 

және жүзеге асыру 
Білімі:Сабақты мазмұны негізінде 

жоспарлау әдістемесін біледі.  
Дағды:Сабақ жоспарын жасауға 

тәжірибе жинақтайды, 

машықтанады.  
Құндылық құраушылары: 
Білімін ӛз тәжірибесінде жүзеге 

асырады. 

Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Китайская классическая поэзия. –М.,2006. 
2. Алексеев В.М. Китайская литература.-М., 2008. 
Web-сайттар: 
http://www.chinesetest.cn 
www.umao.ru 
www.laoshi.ru 
http://www.literature.org.cn/ 
http://www.gdwenxue.cn/ 
http://www.zgwxbbs.org/forum.php 
http://www.zgwxbbs.org/ 
 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
В24.108 Аударма теориясы 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі /Модуль – Әдебиет І 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+2+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр V 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
 - 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны  Аударма теориясының ӛз объектісі, тақырыптары мен терминдері бар 

қазіргі тенденциялар әлемінде жеке ғылым болып бӛлінген аударма 

теориясының басты мәселелерін қамтиды. Аударма теориясының 

қалыптасуы мен дамуы. Аударма теорияның негізгі түсініктері. 

http://www.chinesetest.cn/
http://www.umao.ru/
http://www.laoshi.ru/
http://www.literature.org.cn/
http://www.gdwenxue.cn/
http://www.zgwxbbs.org/forum.php
http://www.zgwxbbs.org/


Аудамашы қызметінің типологиясы. Аударма эквивалентності. 

Аударма прагматикасы. Аударма үрдісі. Аудармалық сәйкестік. 

Аудармашының тілдік тұлғасы. Отандық және шетелдік аударма 

ісі.  Аударма жан-жақты, кӛп қырлы құбылыс. Кӛркем шығармаларды 

аудару, жарнамаларды аудару, шетел фильмдерін аудару-бұлардың 

барлығы аудармалардың түрлері. Халықаралық конференцияда 

синхронистің жұмысы-аударма. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1  Білімін қолдану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білімі: аударма  ол – ғылым мен 

шығармашылықтың тоғысқан 

әрекеті екенін үйренеді; 
теория мен практиканы ұштастыра 

білуіп, арнайы аудармаларды 

теориялық тұрғыдан дұрыс аудара 

білуге үйретеді. 
Дағды: аударма теориясының 

теориялық базасын практикамен 

ұштастыру дағдысын меңгеріп, 

негізгі мамандығы бойынша 

кәсіби және ғылыми-зерттеу 

жұмыстарында пайдалана алады; 
Құндылық құраушылар: теория 

мен практиканы ұштастыра біліп, 

арнайы аудармаларды теориялық 

тұрғыдан дұрыс аудара алады; 

Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білімі:аударма туралы түсінікке ие 

болады; 
-аударманың қоғамдық қызметін 

анықтайды; 
-аударманың шығармашылдық 

сипатын біледі; 
Дағды: аударма теориясының 

негізгі салаларын және оның басқа 

филологиялық пәндермен 

арақатысын ажыратады; 
-аудармадағы ұлттық реалия 

мәселесін, аударматанудың тіл 

білімі ғылымдарымен байланысын 

анықтайды; 
Құндылық құраушылар: 
 аударманың лексикалық, 

грамматикалық мәселелерін, оның 

түрлерін, әр түрлі тәсілдерін 

зерттейді; 
-аудармадағы трансформациялық 

үдерістерді, аударманың 

толыққандылық мәселелеріне 

анықтама береді; 
-аударманың - тілдік және 

мәдениетаралық қарым-қатынас 

құралы екендігін  зерттейді. 



Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1．新实用汉语课本。第一册至第四册中国语言文化大学出版社。

2012 年 

2．新概念汉语第一册至第四册中国语言文化大学出版社。2012 年 

3．汉语教程第三册。上下。中国语言文化大学出版社。2012 年 

4.  现代汉语。上下。高等教育出版社。2012 年 

5.  基础汉语。北京人民出版社。2011 年 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
В17.111 Әдеби шығармаға стилистикалық талдау  

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі/Модуль – Әдебиет ІІ 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+3+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІ 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
Қытай тілінің стилистикасы  

Модуль мазмұны  «Әдеби шығармаға стилистикалық талдау» пәні лингвистиканың бір 

саласы – стилистикалық негізінде студенттердің әдеби шығармаларға 

стилистикалық талдау қабілеттерін қалыптастыруға бағытталған. 

Талдау барысында фонетикалық, лексикалық және синтактикалық 

стилистикалық тәсілдердің қолданысын түсіндіру, стилистикалық 

талдаудың принциптері мен әдістерін қолдануға машықтау. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білімін қолдану Білімі: Шынайы ӛмірдегі 

коммуникация саласында тілдегі 

сӛйлеу әрекеттерін білуі. 
Дағды: Әр түрлі саладағы 

қызметтік құжаттар мен іскерлік 

жазбаларды дайындай білуі; 
Құндылық құраушылары:Білім, 

ғылым және әлеуметтік ғылыми 

салаларда ауызша және жазбаша 

қарым-қатынас құралы ретінде 

тілді қолдана білуі. 

 Б1.2. Ақпаратты сыни ойлау 

арқылы басқару 
Білімі: Әр түрлі саладағы 

қызметтік құжаттар мен іскерлік 

жазбаларды дайындай білуі; 
Дағды: ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып, 

оқып отырған тілдің ресми-

іскерлік ерекшеліктері, ӛзіндік 

логикалық ойлауды 

қалыптастыру. 
Құндылық құраушылары:Студент 



қытайша қазақша іс-қағаздарымен 

жұмыс жасау дағдысын 

қалыптастырады. 

 Б.4.1Ақпараттық сарапшылдық 

 

Білімі: Ғылыми-зерттеу 

әдістерінде сараптамалық ойлай 

білу машығын қолданады. 
Дағды: ғылыми зерттеу әдістерін 

пайдаланып ақпаратты егжей-

тегжейлі талдау жасай алады. 

Бұны ӛзіндік бір дағдыға 

айналдырады. 
Құндылық құраушылар: ғылыми 

зерттеу әдістері арқылы болып 

жатқан оқиғалар мен шындық 

құбылыстарға егжей-тегжейлі 

талдау жасап, кәсіпқой 

дипломаттарға еліктейді. 

Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Китайская классическая поэзия. –М.,2006. 
2.Алексеев В.М. Китайская литература.-М., 2008. 
Web-сайттар: 
http://www.chinesetest.cn 
www.umao.ru 
www.laoshi.ru 
http://www.literature.org.cn/ 
http://www.gdwenxue.cn/ 
http://www.zgwxbbs.org/forum.php 
http://www.zgwxbbs.org/ 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
В26.142  Қытай әдебиеті ІІ 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Жеке білім траекториясының модульдері(ЖБТ) 

ЖБТ2 Қытай әдебиеті мен аударма /Модуль – Әдебиет ІІ 
Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+2+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІ 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
Қытай әдебиеті І 

Модульдің 

постреквизиттері 
Қытай әдебиеті ІІ 

Модуль мазмұны  Қытай әдебиетінің эволюциясының негізгі этаптары мен кӛрнекті 

жазушылардың шығармашылығын мәдени-тарихын дәуірмен, әдеби 

бағыттар және стилдермен байланыста қарастырады. 
Пәннің мақсаты: Гуманитарлық бағыттағы орта білім беру 

орындарындағы филология саласы бойнша шет тілі мен шетел 

әдебиеті пәнінің оқытушысы ретінде немесе ғылыми мекемелерде 

http://www.chinesetest.cn/
http://www.umao.ru/
http://www.laoshi.ru/
http://www.literature.org.cn/
http://www.gdwenxue.cn/
http://www.zgwxbbs.org/forum.php
http://www.zgwxbbs.org/


кіші ғылыми қызметкер–филолог ретінде маман қалыптастыру 

мақсатын алға қояды. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1 Білімін қолдану  Білімі: сыни зерттеулермен 

әдебиеттану ғылымындағы 

еңбектермен анықтама 

әдебиеттермен жұмыс істей алады; 
-әдебиеттану терминологиясын 

еркін меңгеріп және дұрыс 

пайдалана алады;  
Дағды: шығармалардың жалпы 

адамзаттық құндылығын тану 

арқылы берілген дәуірдегі әдеби 

құбылысты түсіндіре алады; 
-әдеби шығармаларды оқу, теория 

мен әдебиет тарихынан алған 

білімі негізінде ӛз концепциясын 

қорғай алады; 
 Құндылық ұраушылары: болашақ 

қытай тілі мен әдебиетінің 

оқытушысының және 

зерттеушісінің әдеби 

құбылыстарды ӛз кәсіби 

позициясы тұрғысында түсіндіре 

алады; 
Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту  Білімі: Ӛзіндік білім алу және ӛз 

бетінше жұмыс істеу қабілеттерін 

қалыптастыру шарттарын біледі.   
Дағды: Білім сапасын арттыруда 

ӛзін-ӛзі дамыту жолдарын 

жетілдіруге дағдыланады. 
Құндылық ұраушылары: Білім 

нәтижесін арттыруда  ӛзін-ӛзі 

дамытуды жетілдіруде озық 

тәжірибелерді қолданады. 
Б4.1. Ақпараттық сарапшылдық Білімі: Тарихи оқиғалар мен 

