БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ / ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
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Білім бағдарламасы шетел тілдері мұғалімдерін дайындау үшін арналған.
Образовательная программа предназначена для подготовки учителей
иностранных языков.
Education Program is dedicated to training teachers of foreign languages.
5B011900 – «Шетел тілі: екі шетел тілі (негізгі ағылшын тілі)»
5В011900 – «Иностранный язык: два иностранных языка (основной
английский язык)»
5В011900 – «Foreign language: two foreign languages (English as the first
foreign language)»
1) Типтік оқу бағдарламасы 5В011900 – «Шетел тілі: екі шетел тілі»
(12.06.2017)
2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292
қаулысымен өзгертілген мемлекеттік жалпыға білім беру стандарты.
3) Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 11 мамырдағы №130
Қазақстан Республикасының азаматтарының ұлттық жіктемесі.
http://www.enbek.gov.kz/ru/node/345578
4) «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (өзгертулер мен
толықтырулар 2013 жылғы 16 мамырда) https://online.zakon.kz
5) Қазақстан Республикасы Ұлттық біліктілік жүйесінің 2012 жылғы 28
қыркүйектегі № 444.
6) Эксперименттік және инновациялық білім беру бағдарламаларын қоса
алғанда білім беру бағдарламаларын әзірлеу бойынша әдістемелік
ұсыныстар.1-ші басылым. – Астана, Л.Н.Гумилева атындағы ЕҰУ, 2018.
– 13 б.
1) Типовой учебный план по специальности 5В011900 – «Иностранный
язык: два иностранных языка» (от 12.06.2017)
2) ГОСО высшего образования, дополненное решением Правительства
Республики Казахстан от 13 мая 2016 № 292
3) Национальный классификатор профессий РК от 11.05.2017, № 130.
4) Закон «Об образовании» РК (с исправлениями и дополнениями от
16.05.2013). https://online.zakon.kz
5) Национальный квалификационные рамки Республики Казахстан от
28.09.2012, № 444. http://www.enbek.gov.kz/ru/node/345578
6) Профессиональный стандарт «Педагог» Национальной палаты
предпринимателей РК «Атамекен» от 08.06.2017, № 133.
1) Standard Curriculum for specialty 6M011900 – “Foreign Language: Two
Foreign Languages”.
2) State General Education Standard of higher education as amended by the
Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan as of May 13,
2016 No. 292.
3) National Classification of Occupations of the Republic of Kazakhstan as of
May 11, 2017 No. 130.
http://www.enbek.gov.kz/ru/node/345578
4) Law “On Education” of the Republic of Kazakhstan (with amendments and
additions as of May 16, 2013) https://online.zakon.kz
5) National Qualifications Framework of the Republic of Kazakhstan as of
September 28, 2012 No. 444.
6) Professional “Teacher” Standard of the National Chamber of Entrepreneurs
of the Republic of Kazakhstan “Atameken” as of June 08, 2017, No. 133.

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в
рамках образовательной программы / Profile map of education program
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Қазақстан Республикасы заманауи қоғамының және халықаралық
қауымдастықтың талаптарына сай шетел тілдерін оқыту әдістемесін
жетік меңгерген білім бакалаврын даярлау.
Подготовка бакалавров
образования, владеющих иностранными
языками на уровне, признанном международным сообществом и
отвечающем потребностям современного общества Республики
Казахстан.
Training of Bachelors of Education with proficiency in foreign languages at a
level recognized by the international community and in accordance with the
needs of the modern society of the Republic of Kazakhstan.
Білім беру бағдарламасының Білім беру бағдарламасы шетел білімінің халықаралық стандарттарының
тұжырымдамасы / Концепция ендірілуімен ұлттық білім жүйесінің ерекшеліктері ескеріле отырып
образовательной программы / құралған.
Concept of education program Образовательная программа с внедрением международно-стандартного
уровневого подхода к иноязычному образованию с учетом особенностей
национальной образовательной системы.
Educational program with the introduction of an international level approach
to foreign language education, taking into account peculiarities of the national
educational system.
Түлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационная характеристика выпускника /
Graduate Qualification Characteristics
Білім бакалавры
Берілетін дәреже:
Бакалавр образования
Присуждаемая степень:
Bachelor of education
Awarded degree:
Маманның лауазымдарының Білім беру бакалаврының кәсіптік қызмет саласына мыналар кіреді:
тізімі / Перечень должностей – орта мектептерде, лицейлерде, гимназияларда шетел тілі мұғалімі;
специалиста / List of specialist – арнайы мектептерде шетел тілі мұғалімі;
– орта техникалық және кәсіптік білім мекемелерінде шетел тілі
positions
мұғалімі.
Бакалавр образования может осуществлять профессиональную
деятельность по специальности в должности:
– учитель иностранных языков средней школы, лицея, гимназии;
– учитель иностранных языков специализированной школы;
– учитель
иностранных
языков
средних
технических
и
профессиональных образовательных организаций.
Bachelor of Education can perform professional activities in the specialty in
the following positions:
– foreign languages teacher of a secondary school, lyceum, gymnasium;
– foreign languages teacher of a specialized school;
– foreign languages teacher of secondary technical and professional
educational organizations.
Білім
саласы,
эксперименталды-зерттеу
жұмыстары
саласы,
Кәсіби қызмет саласы /
ұйымдастыру-басқару жұмыстары саласы, әлеуметтік-педагогикалық
Область профессиональной
жұмыстары саласы, оқу-тәрбие жұмыстары саласы, оқу-технологиялары
деятельности / The area of
жұмыстары саласы.
professional activity
Область образовательной деятельности, область экспериментальноисследовательской
деятельности,
область
организационноуправленческой деятельности, область социально-педагогической
деятельности, область учебно-воспитательной деятельности, область
учебно-технологической деятельности.
The area of educational activity, the area of experimental and research
activity, the area of organizational and managerial activity, the area of social
and pedagogical activity, the area of academic and educational activities, the
area of educational and technological activity.
ББ мақсаты / Цель ОП /
Objective of EP
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Кәсіби қызмет объектісі /
Объект профессиональной
деятельности / The object of
professional activity

