
 

 

 



1. Білім беру бағдарламасының аналитикалық негіздемесі 

 
6В02334 – Тілдер және әдебиет бағыты  бойынша (Шетел филологиясы: қытай тілі) білім беру 

бағдарламасы Еуропалық білім беру шеңбері, Ұлттық біліктілік шеңбері, кәсіби стандарт, 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім берудің стандарты, профессиограмма негізінде 

құрастырылды.  

Білім беру бағдарламасы базалық және бейіндеуші пәндердің циклдарын, оқу, 

өндірістік және диплом алдынды практикаларды, зерттеу жұмыстары (дипломдық 

жұмысты жазу және қорғау), аралық және қорытынды аттестаттауды қамтитын теориялық 

оқытудан тұрады. Білім беру бағдарламасының көлемі 240 академиялық сағатты құрайды, 

оның ішінде теориялық оқыту 208 кредит, практика 20 кредит және қорытынды 

аттестаттау 12 кредит. 
 

2. Жалпы мәлімет 

 

Миссия - жоғары білімі бар заманауи сапалы маман талаптарына сәйкес келетін, 

қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін білікті, бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау. 

        

БББ мақсаты: 

  Кәсіби мамандығы бойынша тұлғаның және қоғамның қажеттіліктерін 

қанағаттандыратын, білім беру кеңістігіне үйлесімді үздіксіз білім берудің мемлекеттік 

үлгісін қалыптастыру, жалпы адамзаттық және әлеуметтік тұлғалық құндылықтарын 

қалыптастыру, халықаралық білім беру кеңістігінің талаптарына білім беру сапасына жаңа 

инновациялық технологиялар мен зерттеулер нәтижесін енгізу, бәсекеге қабілетті жоғары 

білікті, жаңашыл филологтарды еңбек нарығына лайықты етіп даярлау. 

 

Міндеттер:  

- Мамандарды даярлау және қайта даярлау саласында бәсекеге қабілеттілікті 

арттыру; 

- ғылыми-зерттеу процесін дамыту;  

- талапкерлермен жұмыс бағыттарын кеңейту;  

- кадрлық әлеуетті нығайту;  

 

3. Білім беру бағдарламасын жасау алгоритмі 

 
 

 



 

4. БББ дамытудың жол картасы 

 

№ Даму бағыттары  Іс-шаралар Іске асыру түрі Жүзеге 

асыру 

мерзімі 

1 Мамандарды 

даярлау және 

қайта даярлау 

саласында 

бәсекеге 

қабілеттілікті 

арттыру 

бағытында білім 

беру процесін 

жаңғырту. 

қабылданған 

стандарттар мен 

жұмыс берушілердің 

талаптарын ескере 

отырып, білім беру 

бағдарламаларын 

жетілдіру 

НОЖ-ға жаңа пәндер енгізу Жыл 

сайын 

оқу үдерісін 

ұйымдастырудың 

инновациялық 

әдістерін енгізу 

енгізу актілері 2020-

2024 

білім беру процесін, 

ғылыми зерттеулер 

мен инновацияларды 

интеграциялау 

студенттермен, басқа ЖОО 

оқытушыларымен  бірлескен 

2020-

2024 

2 Ғылыми-зерттеу 

процесі мен 

инновациялық 

қызметті 

жаңғырту 

оқытушылар мен 

студенттердің 

Халықаралық, 

республикалық, 

облыстық, аймақтық 

конкурстарға, 

конференцияларға 

және басқа да іс-

шараларға қазіргі 

заманғы интернет-

технологиялардың 

мүмкіндіктерін 

пайдалана отырып 

қатысуын кеңейту 

сертификаттар, мақтау 

қағаздары 

2020-

2024 

инновациялық 

жобаларды бірлесіп 

жүзеге асыру 

мақсатында 

республикалық 

ЖОО-ның 

кафедраларымен ұзақ 

мерзімді серіктестік 

қатынастарын орнату 

инновациялық жобалар 2020-

2024 

3 Кафедраның 

талапкерлермен 

жұмыс 

бағыттарын 

кеңейту 

білімгерлерді 

олимпиадаға 

дайындау курстары 

бағдарлама 2021 

оқушыларға арналған 

жазғы тілдік мектеп 

құру (6-10 сынып) 

(жазғы демалыста), 

коммерциялық негізде 

тұжырымдама 2021 



мамандыққа 

қызықтыру, тарту 

мақсатында іс-

шаралар өткізу 

іс-шара жоспары Жыл 

сайын 

 

4 

 

 