үдерістер туралы кіріспе білімдерді 

алу арқылы мамандыққа қажетті 

фундаментальды білімін 

қалыптастыруды үйренеді. 
Дағды:Тілдік қатынастар 

жүйесінің даму тарихын жүйелі 

түрде санасында сіңіру арқылы  

ӛзінің индивидуальды білім алу 

үдерісін басқара алады. 
Құндылық құраушылар: 
Тілдік қатынастар тарихында 

болған маңызды оқиғаларды маман 

ретінде пайымдай және 

тұжырымдай алады. 
Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Китайская классическая поэзия. –М.,2006. 
2. Алексеев В.М. Китайская литература.-М., 2008. 
Web-сайттар: 
http://www.chinesetest.cn 

http://www.chinesetest.cn/


www.umao.ru 
www.laoshi.ru 
http://www.literature.org.cn/ 
http://www.gdwenxue.cn/ 
http://www.zgwxbbs.org/forum.php 
http://www.zgwxbbs.org/ 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
В26.161  Қытай тілінің лексикологиясы 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі/Модуль – Шетел тілі жоғары деңгей 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+2+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІ 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
Қытай тілі А1,А2,В1,В2, С1 деңгейі 

Модульдің 

постреквизиттері 
Қытай тілінің теориялық грамматикасы  

Модуль мазмұны  Сӛздердің мағынасы, шығу тегі, тӛркіні, стильдік мәні мен сипаты, 

қолданылу қабілеттілігі туралы, жалпы алғанда, тілдің лексикалық 

жүйесі туралы жан-жақты мағлұмат беру. 
Лексикологияның ғылым ретінде танылуы, оның ғылымдар арасында 

алатын  орны, басқа ғылым салаларымен  байланысы,  оның зерттеу 

әдістері жайлы  мәліметтер беру. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білімін қолдану  Білімі:Лексикологияның ғылым 

ретінде танылуы, оның ғылымдар 

арасында алатын  орны, басқа 

ғылым салаларымен  байланысы,  

оның зерттеу әдістері жайлы  

біледі.  
Дағды: Сӛздердің мағынасын, 

шығу тегі, тӛркіні, стильдік мәні 

мен сипатын, қолданылу 

қабілеттілігін түсіндіре алады. 

Құндылық құраушылар: 
Тілдің лексикалық жүйесі туралы 

жан-жақты мағлұматтарды 

қабылдайды, үлестіреді. 

 Б1.3.Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

 

Білімі: Ақпараттық 

технологияларды  қолданудың 

қажеттілігін түсінеді, оны кәсіби 

салада қолданады.  
Дағды:Ақпараттық 

технологияларды  қолдану 

дағдысын қалыптастырады, оларды 

дәлдікпен басқарады. Құндылық 

құраушылар: 
Ақпараттық коммуникациялық 
технологиялар арқылы оқытудың 

жаңа әдістерін қабылдайды, 

http://www.umao.ru/
http://www.laoshi.ru/
http://www.literature.org.cn/
http://www.gdwenxue.cn/
http://www.zgwxbbs.org/forum.php
http://www.zgwxbbs.org/


тәжірибесінде қолданады. 

 Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту  Білімі: Ӛзіндік білім алу және ӛз 

бетінше жұмыс істеу қабілеттерін 

қалыптастыру шарттарын біледі.   
Дағды: Білім сапасын арттыруда 

ӛзін-ӛзі дамыту жолдарын 

жетілдіреді.  
Құндылық құраушылар: Білім 

нәтижесін арттыруда  ӛзін-ӛзі 

дамытуды жетілдіруде озық 

тәжірибелерді қолданады. 
Б4.1. Оқу үдерісін жоспарлау 

және жүзеге асыру 
Білімі: Сабақты жоспарлау 

әдістемесін біледі.  
Дағды: Сабақ жоспарын жасайды, 

сабақты ұйымдастырады.  
Құндылық құраушылар: Білімін ӛз 

тәжірибесінде жүзеге асырады. 

 Б4.3. Филологиялық зерттеулер 

жүргізе алу 
Білімі: Лексикологияның ғылыми 

тұрғыдан маңыздылығын түсінеді, 

зерттеулер жүргізу жолдарын 

біледі. 
Дағды: Теорияларды ғылыми-

зерттеу жұмыстарында 

пайдаланады. 
Құндылық құраушылар: Ғылыми 

талқылауларға қатысады,  

салғастырмалы ғылыми 

зерттеулер жүргізеді. 
Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1 黄伯荣. 现代汉语. 北京，2005.  

2. 叶盼云. 语法篇. 北京，2005. . 

3. 万艺玲. 汉语词汇教程. 北京，2007. 

4. 赵东美. 汉语教程. 北京，2007.  

5. 郭振华. 简明汉语语法. 北京，2008.  

WEB сайттар  
1. www. laoshi.ru 
2.www.umao.ru 
3.www.chinesetest.cn 
 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
В26.154 Қытай тілі (С2 деңгейі) 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі/Модуль – Шетел тілі жоғары деңгей 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+3+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІ 



Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
Қытай тілі А1,А2,В1,В2, С1деңгейі 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны  Қарым-қатынас және сӛздік  тақырыптар шеңберінде кәсіби дағдылар 

қалыптастыру. Оқытудың мәдениетаралық және кәсіптік бағыты, 

арнайы кәсіптік тілдік тақырыптар мен қарым-қатынас салаларына 

бағытталған кәсіби дағдыларын тереңдету. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану  

Білімі: 
Ақпараттық технологияларды  

қолданудың қажеттілігін түсінеді, 

оны кәсіби салада қолданады.  
Дағды: Ақпараттық 

технологияларды  қолдану 

дағдысын қалыптастырады, 

оларды дәлдікпен басқарады. 

Құндылық құраушылар: 

Ақпараттық коммуникациялық 
технологиялар арқылы оқытудың 

жаңа әдістерін қабылдайды, 

тәжірибесінде қолданады. 

 Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту  Білімі:  Ӛзіндік білім алу және ӛз 

бетінше жұмыс істеу қабілеттерін 

қалыптастыру шарттарын біледі 
Дағды:  Білім сапасын арттыруда 

ӛзін-ӛзі дамыту жолдарын 

жетілдіреді. 
Құндылық құраушылар: Білім 

нәтижесін арттыруда  ӛзін-ӛзі 

дамытуды жетілдіруде озық 

тәжірибелерді қолданады. 

 Б4.1. Оқу үдерісін жоспарлау 

және жүзеге асыру 

 

Білімі: Сабақты жоспарлау 

әдістемесін біледі.  
Дағды: Сабақ жоспарын жасайды, 

сабақты ұйымдастырады. 
Құндылық құраушылар: Білімін ӛз 

тәжірибесінде жүзеге асырады. 

Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1 黄伯荣. 现代汉语. 北京，2005.  

2. 叶盼云. 语法篇. 北京，2005. . 

3. 万艺玲. 汉语词汇教程. 北京，2007. 

4. 赵东美. 汉语教程. 北京，2007.  

5. 郭振华. 简明汉语语法. 北京，2008.  

 
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
В.26.168 Қытай тілінің теориялық фонетикасы 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 



Д.Әдіш; 

Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі /Модуль – Әдебиет ІІІ 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+2+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІ 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
Қытай тілінің практикалық фонетикасы 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны  Тіл дыбыстарының пайда болуы, дыбыстау мүшелерінің қызметі, 

дыбыстардың түрлері, іштей жіктелуі, тіркесу заңдылықтары: буын, 

оның түрлері, екпін, ырғақ,үндестік заңдары, орфография, орфоэпия 

т.б. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білімін қолдану 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білімі: Тіл дыбыстарының пайда 

болуы, дыбыстау мүшелерінің 

қызметі, дыбыстардың түрлері, 

іштей жіктелуі, тіркесу 

заңдылықтарын біледі. 
Дағды: Дыбыстарды 

топтастырылуы бойынша жіктей 

алады. 
Құндылық құраушылар: 

Теориялық білімін тәжірибеде 

жүзеге асырады. 

Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: Ақпараттық 

технологияларды  қолданудың 

қажеттілігін біледі, оны кәсіби 

салада қолданады. 
Дағды: Ақпараттық 

технологияларды  қолдану 

дағдысын қалыптастырады, 

оларды дәлдікпен басқарады. 
Құндылық құраушылар: 

Ақпараттық коммуникациялық 
технологиялар арқылы оқытудың 

жаңа әдістерін қабылдайды, 

тәжірибесінде қолданады. 
Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі: Ӛзіндік білім алу және ӛз 

бетінше жұмыс істеу қабілеттерін 

қалыптастыру шарттарын біледі. 
Дағды: Білім сапасын арттыруда 

ӛзін-ӛзі дамыту жолдарын 

жетілдіреді. 
Құндылық құраушылар: Білім 

нәтижесін арттыруда  ӛзін-ӛзі 

дамытуды жетілдіруде озық 

тәжірибелерді қолданады. 



Б4.1. Оқу үдерісін жоспарлау 

және жүзеге асыру 
Білімі: Сабақты жоспарлау 

әдістемесін біледі. 
Дағды: Сабақ жоспарын жасайды, 

сабақты ұйымдастырады. 
Құндылық құраушылар: Білімін ӛз 

тәжірибесінде жүзеге асырады. 