Кәсіби қызмет функциялары
/ Функции
профессиональной
деятельности / Functions of
professional activity

Кәсіби қызмет түрлері / Виды
профессиональной
деятельности / Types of
professional activity

Білім беру бакалаврының кәсіби қызмет объектілері: мектепке дейінгі
білім беру жіне тәрбиелеу мекемелері; бастауыш, негізгі және профильді
мектептері; арнайы мектептер; техникалық және кәсіптік, орат
мектептен кейінгі білім мекемелері.
Объектами профессиональной деятельности бакалавра образования
являются организации дошкольного обучения и воспитания; начальная,
основная и профильная школа; специализированная школа; организации
технического и профессионального, послесреднего образования.
The objects of professional activity of the Bachelor of Education are
organizations of preschool education and upbringing; primary, secondary and
specialist schools; specialized schools; organizations of technical, professional
and post-secondary education.
Білім беру бакалавры кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:
кәсіби қызметтердің объектілеріне сәйкес білім мекемелерінде шетел
тілін оқыту; шетел тілі бойынша сыныптан тыс жұмыстарды
ұйымдастыру; тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру.
Функции бакалавра образования включают в себя: преподавание
иностранных языков в организациях образования в соответствии с
объектами профессиональной деятельности; проведение внеклассной
работы по иностранному языку; осуществление воспитательной работы
средствами иностранного языка.
Functions of the Bachelor of Education include: teaching foreign languages in
education organizations in accordance with the objects of professional
activity; conducting extracurricular work in foreign languages; implementing
educational work by means of foreign languages.
Білім беру бакалавры келесі кәсіби қызмет салаларында жұмыстар
атқара
алады:
эксперименталды-зерттеу
жұмыстары
саласы,
ұйымдастыру-басқару жұмыстары саласы, әлеуметтік-педагогикалық
жұмыстары саласы, оқу-тәрбие жұмыстары саласы, оқу-технологиялары
жұмыстары саласы.
Бакалавр
образования
может
выполнять
следующие
виды
профессиональной деятельности: образовательную, экспериментальноисследовательскую,
организационно-управленческую,
социальнопедагогическую, учебно-воспитательную, учебно-технологическую.
Bachelor of Education can perform the following types of professional
activities: educational, experimental-research, organizational-managerial,
social-pedagogical, educational-training and academic-technological.
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2 ҚҰЗЫРЕТТІЛІК / БЕЙІН КАРТАСЫ / КАРТА/ПРОФИЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ / MAP / PROFILE OF COMPETENCES

Кәсіби құзыреттілік/
Профессиональные компетенции
(ПК) / Professional Competences

ПКА~ Шет тілдерін оқыту әдістемесі және
тіл саласында кәсіби қызметтердің
барлық түрлерін жүзеге асыра алады.
~
Осуществление
всех
видов
профессиональной
деятельности
в
области
иностранных
языков
и
методики их преподавания.
~ Performance of all kinds of professional
activity in the field of foreign languages
and methods of their teaching.