Кафедраның 

кадрлық әлеуетін 

нығайту және 

басқару 

тиімділігін 

арттыру 

ҚР жаңартылған білім 

беру жүйесі бойынша 

біліктілікті арттыру 

сертификаттар 2020 

ҚХР-ның ЖОО-да 

тағылымдамадан өту 

тағылымдамадан өту 

жоспары  

2021 

ғылыми дәрежесі бар 

кадрларды тарту 

шақырту хат 2020 

ПОҚ және 

білімгерлердің 

академиялық 

ұтқырлық деңгейін 

арттыру  

келісім-шарттар 2021-

2022 

 

 

5. 6В02334 – Тілдер және әдебиет бағыты  бойынша (Шетел филологиясы: қытай 

тілі) білім беру бағдарламасын бітіруші түлектің моделі 

 

6В02334 – Тілдер және әдебиет бағыты  бойынша (Шетел филологиясы: қытай тілі) 

білім беру бағдарламасын бітіруші түлек төмендегі құзыреттерді меңгеруі тиіс:  
 

Б1.ОҚУ-ТАНЫМДЫҚ 

Б1.1. Білімін қолдану  -  білімін және дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады.  

Б1.2. Сыни ойлау арқылы басқару - ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін 

жазып көрсетеді, конструктивті ойлайды, өзінің көзқарасын идеяларға жүгіну негізінде 

дәлелдейді, өзіндік тұжырым қалыптастыру үшін әртүрлі көзқарастарды мақсатты түрде зерттейді.  

Б1.3. Ақпараттық коммуникациялықтехнологияларды қолдану - заманауи ақпараттық 

технология түрлерін қолдануды көрсетеді,  АКТ құралдарын өзінің кәсіби іс-әрекетіне сәйкес 

дәлдікпен басқарады, АКТ құралдарын қолдануда ұқыптылық қатынаста болуды түсінеді және 

көрсетеді. 

 

Б2. ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛЫҚ 

Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту -  кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылады. 

Б2.2. Ӛзін-ӛзі ұйымдастыру - өз уақытын тиімді ұйымдастырады, пайдаланады,  өзінің әрекетінде 

жауапкершілікті сезінеді, техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтайды, қоршаған ортаны қорғауда 

белсенділік танытады. 

Б2.3. Топта жұмыс жасау - командада өз ойын нақты жеткізеді, жаңа шешімдерді нәтижеге 

сәйкес ұсынады,  топта жұмыс істеуге қабілетті, өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыра біледі, 

қақтығыстарды шешуде өз көзқарасы мен идеалдарын жақтауда жоғары сенім көрсетеді.  

Б2.4. Этика және құндылықтар - қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық 

құндылықтарды түсіндіреді, кәсіптік қызметінде дәлдікпен қолданады, өзге халықтардың 

мәдениетіне толерантты.  

 

Б3.КОММУНИКАТИВТІК 

Б3.1. Қоғам және кәсіби ортада коммуникативті дағдыларды қолдану -  қазақ, орыс, шетел 

тілдері, қарым-қатынас технологиясы, педагогикалық риторика және конфликтология 

саласындағы білімдерді қолданады,  конструкциялық диалог ауқымындағы іскерліктері мен 

дағдыларын нұсқауларға сәйкес жүзеге асырады,  көпмәдениетті, көпэтикалы, копконфессионалды 

қоғамдағы қарым-қатынас, педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті және толерантты. 

 
Б4. КӘСІБИ 



4.1. Білімін практикада қолдану - жаңа ортада, барынша кең пәнаралық контексте 

проблемаларды шешу үшін өз білімін, түсінігі мен қабілетін кәсіби деңгейде пайдалана біледі, 

мамандарға және басқаларға ақпаратты, идеяны, қорытындыларды, проблемаларды 

және шешімдерді нақты және тиянақты түрде хабарлайды, зерделеніп отырған салада одан әрі 

оқуды өз бетінше жалғастыруға қажетті оқу дағдыларын қалыптастырады. 

Б 4.2. Шет тілін оқыту саласында - кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті 

білім, білік және дағдыларды меңгереді, кәсіби бағытта пәннің мазмұнын жеткізеді. 

Б4.3. Филологиялық зерттеулер жүргізу  - шетел тілі мен ана тілінің тілдік құбылыстарына 

қатысты өз бетінше зерттеулер жүргізеді, ғылыми зерттеу жұмыстарын жоспарлауға және жүзеге 

асыруға қабілетті. 

 

 

 

 

Кафедра мәжілісінде қаралды.  

Кафедра меңгерушісі                                                                  С.Бейсембаева             

 Хаттама  № _____  «______» _________________________ 2019 ж. 

 

Факультет академиялық кеңесінде бекітілді.                                      

Факультет академиялық кеңес төрайымы                                                П.Адиева 

Хаттама  № _____  «______» _________________________ 2019 ж. 

 

 

 

 

 

 

 
 