 

 Б4.3. Филологиялық зерттеулер 

жүргізе алу 
Білімі: Фонетиканың ғылыми 

тұрғыдан маңыздылығын түсінеді, 

зерттеулер жүргізу жолдарын 

біледі. 
Дағды: Теорияларды ғылыми-

зерттеу жұмыстарында пайдалана 

алады. 
Құндылық құраушылар: Ғылыми 

талқылауларға қатысады,  

салғастырмалы ғылыми 

зерттеулер жүргізеді. 
Қорытынды бақылау  емтихан  
Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1．新实用汉语课本。第一册至第四册中国语言文化大学出版社。

2012 年 

2．新概念汉语第一册至第四册中国语言文化大学出版社。2012 年 

3．汉语教程第三册。上下。中国语言文化大学出版社。2012 年 

4.  现代汉语。上下。高等教育出版社。2012 年 

5.  基础汉语。北京人民出版社。2011 年 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 
В26.143 Қытай әдебиеті ІІІ 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Базалық кәсіптендіру модулі /Модуль – Әдебиет ІІІ 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+2+0 

Кредит/ECTS саны 5 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІ 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
Қытай әдебиеті ІІ 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны  Қытай әдебиетінің тарихи-генетикалық және типологиялық 

әртүрлілігі бойынша олардың дамуындағы барлық кезеңдер жӛнінде 

қажетті мағлұматтарды береді. 
Студенттерді оқылатын тіл елдерінің әдебиеті тарихының 

ерекшелігімен, оның пайдаболған кезеңінен осы күнге дейінгі 

аралықтағы уақыт ішіндегі бағыттармен, тәсілдермен және 

мәселелермен таныстыру, Қытай әдебиетінің рӛлі мен  орны туралы 

жалпы түсінікті қалыптастыру болып табылады.   



Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1  Білімін қолдану 
 

 

Білімі: қытай әдебиеті тарихының 

ерекшелігімен, оның пайдаболған 

кезеңінен осы күнге дейінгі 

аралықтағы уақыт ішіндегі 

бағыттармен, тәсілдермен және 

мәселелермен танысады; 
-қытай әдебиетінің рӛлі мен  орны 

туралы жалпы түсінікті 

қалыптастырады; 
Дағды: ӛткен заманда жасалған 

ұлттық әдеби мұраны жүйелеу 

және талдау, оның оқылатын тіл 

елдерінің қазіргі кӛркем 

әдебиеттің дамуында атқаратын 

рӛлін айқындай алады; 
-жанырлар жүйесіндегі ерекшелік 

жайында және оқылатын тіл 

елдерінің әдебиетінің 

типологиялық белгілері мен 

негізгі кӛркемдік әдістері туралы 

мағлұмат бере алады; 
Құндылық құраушылары: ағымдар 

мен жанырлрдың хронологиялық 

жүйелігі сақталған ұлттық 

әдебиеттің дамуының әр түрлі 

кезеңдеріне сәйкес жазушылық 

мектептермен және жекелеген 

авторлардың шығармашылығымен 

танысады; 

 

 

Б3.1. Қоғам және кәсіби ортада 

коммуникативті дағдыларды 

қолдану 

Білімі: Қоғам және кәсіби ортада 

коммуникативті дағдыларды 

қолдану қағидаларымен танысады. 
Дағды: Коммуникативті 

дағдыларды дәлдікпен орындауға 

тырысады. 
Құндылық құраушылары: 
Коммуникативтік шеберліктерін 

тәжірибеде қолданады. 
Б4.1. Оқу үдерісін жоспарлау 

және жүзеге асыру 
Білімі: Сабақты мазмұны негізінде 

жоспарлау әдістемесін біледі. 
Дағды: Сабақ жоспарын жасауға 

тәжірибе жинақтайды, 

машықтанады. 
Құндылық құраушылары: Білімін 

ӛз тәжірибесінде жүзеге асырады. 

Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1 Китайская классическая поэзия. –М.,2006. 
2 Алексеев В.М. Китайская литература.-М., 2008. 
Web-сайттар: 
3. http://www.chinesetest.cn 

4. www.umao.ru 
5. www.laoshi.ru 
6. http://www.literature.org.cn/ 
7. http://www.gdwenxue.cn/ 

http://www.chinesetest.cn/
http://www.umao.ru/
http://www.laoshi.ru/
http://www.literature.org.cn/
http://www.gdwenxue.cn/


8. http://www.zgwxbbs.org/forum.php 
http://www.zgwxbbs.org/ 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 

В26.166 Қытай тілінің стилистикасы 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 

Модуль түрі  ЖБТ1  Тіл және шығарма/ Модуль – Тіл теориясы 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 2+2+0 

Кредит/ECTS саны 6 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VIІ 

Білім алушылардың 

саны 

6 

Модульдің 

пререквизиттері 

 Қытай тілінің лексикологиясы 

Модульдің 

постреквизиттері 

Қытай тілінің теориялық грамматикасы 

Модуль мазмұны  Стилистиканың басты мақсаты, бұдан бұрын айтылғандай, жеке 

сӛздер мен грамматикалық тұлғалардың, сондай-ақ синтаксистік 

конструкциялардың қолданылу заңдылықтары мен экспрессивтік 

сапасын айқындау. Олай болса грамматикалық стилистиканың басты 

міндеті — грамматикалық категориялар мен синтаксистік 

конструкциялардың мәні мен мағынасын айқындау, сол мән-мағы-

наның туу, пайда болу тәсілдерін кӛрсету және жеке тұлғалар мен 

шумақтардың қолданылу жүйесі мен сферасын белгілеу. Осы 

міндеттер тұрғысынан келгенде, стилистиканың грамматикалық 

саласының маңызы аса ден қоярлық. Ӛйткені оған мына тәріздес 

себептер бар: грамматикалық тұлғалар мен синтаксистік конструк-

циялардың жеке сӛздер тәріздес стильдік салаларға жіктеліп, қа-

лыптасуы кең таралған құбылыс емес. Белгілі бір тұлғалар мен 

шумақтардың қолданылу заңдылығы олардың мән-мағынасы мен 

грамматикалық табиғатына тәуелді болады. 
 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану Білімі: Стилистиканың басты мақсаты, 

бұдан бұрын айтылғандай, жеке сӛздер 

мен грамматикалық тұлғалардың, 

сондай-ақ синтаксистік 

конструкциялардың қолданылу 

заңдылықтары мен экспрессивтік 

сапасын айқындау. 
Дағды: грамматикалық стилистиканың 

басты міндеті — грамматикалық 

категориялар мен синтаксистік 

конструкциялардың мәні мен 

мағынасын айқындау, сол мән-мағы-

наның туу, пайда болу тәсілдерін 

кӛрсету және жеке тұлғалар мен 

шумақтардың қолданылу жүйесі мен 

сферасын белгілеу.  
Құндылық құраушылар: 

грамматикалық тұлғалар мен 

http://www.zgwxbbs.org/forum.php
http://www.zgwxbbs.org/


синтаксистік конструк-циялардың жеке 

сӛздер тәріздес стильдік салаларға 

жіктеліп, қа-лыптасуы кең таралған 

құбылыс емес. Белгілі бір тұлғалар мен 

шумақтардың қолданылу заңдылығы 

олардың мән-мағынасы. 

Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: Инновациялық технологиялар 

арқылы теориялық білімді ӛз 

тәжірибесінде пайдалана біледі. 
Дағды: Қазіргі заман методологиясын 

кәсіби іс-әрекет негізінде 

тұжырымдайды. 
Құндылық құраушылар: Білім, ғылым 

және әлеуметтік ғылыми салаларда 

ауызша және жазбаша қарым-қатынас 

құралы ретінде тілді қолдана білуі. 

Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі: Ӛзін-ӛзі дамыту деңгейін, кәсіби 

дағдыларын жетілдірудің ӛз бетінше 

білім алуға қабілетті 
Дағды: Сӛйлеу-коммуникативті 

әрекетін меңгерудегі әр алуан жұмыс 

түрлері мен әдістерін қолдана білуі. 
Құндылық құраушылар: Қарым-

қатынас қабілеттілігін дамыту, оқу, 

тыңдау, жазу және сӛйлеу дағдыларын 

қалыптастыру. 

 Б4.3 
Ғылыми-зерттеу 

Білімі: Теориялардың ғылыми 

тұрғыдан маңыздылығын түсіну, оны 

зерттеу жұмыстарында қолдану 
Дағды: Грамматикалық формалар мен 

құрылымдарды сӛйлеу процесінде 

дұрыс қолдану 
Құндылық құраушылар: Теориялар 

туралы ғылыми талқылауларға 

қатысады, ӛзгелерге ғылыми тұрғыда 

түсіндіреді. 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, практикалық сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. 黄伯荣. 现代汉语. 北京，2005. – 337 页. 

2. 叶盼云. 语法篇. 北京，2005. – 467 页. 

3. 万艺玲. 汉语词汇教程. 北京，2007. – 190 页. 

4. 赵东美. 汉语教程. 北京，2007. – 265页. 

5. 郭振华. 简明汉语语法. 北京，2008. – 244页. 

6. 卢福波. 对外汉语教学实用语法. 北京，2005.  – 281 页. 



7. 张宝林. 汉语教学参考语法. 北京，2006. – 304 页. 

Жаңартылған мерзімі   

 

Модульдің шифр және 

атауы 

В26.167  Қытай тілінің теориялық грамматикасы 
 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 

Модуль түрі  ЖБТ1  Тіл және шығарма/ Модуль – Тіл теориясы 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 2+2+0 

Кредит/ECTS саны 6 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VIІ 

Білім алушылардың 

саны 

6 

Модульдің 

пререквизиттері 

Қытай тілінің практикалық грамматикасы  

Модульдің 

постреквизиттері 

Қытай тілінің тарихы 

Модуль мазмұны  Қытай тілінде тілдердің даралаушы тобына тән құрылымдық белгілер 

айқын кӛрінеді, оның кӛптеген грамматикалық категориялары 

үндіевропалық және ӛзге тілдердегідей морфологиялық емес, 

лексикалық немесе синтаксистік тәсілдер арқылы білдіріледі. Қытай 

тілінің морфологиясы сӛздің құрылымдық заңдылықтарын, сӛз 

таптарын және олардың грамматикалық ерекшеліктерін, түрлерін 

қарастырады. Синтаксистік қатынастармен синтаксистік мағыналарды 

білдірудің басты тәсілдеріне сӛздердің орын тәртібі, сӛйлемнің 

түрлері, олардың сӛйлемде атқаратын қызметі, интонация, сонымен 

қатар арнайы лексикалық элементтер жатады. Қытай тілінің 

грамматикалық жүйесін зерттегенде синтаксиске ерекше назар 

аударылады. 
 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1  Білімін қолдану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білімі: Тілдің грамматикалық 

ерекшеліктері мен құрылымдарын, 

оқудың негізгі ережелерін білуі; 
Дағды: Әдебиет пен тіл ғылымының 

қазіргі деңгейі мен дамуының негізгі 

кезеңдерін білуі. 
Құндылық құраушылар: Теориялар 

туралы талқылауларға қатысады, 

ӛзінің ойын білдіреді. 

Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: Қытай тілінде тілдердің 

даралаушы тобына тән құрылымдық 

белгілер айқын кӛрінеді, оның 

кӛптеген грамматикалық 

категориялары үндіевропалық және 

ӛзге тілдердегідей морфологиялық 

емес, лексикалық немесе синтаксистік 

тәсілдер арқылы білдіріледі. 



Дағды: Қытай тілінің морфологиясы 

сӛздің құрылымдық заңдылықтарын, 

сӛз таптарын және олардың 

грамматикалық ерекшеліктерін, 

түрлерін қарастырады. Синтаксистік 

қатынастармен синтаксистік 

мағыналарды білдірудің басты 

тәсілдеріне сӛздердің орын тәртібі, 

сӛйлемнің түрлері, олардың сӛйлемде 

атқаратын қызметі, интонация, 

сонымен қатар арнайы лексикалық 

элементтер жатады. 
Құндылық құраушылар: Қытай тілінің 

грамматикалық жүйесін зерттегенде 

синтаксиске ерекше назар 

аударылады. 
Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі: Ӛзін-ӛзі дамыту деңгейін, 

кәсіби дағдыларын жетілдірудің ӛз 

бетінше білім алуға қабілетті 
Дағды: Сӛйлеу-коммуникативті 

әрекетін меңгерудегі әр алуан жұмыс 

түрлері мен әдістерін қолдана білуі 
Құндылық құраушылар: Қарым-

қатынас қабілеттілігін дамыту, оқу, 

тыңдау, жазу және сӛйлеу дағдыларын 

қалыптастыру. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, практикалық сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. 黄伯荣. 现代汉语. 北京，2005. – 337 页. 

2. 叶盼云. 语法篇. 北京，2005. – 467 页. 

3. 万艺玲. 汉语词汇教程. 北京，2007. – 190 页. 

4. 赵东美. 汉语教程. 北京，2007. – 265页. 

5. 郭振华. 简明汉语语法. 北京，2008. – 244页. 

6. 卢福波. 对外汉语教学实用语法. 北京，2005.  – 281 页. 

7. 张宝林. 汉语教学参考语法. 北京，2006. – 304 页. 

Жаңартылған мерзімі   

 

Модульдің шифр және 

атауы 
В26.170 Лингвоелтану 
 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 

Модуль түрі  ЖБТ1  Тіл және шығарма /Модуль – Тіл теориясы 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+2+0 

Кредит/ECTS саны 6 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VIІ 



Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
Тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны  "Лингвоелтану" курсы басқа практикалық және теориялық пәндермен 

тығыз байланыста бола отырып, тілін оқитын елдердің тарихын, 

географиясын, экономикасын, мәдениетін, қоғамдық саяси 

құрылымын және білім саласының даму жолдарын кәсіби-бағдар әдісі 

тұрғысынан қарастыруды кӛздейді. Тілін оқитын елдердің мәдени 

мұрасы болатын ұлттық салт-сана, әдет-ғүрып, діни ұстаным сияқты 

жайттарды білуді жүйелеу, ол тек ӛз елінің мәтениетін білумен 

шектелмей, сонымен басқа елдің мәдениетіне де үлкен 

шыдамдылықпен қарауға үйретеді. Елтану курсы студенттердің 

дүниетанымын дамытуға ӛз үлесін қосады, атап айтқанда елтану 

саласына байланысты сӛздік қорды әсіресе фразеологизмдерді, 

терминологияларды байытады; Лингвоелтану сияқты ұғымды енгізеді, 

тілдік бірліктердің ұлттық - мәдени, семантикасы туралы мағлұмат 

беріп, осы семантикада ӛз кӛрінісін табатын адамдардың тарихы 

жағдайы, салт-дәстүрі, олардың бір-біріне, дүниеге деген кӛзқарасы 

туралы хабардар етеді. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1  Білімін қолдану 
 

Білімі:Тіл үйренушілер қытай тілін 

оқу арқылы сол халықтың салт-

дәстүрдімен,тілі мен ділін біледі 

Дағды: Жаңа тақырыптарды  

меңгерудегі әртүрлі әдістерді 

қолдануды біледі 

Құндылық құраушылар: Ел туралы 

білімін сын тұрғысынан талдай 

алады 

Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: Инновациялық 

технологиялар арқылы теориялық 

білімді ӛз тәжірибесінде 

пайдалануды біледі  

Дағды: Ақпараттық  кӛздерді(ТВ-

технологияарды, интернет 

жүйелерді, электронды оқулықтар 

мен БАҚ материалдарын) тиімді 

пайдаланады 
Құндылық құраушылар: Жаңа 

технологиялар бойынша жинау, 

қорытуталдау және мәліметтерді 

сақтау дағдыларын меңгеру 

 Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі: Ӛзін-ӛзі дамыту деңгейін, 

кәсіби дағдыларын жетілдірудің ӛз 

бетінше білім алуға қабілетті 
Дағды: Сӛйлеу-коммуникативті 

әрекетін меңгерудегі әр алуан жұмыс 

түрлері мен әдістерін қолдана білуі. 
Құндылық құраушылар: Қарым-

қатынас қабілеттілігін дамыту, оқу, 

тыңдау, жазу және сӛйлеу 

дағдыларын қалыптастыру. 
Қорытынды бақылау  Емтихан 



Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. 黄伯荣. 现代汉语. 北京，2005. – 337 页. 

2. 叶盼云. 语法篇. 北京，2005. – 467 页. 

3. 万艺玲. 汉语词汇教程. 北京，2007. – 190 页. 

4. 赵东美. 汉语教程. 北京，2007. – 265页. 

5. 郭振华. 简明汉语语法. 北京，2008. – 244页. 

6. 卢福波. 对外汉语教学实用语法. 北京，2005.  – 281 页. 

7. 张宝林. 汉语教学参考语法. 北京，2006. – 304 页. 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 

В26.148 Қытай тілінің тарихы 
 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 

Модуль түрі  ЖБТ1  Тіл және шығарма./Модуль –Әдеби шығармашылық 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+2+0 

Кредит/ECTS саны 6 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VIІ 

Білім алушылардың 

саны 

6 

Модульдің 

пререквизиттері 

қытай тілінің (фонетикасы, лексикологиясы, грамматикасы).  

Модульдің 

постреквизиттері 

 - 

Модуль мазмұны   Тіл тарихы пәнінің негізгі мақсаты – оқытылып отырған  тілдің 

тарихи ӛзгерістерін тілдік жүйенің ішкі тілдік факторлардың әсерінен, 

сол сияқты тілге қатысы факторлардың әсерінен үздіксіз ӛзгеріп 

отырған тілдік система ретінде баяндау. Тарихи ӛзгерістер фактілері 

аталған тілдің тілдік жүйенің жалпы заңдылықтары және ерекше 

белгілері мен бағыттарының тілдің ӛмір сүру шарттарымен үздіксіз 

байланысының кӛрінісі ретінде қаралады. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1  Білімін қолдану 
 

Білімі: Тілдің негізгі даму 

этаптарын біледі, 

Экстралингвистика-лық және 

интралин-гвисти-калық 

факторлардың әсерінен болатын 

тіл жүйесіндегі ӛзгерістердің 

себебін түсінеді. 

Дағды: Фонетика, грамматика және 

лексика саласындағы негізгі 

процесстерін  біледі. 

Тілдегі (фонетикалық және 

грамматикалық) сӛздердің 

ӛзгеруін дәлелдей алады. 

Құндылық құраушылар: Тарихи 

және этимологиялық сӛздіктермен 



жұмыс жасай алады. 

Тілдік қордың тарихи даму 

жолында туған сӛздердің 

семантикалық ӛзгешелігін 

түсіндіре алады. 
Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: Қазіргі заманғы 

технологияны толық біледі. 

 Отандық және шетелдік 

дереккӛздерден ақпараттарды 

табысты ӛңдеуді үйренеді. 
Дағды: ақпараттық коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып 

Оқып отырған тілдің ресми-іскерлік 

ерекшеліктері, ӛзіндік логикалық 

ойлауды қалыптастыру. 
Құндылық құраушылар: Қарым-

қатынас қабілеттілігін дамыту, оқу, 

тыңдау, жазу және сӛйлеу 

дағдыларын қалыптастыру. 
Б2.4Этика және құндылықтар 
 

Білімі: Тарихтағы  этика туралы 

түсінігі қалыптасады. Оны қандай 

жерлерде қалай қолдану керектігін 

біледі. 
Дағды: Әдебиет пен тіл ғылымының 

қазіргі деңгейі мен дамуының негізгі 

кезеңдерін білуі. 
Құндылық құраушылар: Дип.қызмет 

барысында ӛзге елдің этика мен 

құндылықтарына түсіністікпен 

қабылдап, оларды құрметтейді. 

 Б3.1Қоғам және кәсіби ортада 

коммуникативті дағдыларды 

қолдану 
 

Білімі: Әдебиет пен тіл ғылымының 

қазіргі деңгейі мен дамуының негізгі 

кезеңдерін білуі 
Дағды: коммуникативті дағдыларды 

ӛте шебер қолдана білген дип. 

тұлғаларға еліктейді. 
Құндылық құраушылар: Тіл мен 

әдебиеттің дамуының жалпы 

заңдылықтарын, әр кезеңдегі кӛркем 

әдебиет құбылыстарын талдау, түрлі 

жанр шығармаларының құрылысын 

талдау. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. 黄伯荣. 现代汉语. 北京，2005. – 337 页. 

2. 叶盼云. 语法篇. 北京，2005. – 467 页. 

3. 万艺玲. 汉语词汇教程. 北京，2007. – 190 页. 

4. 赵东美. 汉语教程. 北京，2007. – 265页. 

5. 郭振华. 简明汉语语法. 北京，2008. – 244页. 

6. 卢福波. 对外汉语教学实用语法. 北京，2005.  – 281 页. 



7. 张宝林. 汉语教学参考语法. 北京，2006. – 304 页. 

Жаңартылған мерзімі   

 

Модульдің шифр және 

атауы 

В26.159 Қытай тілінде әдеби шығармашылық (эссе)  
 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 

Модуль түрі  ЖБТ1  Тіл және шығарма./Модуль –Әдеби шығармашылық 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+4+0 

Кредит/ECTS саны 6 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VIІ 

Білім алушылардың 

саны 

6 

Модульдің 

пререквизиттері 

Қытай тілі А1,А2, В1, В2, С1,С2 деңгейлері 

Модульдің 

постреквизиттері 

- 

Модуль мазмұны  Түрлі тақырыпта шығарма жазу, баяндау; 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1  Білімін қолдану Білімі: Тілдің грамматикалық 

ерекшеліктері мен құрылымдарын, 

оқудың негізгі ережелерін білуі; 
Дағды: Білім, ғылым және 

әлеуметтік ғылыми салаларда 

ауызша және жазбаша қарым-

қатынас құралы ретінде тілді 

қолдана білуі. 
Құндылық құраушылар: Қытай 

тілінде табиғатты, адам бейнесін, 

адам кӛңіл-күйін жазбаша бейнелеу; 

Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: Сӛйлеу-коммуникативті 

әрекетін меңгерудегі әр алуан 

жұмыс түрлері мен әдістерін 

қолдана білуі 
Дағды: ақпараттық 

коммуникациялық технологияларды 

қолдана отырып Оқып отырған 

тілдің ресми-іскерлік ерекшеліктері, 

ӛзіндік логикалық ойлауды 

қалыптастыру. 
Құндылық құраушылар: Қарым-

қатынас қабілеттілігін дамыту, оқу, 

тыңдау, жазу және сӛйлеу 

дағдыларын қалыптастыру. 

Б.4.1Ақпараттық сарапшылдық 

 

Білімі: сараптамалық ойлай білу 

машығын үйренеді. 
Дағды: мәдени-әлеуметтік 

компоненттерін салыстырмалы-



аналитикалық тұрғыдан сипаттауға 

қабілетті. 
Құндылық құраушылар: болып 

жатқан оқиғалар мен шындық 

құбылыстарға егжей-тегжейлі 

талдау жасап, жауап беру, кәсіби 

ӛңдеуден ӛткен құнды мәліметтерді 

үйлестіре білу. 
Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  практикалық сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. 现代汉语。上下。高等教育出版社。2005 年 

2. 基础汉语。北京人民出版社。2007 年 

3. 中国文化概况。湖南师范大学出版社。2008 年 

4. 中国文学通史。中国文学出版社。2011 年 

5. 中国现代文学。中国人民大学出版社。2006 年 

6. 饿汉大词典。上海人民出版社。2007 年 

7. 汉俄词典。北京大学出版社。 1989 年 

Жаңартылған мерзімі   

 

Модульдің шифр және 

атауы 

В26.139 Қытай баспасӛз тілі 
 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 

Модуль түрі  ЖБТ2 Фольклор және диалект./Модуль – Фольклор 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 2+2+0 

Кредит/ECTS саны 6 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VIІ 

Білім алушылардың 

саны 

6 

Модульдің 

пререквизиттері 

 Қытай тілі С2 

Модульдің 

постреквизиттері 

-  

Модуль мазмұны  " Қытай баспасӛз тілі " арнайы курсы баспасӛз тілінің ерекшеліктерін, 

терминдердің аудармасын, оның лексикалык кұрамын, 

грамматикалық қағидалардың баспасӛз жанрында қолдануын 

зерттейді. Қытай тілінде шығатын газеттер мен журналдар окып 

түсіну әдісінде қолданылатын ең керемет мүмкіндік болып табылады. 

Баспасӛз -информацияның негізгі кӛзі. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1  Білімін қолдану 
 

Білімі: Әр түрлі саладағы қызметтік 

құжаттар мен іскерлік жазбаларды 

дайындай білуі; 
Дағды: Қытай тілінде шығатын газеттер 

мен журналдар окып түсіну әдісінде 

қолданылатын ең керемет мүмкіндік 

болып табылады. Баспасӛз -

информацияның негізгі кӛзі. 
Құндылық құраушылар: " Қытай 

баспасӛз тілі " арнайы курсы баспасӛз 



тілінің ерекшеліктерін, терминдердің 

аудармасын, оның лексикалык 

кұрамын, грамматикалық қағидалардың 

баспасӛз жанрында қолдануын 

зерттейді. 
Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: Сӛйлеу-коммуникативті әрекетін 

меңгерудегі әр алуан жұмыс түрлері 

мен әдістерін қолдана білуі 
Дағды: ақпараттық коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып 

Оқып отырған тілдің ресми-іскерлік 

ерекшеліктері, ӛзіндік логикалық 

ойлауды қалыптастыру. 
 
Құндылық құраушылар: Қарым-қатынас 

қабілеттілігін дамыту, оқу, тыңдау, 

жазу және сӛйлеу дағдыларын 

қалыптастыру. 
Б.4.1Ақпараттық 

сарапшылдық 

 

Білімі: сараптамалық ойлай білу 

машығын үйренеді. 
Дағды: мәдени-әлеуметтік 

компоненттерін салыстырмалы-

аналитикалық тұрғыдан сипаттауға 

қабілетті. 
Құндылық құраушылар: болып жатқан 

оқиғалар мен шындық құбылыстарға 

егжей-тегжейлі талдау жасап, жауап 

беру, кәсіби ӛңдеуден ӛткен құнды 

мәліметтерді үйлестіре білу. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, практикалық сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1 黄伯荣. 现代汉语. 北京，2005.  

2. 叶盼云. 语法篇. 北京，2005. . 

3. 万艺玲. 汉语词汇教程. 北京，2007. 

4. 赵东美. 汉语教程. 北京，2007.  

5. 郭振华. 简明汉语语法. 北京，2008.  

Жаңартылған мерзімі   

 

Модульдің шифр 

және атауы 

В26.169 Қытай фольклоры 
 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; Д.Әдіш; 

Модуль түрі  ЖБТ2 Фольклор және диалект./Модуль – Фольклор 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 2+2+0 

Кредит/ECTS саны 6 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VIІ 

Білім алушылардың 

саны 

6 



Модульдің 

пререквизиттері 

Қытай әдебиеті І, ІІ,ІІІ 

Модульдің 

постреквизиттері 

- 

Модуль мазмұны  Қытай халық  шығармашылығы, яғни аңыздар, қиссалар, 

ертектер, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар және т.б. Қытай 

фольклорынан мағлұмат береді. Фольклор рухани мәдениеттің маңызды 

құрамдас бӛлігі, халық бұқарасының, этностардың кӛркемдік ой-

толғамының неғұрлым пәрменді нысаны. 
 

Құзыреттер және 

оқыту нәтижелері  

Б1.1  Білімін қолдану 
 

Білімі: Қытай халық шығармашылығы, 

яғни аңыздар, қиссалар, ертектер, мақал-

мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар және 

т.б. Қытай фольклорынын мағлұмат 

береді. 
Дағды: Фольклор рухани мәдениеттің 

маңызды құрамдас бӛлігі, 

халық бұқарасының, этностардың 

кӛркемдік ой-толғамының неғұрлым 

пәрменді нысаны. 
Құндылық құраушылар: филологиялық 

зерттеулерде талдаудың негізгі әдістерін 

меңгереді; 

Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: Әр түрлі саладағы қызметтік 

құжаттар мен іскерлік жазбаларды 

дайындай білуі; 
Дағды: ақпараттық коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып Оқып 

отырған тілдің ресми-іскерлік 

ерекшеліктері, ӛзіндік логикалық ойлауды 

қалыптастыру. 
Құндылық құраушылар: Білім, ғылым 

және әлеуметтік ғылыми салаларда 

ауызша және жазбаша қарым-қатынас 

құралы ретінде тілді қолдана білуі. 

 Б2.4Этика және 

құндылықтар 
 

 

Білімі: Тарихтағы  этика туралы түсінігі 

қалыптасады. Оны қандай жерлерде қалай 

қолдану керектігін біледі. 
Дағды: Дип. Этика мен құндылықтарды 

орынды қолдана білген дипломаттарға 

еліктейді, оларды үлгі тұтады. 
Құндылық құраушылар: Дип.қызмет 

барысында ӛзге елдің этика мен 

құндылықтарына түсіністікпен қабылдап, 

оларды құрметтейді. 
 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу 

шарты  

Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 11 黄伯荣. 现代汉语. 北京，2005.  

2. 叶盼云. 语法篇. 北京，2005. . 

3. 万艺玲. 汉语词汇教程. 北京，2007. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%A3%D1%8B%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D3%99%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%B1%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D0%BB%D1%82%D0%BF%D0%B0%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%A3%D1%8B%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D3%99%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D3%99%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%B1%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D0%BB%D1%82%D0%BF%D0%B0%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0


4. 赵东美. 汉语教程. 北京，2007.  

5. 郭振华. 简明汉语语法. 北京，2008.  

http://www.chinesetest.cn 
http://www.umao.ru 
http://www.laoshi.ru 
http://www.literature.org.cn/ 
http://www.gdwenxue.cn/ 
http://www.zgwxbbs.org/forum.php 
http://www.zgwxbbs.org/ 

Жаңартылған мерзімі   

 

Модульдің атауы және 

шифр 
В26.160 Қытай тіліндегі шешендік ӛнер 
 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 

Модуль түрі  ЖБТ2 Фольклор және диалект/.Модуль – Фольклор 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+2+0 

Кредит/ECTS саны 6 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VIІ 

Білім алушылардың 

саны 
6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны  
Шешендік сӛздер ағып тұрған поэзия, тұнып тұрған философия. Ақ 

ӛлеңмен ӛрілген сӛз тұнығы: сырлы теңеу, астарлы сын, жинақы ой, 

жұмбақты меңзеу, қисынды толғам, тылсымды талай. Бәрі тіл 

құдіретінің, пікір түйінділігінің, таңғажайып ой толғағының әмбебап 

туындысы. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1  Білімін қолдану 

 

Білімі: Әр түрлі саладағы 

қызметтік құжаттар мен іскерлік 

жазбаларды дайындай білуі; 
Дағды: ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып 

Оқып отырған тілдің ресми-

іскерлік ерекшеліктері, ӛзіндік 

логикалық ойлауды қалыптастыру. 
Құндылық құраушылар: Білім, 

ғылым және әлеуметтік ғылыми 

салаларда ауызша және жазбаша 

қарым-қатынас құралы ретінде 

тілді қолдана білуі. 

Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: Әр түрлі саладағы 

қызметтік құжаттар мен іскерлік 

жазбаларды дайындай білуі; 
Дағды: ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып 

Оқып отырған тілдің ресми-

http://www.chinesetest.cn/
http://www.umao.ru/
http://www.laoshi.ru/
http://www.literature.org.cn/
http://www.gdwenxue.cn/
http://www.zgwxbbs.org/forum.php
http://www.zgwxbbs.org/
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F


іскерлік ерекшеліктері, ӛзіндік 

логикалық ойлауды қалыптастыру 
Құндылық құраушылар: Білім, 

ғылым және әлеуметтік ғылыми 

салаларда ауызша және жазбаша 

қарым-қатынас құралы ретінде 

тілді қолдана білуі. 

Б2.1 Ӛзін-ӛзі дамыту 

 

Білімі: Ӛз уақытын жоспарлап, ӛз 

бетінше білім алуға дайын болуы 
Дағды: Дип.шеттілін кәсіби 

тұрғыда сӛйлеу дағдысын 

қалыптастырады. 
Құндылық құраушылар: Ӛзінің 

кәсіби іс-әрекетінде тұлға ретінде 

кӛрсетуге тырысады. 
Б2.4Этика және құндылықтар 

 

Білімі: Тарихтағы  этика туралы 

түсінігі қалыптасады. Оны қандай 

жерлерде қалай қолдану керектігін 

біледі. 
Дағды: Дип. Этика мен 

құндылықтарды орынды қолдана 

білген дипломаттарға еліктейді, 

оларды үлгі тұтады. 
Құндылық құраушылар: 

Дип.қызмет барысында ӛзге елдің 

этика мен құндылықтарына 

түсіністікпен қабылдап, оларды 

құрметтейді. 

 Б3.1Қоғам және кәсіби ортада 

коммуникативті дағдыларды 

қолдану 

Білімі: Қолданыстағы  

коммуникативті дағдыларды 

біледі, оны қолданады. 
Дағды: коммуникативті 

дағдыларды шешендік  ӛнерде  

дәлдікпен орындауға тырысады. 
Құндылық құраушылар: 

коммуникативті дағдыларды 

шеттілінде ӛте шебер қолдана 

білген дип. тұлғаларға еліктейді. 

Қорытынды бақылау 

түрі 
Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиет  Негізгі әдебиеттер: 

1 黄伯荣. 现代汉语. 北京，2005.  

2. 叶盼云. 语法篇. 北京，2005. . 

3. 万艺玲. 汉语词汇教程. 北京，2007. 

4. 赵东美. 汉语教程. 北京，2007.  

5. 郭振华. 简明汉语语法. 北京，2008.  

1. Негимов С. Шешендік ӛнер. - Алматы: Ана тілі, 2006. 
2. Адамбаев Б. Халық даналығы. - Алматы: Мектеп, 2007. 
3. Жармұхамедов М. Шешендік ӛнер. - Алматы: Мұраттас, 2008. 



4. Қоңыратбаев Ә. Қазақ фольклорының тарихы. - Алматы: Ана 

тілі, 2012. 
5. Байтұрсынов А. Әдебиеттанытқыш // Ақ жол. - Алматы: 

Жалын, 2011. 

6. Досмұхамедов X. Қазақ халық әдебиеті //Аламан. - Алматы, 

2011. 
7. Әуезов М. Әдебиет тарихы. - Алматы, 2011. 

 
Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің шифр және 

атауы 

В17.140 Қытай диалектілері 
 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 

Модуль түрі  ЖБТ2 Фольклор және диалект. /Модуль – Шығарма талдау 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 1+2+0 

Кредит/ECTS саны 6 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VIІ 

Білім алушылардың 

саны 

6 

Модульдің 

пререквизиттері 

- 

Модульдің 

постреквизиттері 

- 

Модуль мазмұны  Қытай тілі бойынша мамандар дайындауда практикалық қытай 

тілі пәнімен қатар, қытай тілінің теориялық курстарын жеке-жеке 

бӛліп оқытудың маңызы зор. Соның ішінде қытай тілінің 

диалектологиясы пәнінде практикалық қытай тілінде айтылмайтын 

немесе жеңіл ғана айтылатын мәселелерге толық түсініктеме беріп, 

тиянақты түрде талдау жасалады. 
 Қытай тілінде қалыптасқан ортақ тілмен (Путунхуа) қатар 

бірнеше диалектілер бар. Қытай тіліндегі диалектілерді 7 топқа 

бӛледі: солтүстік диалектісі, у(wu)диалектісі, сянь диалектісі, гань 

диалектісі, кэцзя диалектісі, минь диалектісі, юе диалектісі.  
мәнін толық меңгеру студенттерді сауаттылыққа үйретеді. 
 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1  Білімін қолдану 
 

Білімі: Әр түрлі саладағы қызметтік 

құжаттар мен іскерлік жазбаларды 

дайындай білуі; 
Дағды: ақпараттық коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып Оқып 

отырған тілдің ресми-іскерлік 

ерекшеліктері, ӛзіндік логикалық 

ойлауды қалыптастыру. 
Құндылық құраушылар: Білім, ғылым 

және әлеуметтік ғылыми салаларда 

ауызша және жазбаша қарым-қатынас 

құралы ретінде тілді қолдана білуі. 

Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: Әр түрлі саладағы қызметтік 

құжаттар мен іскерлік жазбаларды 

дайындай білуі; 



Дағды: ақпараттық коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып Оқып 

отырған тілдің ресми-іскерлік 

ерекшеліктері, ӛзіндік логикалық 

ойлауды қалыптастыру. 
Құндылық құраушылар: Білім, ғылым 

және әлеуметтік ғылыми салаларда 

ауызша және жазбаша қарым-қатынас 

құралы ретінде тілді қолдана білуі. 

Б4.3Ғылыми-зерттеу Білімі: қазіргі кездегі мәселелердің 

ғылыми тұрғыдан маңыздылығын 

түсіну, оны зерттеу жұмыстарында 

қолданады. 
Дағды: қазіргі кездегі мәселелерді 

ғылыми-зерттеу жұмыстарына арқау ете 

білу дағдысы қалыптасады. 
Құндылық құраушылар: қазіргі кездегі 

мәселелері туралы ғылыми 

талқылауларға қатысады, ӛзгелерге 

ғылыми тұрғыда түсіндіреді. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, практикалық сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. 黄伯荣. 现代汉语. 北京，2005. – 337 页. 

2. 叶盼云. 语法篇. 北京，2005. – 467 页. 

3. 万艺玲. 汉语词汇教程. 北京，2007. – 190 页. 

4. 赵东美. 汉语教程. 北京，2007. – 265页. 

5. 郭振华. 简明汉语语法. 北京，2008. – 244页. 

6. 卢福波. 对外汉语教学实用语法. 北京，2005.  – 281 页. 

7. 张宝林. 汉语教学参考语法. 北京，2006. – 304 页. 

Жаңартылған мерзімі   

 

Модульдің шифр және 

атауы 

В17.158 Қытай тілінің морфологиясы   
 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 

Модуль түрі  ЖБТ2 Фольклор және диалект/Модуль – Шығарма талдау 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 2+2+0 

Кредит/ECTS саны 6 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VIІ 

Білім алушылардың 

саны 

6 

Модульдің 

пререквизиттері 

Қытай тілінің теориялық фонетикасы, лексикологиясы 

Модульдің 

постреквизиттері 

- 



Модуль мазмұны  Сӛздердің морфологиялық құрылымын, сӛз формаларының жасалу 

тәсілдерін, сӛз таптарын, түрлерін, қызметін оқыту. 

 

 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1  Білімін қолдану 
 

Білімі: Әр түрлі саладағы қызметтік 

құжаттар мен іскерлік жазбаларды 

дайындай білуі; 
Дағды: ақпараттық коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып 

Оқып отырған тілдің ресми-іскерлік 

ерекшеліктері, ӛзіндік логикалық 

ойлауды қалыптастыру. 
Құндылық құраушылар: Білім, ғылым 

және әлеуметтік ғылыми салаларда 

ауызша және жазбаша қарым-қатынас 

құралы ретінде тілді қолдана білуі. 

Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: Әр түрлі саладағы қызметтік 

құжаттар мен іскерлік жазбаларды 

дайындай білуі; 
Дағды: ақпараттық коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып 

Оқып отырған тілдің ресми-іскерлік 

ерекшеліктері, ӛзіндік логикалық 

ойлауды қалыптастыру. 
Құндылық құраушылар: Білім, ғылым 

және әлеуметтік ғылыми салаларда 

ауызша және жазбаша қарым-қатынас 

құралы ретінде тілді қолдана білуі. 

Б2.4Этика және құндылықтар 
 

 

Білімі: Тарихтағы  этика туралы 

түсінігі қалыптасады. Оны қандай 

жерлерде қалай қолдану керектігін 

біледі. 
Дағды: Дип. Этика мен 

құндылықтарды орынды қолдана 

білген дипломаттарға еліктейді, 

оларды үлгі тұтады. 
Құндылық құраушылар: Дип.қызмет 

барысында ӛзге елдің этика мен 

құндылықтарына түсіністікпен 

қабылдап, оларды құрметтейді. 
Б4.3Ғылыми-зерттеу Білімі: қазіргі кездегі мәселелердің 

ғылыми тұрғыдан маңыздылығын 

түсіну, оны зерттеу жұмыстарында 

қолданады. 
Дағды: қазіргі кездегі мәселелерді 

ғылыми-зерттеу жұмыстарына арқау 

ете білу дағдысы қалыптасады. 
Құндылық құраушылар: қазіргі 

кездегі мәселелері туралы ғылыми 

талқылауларға қатысады, ӛзгелерге 

ғылыми тұрғыда түсіндіреді. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, практикалық сабақтар, СӚЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 



Әдебиеттер 1. 黄伯荣. 现代汉语. 北京，2005. – 337 页. 

2. 叶盼云. 语法篇. 北京，2005. – 467 页. 

3. 万艺玲. 汉语词汇教程. 北京，2007. – 190 页. 

4. 赵东美. 汉语教程. 北京，2007. – 265页. 

5. 郭振华. 简明汉语语法. 北京，2008. – 244页. 

6. 卢福波. 对外汉语教学实用语法. 北京，2005.  – 281 页. 

7. 张宝林. 汉语教学参考语法. 北京，2006. – 

Жаңартылған мерзімі   

 

Модульдің атауы және 

шифр 
В.047 Оқу тәжірибесі І  

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Тәжірибе 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+6+0 

Кредит/ECTS саны 3 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІІ 

Білім алушылардың саны 6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны        Оқу тәжірибесінің міндеті алғашқы кәсіптік білім мен дағдылар 

алу, студенттерді ӛз бетімен жалпы кәсіптік пәндерді тереңдете 

оқуға дайындық болып табылады. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білімін қолдану Білімі: Оқу тәжірибесі 

(фольклорлық, 

лингвистикалық) ел жадында 

сақталған кӛне әңгімелерді, 

үлгілерді, диалектілік 

ерекшеліктерді зерттейді; 
Дағды: Кӛне әңгімелерді, 

үлгілерді, диалектілік 

ерекшеліктерді жинау-зерттеу 

жұмыстарын жүргізе отырып, 

ғылыми-іздену дағдыларына 

машықтанады; 
Құндылық құраушылары: Оқу 

тәжірибесі (фольклорлық, 

лингвистикалық) болашақ 

ғылыми жұмыстар 

ұйымдастыруға негіз болады. 
Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту Білімі: Кәсіптік қызметтің 

нәтижесін арттырады, ӛзін-ӛзі 

дамытуды жетілдіреді; 
Дағды: Ӛзіндік білім алу және 

ӛз бетінше жұмыс істеу 

қабілетін қалыптастырады; 
Құндылық құраушылары: 
Кәсіби қызметте шыңдала 



отырып, іскерлікпен 

шығармашылығын арттырып 

ӛзін-ӛзі дамытуға қабілетті. 
Б4.1. Оқу үдерісін  жоспарлау және 

жүзеге асыру 
Білімі: Сабақты жоспарлау 

әдістемесін біледі.  
Дағды: Сабақ жоспарын 

жасайды, сабақты 

ұйымдастырады. 
Құндылық құраушылары: 
Білімін ӛз тәжірибесінде 

жүзеге асырады. 
Қорытынды бақылау  Д/сынақ 

Кредиттерді алу шарты  Күнделік, студент жұмысының мінездемесі, тәжірибе есебі  

Модульдің ұзақтығы 3 апта 

Әдебиеттер 1. «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің 

үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысы 

2. «Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарттарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 

1080 Қаулысы 

3. Типовые учебные программы по профессиональной практике, 

введенные РУМС РК. 2013-2014 гг. 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифр 
В.052 Ӛндірістік тәжірибе І 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Тәжірибе 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+3+0 

Кредит/ECTS саны 2 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІV 

Білім алушылардың саны 6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны        Ӛндірістік тәжірибе студенттердің оқу үрдісінде алған теориялық 

білімдерін бекіту мен тереңдету, оқытылып жүрген мамандық 

бойынша тәжірибелік жұмыстағы қажетті білімді, тәжірибені үйрену 

мақсаттарын алдыға қояды. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білімін қолдану Білімі: Тәжірибеден ӛту 

барысында білімін толық 

қолдана алады  

Дағды: Әртүрлі саладағы 

қызметтік құжаттар мен 

іскерлік жазбаларды 

дайындай білуге дағдылы 

Құндылық құраушылары: 



Білім, ғылым және 

әлеуметтік ғылыми 

салаларда ауызша және 

жазбаша қарым-қатынас 

құралы ретінде тілді 

қолдануы 

Б2.1 Ӛзін-ӛзі дамыту 

 

 

Білімі: Ӛз ойын мәдениетті 

және сауатты жеткізеді 

Дағды: Кәсіби біліктілігін 

жаңа бағытта арттырып, 

білім мазмұнын жаңартады.  

Тиісті әдіс-тәсілдерді қолда-

нып, әдістемелік негіздерді 

қалыптастырады.  
Құндылық құраушылары: 

Шығармашылық ойлауға 

қабілетті,  

іскерлік қабілеттілігі 

жоғары, жан-жақты ойлай 

алады. 

Қорытынды бақылау  Д/сынақ 

Кредиттерді алу шарты  Күнделік, студент жұмысының мінездемесі, тәжірибе есебі  

Модульдің ұзақтығы 2,5 апта 

Әдебиеттер 1. «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің 

үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысы 

2. «Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарттарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 

1080 Қаулысы 

3. Типовые учебные программы по профессиональной практике, 

введенные РУМС РК. 2013-2014 гг. 

4. Игибаева А.К. Организация педагогической практики в системе 

непрерывной профессиональной подготовки / А.К. Игибаева, Н.А. 

Завалко, Н.С. Мышко и др. - Усть-Каменогорск., – 2005. – 57 с. 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифр 
В.053 Ӛндірістік тәжірибе ІІ 

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Тәжірибе 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+2+0 

Кредит/ECTS саны 2 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІ 

Білім алушылардың саны 6 

Модульдің 

пререквизиттері 
В.052 Ӛндірістік тәжірибесі І  

Модульдің 

постреквизиттері 
- 



Модуль мазмұны        Ӛндірістік тәжірибе студенттердің оқу үрдісінде алған теориялық 

білімдерін бекіту мен тереңдету, оқытылып жүрген мамандық 

бойынша тәжірибелік жұмыстағы қажетті білімді, тәжірибені үйрену 

мақсаттарын алдыға қояды. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білімін қолдану Білімі: Тәжірибеден ӛту 

барысында білімін толық 

қолдана алады  

Дағды: Әртүрлі саладағы 

қызметтік құжаттар мен 

іскерлік жазбаларды 

дайындай білуге дағдылы 

Құндылық құраушылары: 

Білім, ғылым және 

әлеуметтік ғылыми 

салаларда ауызша және 

жазбаша қарым-қатынас 

құралы ретінде тілді 

қолдануы 

Б1.2 Ақпаратты сыни ойлау 

арқылы басқару 

 

Білімі: Ӛз ойын жүйелі 

түрде сауатты жеткізетін 

және кӛпшілік 

алдындасӛйлеу, ғылыми, 

ресми мәтінмен жұмыс 

істеуде қажетті ауызша 

және жазбаша сӛйлеу 

дағдыларын қолдану  

Дағды: Ӛз кӛзқарасын 

дәлелдеп, жаңа шешімдер 

ұсына біледі  

Құндылық құраушылары: Ӛз 

материалына сын кӛзбен 

қарап, терең ұғына алады. 

Б2.2 Ӛзін-ӛзі ұйымдастыру 

 

Білімі: Ӛз ойын мәдениетті 

және сауатты жеткізеді 

Дағды: Кәсіби біліктілігін 

жаңа бағытта арттырып, 

білім мазмұнын жаңартады.  

Тиісті әдіс-тәсілдерді қолда-

нып, әдістемелік негіздерді 

қалыптастырады.  
Құндылық құраушылары: 

Шығармашылық ойлауға 

қабілетті 

- іскерлік қабілеттілігі 

жоғары,жан-жақты ойлай 

алады. 

Қорытынды бақылау  Д/сынақ 

Кредиттерді алу шарты  Күнделік, студент жұмысының мінездемесі, тәжірибе есебі  

Модульдің ұзақтығы 2,5 апта 

Әдебиеттер 1. «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің 

үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 



Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысы 

2. «Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарттарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 

1080 Қаулысы 

3. Типовые учебные программы по профессиональной практике, 

введенные РУМС РК. 2013-2014 гг. 

4. Игибаева А.К. Организация педагогической практики в системе 

непрерывной профессиональной подготовки / А.К. Игибаева, Н.А. 

Завалко, Н.С. Мышко и др. - Усть-Каменогорск., – 2005. – 57 с. 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифр 
В.054 Ӛндірістік тәжірибесі ІІІ  

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Тәжірибе 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+4+0 

Кредит/ECTS саны 8 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІІІ 

Білім алушылардың саны 6 

Модульдің 

пререквизиттері 
- 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны        Ӛндірістік тәжірибе арнайы пәнді оқудан алған білімді, сонымен 

қатар белгілі кәсіпорын негізінде алған алғашқы дағдыларын, 

алғашқы тәжірибесін тереңдету мен жүйелендіруге, кеңейту мен 

бекітуге бағытталған. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білімін қолдану Білімі: Оқыту тәжірибесінде 

шет тілдерінде оқыту 

әдістемелері жайлы 

білімдерін қолдана алады 

Дағды: Әртүрлі саладағы 

қызметтік құжаттар мен 

іскерлік жазбаларды 

дайындай білуге дағдылы 

Құндылық құраушылары: 

Білім, ғылым және 

әлеуметтік ғылыми 

салаларда ауызша және 

жазбаша қарым-қатынас 

құралы ретінде тілді 

қолдануы 

Б1.2 Ақпаратты сыни ойлау 

арқылы басқару 

 

Білімі: Ӛз ойын жүйелі 

түрде сауатты жеткізетін 

және кӛпшілік 

алдындасӛйлеу, ғылыми, 

ресми мәтінмен жұмыс 

істеуде қажетті ауызша 

және жазбаша сӛйлеу 

дағдыларын қолдану  



Дағды: Ӛз кӛзқарасын 

дәлелдеп, жаңа шешімдер 

ұсына біледі  

Құндылық құраушылары: Ӛз 

материалына сын кӛзбен 

қарап, терең ұғына алады. 

Б4.1 Оқу үдерісін жоспарлау 

және жүзеге асыру 

Білімі: Интеллектуалдық 

және тұлғалық даму деңгейі 

мен оқытушылық және 

тәрбие берушілік ықпалдың 

(еңбектестік, оқытудың 

белсенді формалары және 

т.б.) формалары мен 

әдістері арасындағы 

байланысты түсінеді  

Дағды: Шет тілін оқыту 

әдістемесі және тіл 

теориясы бойынша   

кӛрсеткіштер жинақтап, 

жүйелейді 
Құндылық құраушылары: 

шет тілін оқыту 

әдістемесіндегі білімін 

оқыту тәжірибесінде 

қолданады 

Қорытынды бақылау  Д/сынақ 

Кредиттерді алу шарты  Күнделік, студент жұмысының мінездемесі, тәжірибе есебі  

Модульдің ұзақтығы 10 апта 

Әдебиеттер 1. «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің 

үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысы 

2. «Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарттарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 

1080 Қаулысы 

3. Типовые учебные программы по профессиональной практике, 

введенные РУМС РК. 2013-2014 гг. 

Жаңартылған мерзімі   
 

Модульдің атауы және 

шифр 
В.055 Дипломалды тәжірибе  

Модульге жауапты  Доцент Нию Шу Лин;  Оқытушылар:  Г.Жамантаева;  А.Тұрсын; 

Д.Әдіш; 
Модуль түрі  Тәжірибе 

Модуль дәрежесі  Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 0+2+0 

Кредит/ECTS саны 4 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІІІ 

Білім алушылардың саны 6 

Модульдің - 



пререквизиттері 

Модульдің 

постреквизиттері 
- 

Модуль мазмұны        Болашақ маманның дара кәсіби еңбекке дайындығын тексеру, 

алғашқы кәсіптік бағытты алу және дипломдық жобаға (жұмысқа) 

қажетті материалды жинау. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б1.1. Білімін қолдану Білімі: Диплом жобасына 

қатысты  

 таңдалған тақырып 

бойынша ӛзінің алдына 

түрлі аспекттерді зерттеу 

мәселесін қояды. 

Жиналған бастапқы 

мәліметтерді жинақтау, оны 

бір жүйеге келтіреді және 

библиографияны 

құрастырады.  

Дағды: Дипломдық жоба 

тақырыбы бойынша 

отандық және шетелдік 

әдіскерлердің, 

лингвистердің тәжірибесін 

жинақтайды.  

Әдебиет кӛздері мен 

жобалық материалдарды 

талдау бойынша дипломдық 

жобаның әр бӛлімі бойынша  

қорытынды жасайды. 
Құндылық құраушылары: 

Дипломдық жоба 

тақырыбының 

әдістемелік(тілдік, 

стилистикалық)  

дәлелдеулерін, оның 

ӛзектілігін кӛрсететін 

материалдардың, отандық 

және шетелдік әдебиет 

кӛздерінің негізінде, 

мазмұнын ашып кӛрсететін 

реферат жазады. 

Б1.2 Ақпаратты сыни ойлау 

арқылы басқару 

Білімі: Диплом жұмысының 

тақырыбына қатысты 

ақпараттарды,дереккӛздерді 

артықшылықтары мен 

кемшіліктерін түсінеді. 

Дағды: Диплом жобасына 

тақырыбына қатысты 

ақпараттарды 

артықшылықтары мен 

кемшіліктерін сыни  

кӛзқараспен бағалайды 

Құндылық құраушылары: Ӛз 

кӛзқарасын дәлелдейді. 



-жаңа шешімдер ұсына 

біледі. 

Ӛзіне қарама-қарсы 

идеяларды жоққа шығаруға 

емес, түсінуге ұмтылады. 

Б2.2 Ӛзін-ӛзі ұйымдастыру Білімі: Диплом 

жұмысының жоспарын 

жасайды. 

 Дипломалды жұмысын 

ұйымдастыруда ӛз 

жауапкершілігін түсінеді, 

кесте бойынша 

жетекшісінен кеңес алады. 

Дағды: Дипломдық жобаның 

тақырыбына байланысты  

қажетті материалдар 

жиналады. 
Құндылық құраушылары: 

Тәжірибе бойынша есеп 

береді  

Қорытынды бақылау  Д/сынақ 

Кредиттерді алу шарты  Күнделік, студент жұмысының мінездемесі, тәжірибе есебі  

Модульдің ұзақтығы 5 апта 

Әдебиеттер 1. «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің 

үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысы 

2. «Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарттарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 

1080 Қаулысы 

3. Типовые учебные программы по профессиональной практике, 

введенные РУМС РК. 2013-2014 гг. 

Жаңартылған мерзімі   

 

Әлем тілдері кафедрасы мәжілісінде талқыланды, бекітуге ұсынылды.   

Хаттама № 6, «18» 01. 2019 ж. 

 

Әлем тілдері кафедрасының  

меңгерушісі:                                                                            _____________ С.Бейсембаева 

                          

                                        

Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданған. 

Хаттама № 6, «24»  01. 2019ж. 

 

Кеңес төрайымы:                                                                     _____________ П.Адиева 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