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат
обучения (единицы ПК) /
The result of training (PC units)
АПК1
~ мәліметтерді беруге, әңгімелесушіні хабардар
етуге, ақпаратты сұратуға, сендіруге, бағалау
пікірлерінің көмегімен сипаттауға, серіктестің
назарын ұстап тұруға, нақты және түсінікті
сөйлеуге, өзінің көзқарасын дәлелдеуге қабілетті.
~ способен передавать сведения, информировать
собеседника,
запрашивать
информацию,
убеждать,
характерировать
с
помощью
оценочных суждений, удерживать внимание
партнера,
говорить
четко
и
внятно,
аргументировать собственную точку зрения.
~ is able to transmit information, inform the
interlocutor,
request
information,
convince,
characterize something with the help of value
judgments, hold the partner’s attention, speak clearly
and distinctly and argue their own point of view.
АПК2
~ өз тәжірибесін пайдалана отырып, қарымқатынастың әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтікмәдени және оқу-кәсіби салаларының базалық
тақырыптары шеңберінде бірқатар дәйекті
формадағы жағдайды немесе оқиғаларды
сипаттау дағдыларына ие.
~ имеет навыки описания ситуации или события
в форме ряда последовательных в рамках
базовых тем социально-бытовой, социально-
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Оқыту нәтижесін қалыптастыратын
(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/
Наименование дисциплин, формирующих
результаты обучения (единицы компетенций) /
The name of courses that form the results of
training (units of competences)
Негізгі шетел тілі (ағылшын тілі, А2 деңгейі) /
Базовый иностранный язык (английский язык,
уровень А2) / Basic Foreign Language (English, level
A2)
Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі
базалық шетел тілі (ағылшын тілі, B1 деңгейі) /
Базовый
иностранный
язык
в
контексте
межкультурной коммуникации (английский язык,
уровень B1) / Basic Foreign Language in Terms of
Intercultural Communication (English, B1 level)
Негізгі шетел тілі (ағылшын тілі, B1 бастапқы
деңгейі) / Базовый иностранный язык (английский
язык, пороговый уровень B1) / Basic Foreign Language
(English, B1threshold level)
Aғылшын тілінің практикалық фонетикасы /
Практическая фонетика английского языка / English
Practical Phonetics
Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы /
Практическая грамматика английского языка /
English Practical Grammar
Ағылшын тілінде оқу дағдыларын дамыту /
Развитие навыков чтения на английском языке /
Development of English Reading Skills
Ауызша қарым-қатынас формаларын дамыту /
Развитие устных форм коммуникации / Development
of oral forms of communication
Жазбаша қарым-қатынас формаларын дамыту /
Развитие письменных форм коммуникации /

культурной и учебно-профессиональной сфер
общения с использованием собственного опыта.
~ possesses skills in describing a situation or event
in the form of a series of consecutive ones within the
framework of the basic topics of the social, social,
cultural, educational and professional fields of
communication using their own experience.
АПК3
~ қызықты тақырыптарға қысқа күрделі емес
эссе жазуға, күнделікті сипаттағы нақты
ақпаратпен, зерттелген тақырып бойынша
қысқаша баяндамалар жазуға, мәтіндер мен
субмәтіндер аясындағы заттарды/объектілерді
немесе нақты оқиғаларды сипаттауға қабілетті.
~ способен писать короткие несложные эссе на
интересующие темы, писать краткие доклады, с
фактической
информацией
повседневного
характера, по изученной тематике, описывать
предметы/объекты или реальные события в
рамках тем и субтем.
~ is able to write short simple essays on topics of
interest, write short reports, with factual information
of a daily nature, on the topic studied, describe
subjects / objects or real events in the framework of
topics and sub-topics.
АПК4
~ Қазіргі тіл білімінің базалық ұғымдары,
терминдері мен тұжырымдамалары туралы,
жүйелік - құрылымдық білім ретінде тіл туралы,
негізгі тілдік үрдістер туралы, қазіргі қоғамдағы
тілдің функциялары мен орны туралы, тіл мен
мәдениеттің арақатынасы туралы білімді
жүйелейді, лингвистикалық санаттар мен
ұғымдарды қарастыруда аналитикалық және
тәжірибелік дағдыларды қолданады, қазіргі
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Development of written forms of communication
Диалогтық және монологтық сөйлеуді дамыту /
Развитие диалогической и монологической речи /
Dialogic and Monologic Speech Development
Ағылшын тілінде тындау дағдысын дамыту /
Развитие навыков аудирования на английском
языке / Development of English Listening Skills
Талқылау және пікірталас / Дискуссии и дебаты /
Discussions and Debates
Презентация жасау дағдысын дамыту / Развитие
навыков презентаций / Development of Presentation
Skills

Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы
(intermediate деңгейі) / Практическая грамматика
английского языка (уровень intermediate) / English
Practical Grammar (intermediate level)

Тіл біліміне кіріспе / Введение в языкознание /
Introduction to Linguistics
Жалпы тіл білімі / Общее языкознание / General
Linguistics
Лингвистика
ілімінің
тарихы
/
История
лингвистических учений / History of Linguistic
Studies
Мамандыққы кіріспе / Введение в специальность /
Introduction to Specialty
Қазақстандағы тіл саясаты / Языковая политика в

заманғы тіл туралы ғылымның ұғымдық
аппараты туралы жүйелі түсінікке ие.
~ систематизирует знания о базовых понятиях,
терминах
и
концепциях
современного
языкознания, о языке как о системно структурном
образовании,
об
основных
языковых процессах, о функциях и месте языка в
современном обществе, о соотношении языка и
культуры,
применяет
аналитические
и
практические
навыки
в
рассмотрении
лингвистических категорий и понятий, имеет
системное представление о понятийном аппарате
современной науки о языке.
~ systematizes knowledge about basic concepts,
terms and concepts of modern linguistics, about
language as a system – structural education, about
basic language processes, about the functions and
place of language in modern society, about the
relationship between language and culture, applies
analytical and practical skills in the consideration of
linguistic categories and concepts, has a systematic
understanding of the conceptual apparatus of
modern science of language.
АПК5
~ шетел және ана тілін ұлттық мәдениетті білдіру
нысаны ретінде, халық тілі мен тарихының өзара
байланысы, шетел / ана тілінің ұлттық-мәдени
ерекшелігі, тілдік этикет нормаларын, ұлтаралық
қатынас мәдениетін меңгеру.
~ умеет использовать иностранный и родной
язык как форму выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной
специфики
иностранного / родного языка, владение нормами
речевого этикета, культурой межнационального
общения.
~ is able to use a foreign and native language as a
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Казахстане / Language policy in Kazakhstan
Билингвизм және полилингвизм / Билингвизм и
полилингвизм / Bilingualism and Multilingualism
Когнитивті семантикасы / Когнитивная семантика /
Cognitive semantics

Дискурс талдау/ Дискурс анализ / Discourse analysis

Ағылшын тілінің тарихы / История английского
языка / English Language History
Елтану / Страноведение / Country studies
Сөйлеу мәдениеті және іскерлік риторикасы /
Культура речи и деловая риторика / Speech culture
and business rhetoric
Мәдениетаралық қарым-қатынас / Межкультурная
коммуникация / Intercultural communication
Лингвоелтану / Лингвострановедение / Linguistic
countrystudies

form of expression of national culture, interrelation
of language and history of a people, national and
cultural specifics of a foreign / native language,
knowledge of the norms of speech etiquette, culture
of international communication.
АПК6
~ тілдің әрбір деңгейінің бірліктерін талдайды
(фонетикалық, морфологиялық, лексикалық,
синтаксистік), тілдік ахуалдың ерекшеліктерінің
тілде
көрсетілуін
анықтайды,
әртүрлі
концепцияларды салыстырады және бір типті
тілдік материалдың әртүрлі интерпретациясының
себептерін
түсіндіреді,
лингвистикалық
теорияны пайдалана отырып, тілдік фактілерді
талдайды, ғылыми ұстанымды дәлелдейді.
~ анализирует единицы каждого уровня языка
(фонетического,
морфологического,
лексического,
синтаксического),
выявляет
отражение в языке особенностей речевой
ситуации, сопоставляет разные концепции и
объясняет причины различной интерпретации
однотипного языкового материала, анализирует
языковые факты, используя лингвистическую
теорию, аргументирует научную позицию.
~ analyzes units of each language level (phonetic,
morphological,
lexical,
syntactic),
reveals
peculiarities of the speech situation reflected in the
language, compares different concepts and explains
the reasons for different interpretations of the same
type of language material, analyzes language facts
using linguistic theory, argues the scientific position.
АПК7
~ ағылшын тілінде жасалған әдеби процестің
негізгі кезеңдерін және жазбаша мәдениеттің
негізін біледі, әдеби үрдістің даму логикасын
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Теоретический курс английского языка / English
Theoretical Course
Лексикология / Лексикология / Lexicology
Ағылшын тілінің этимологиясы / Этимология
английского языка / English Etymology
Ағылшын тілінің фразеологиясы / Фразеология
английского языка / English Phraseology
Стилистика / Стилистика / Stylistics

Ағылшын тіліндегі әлемдік классикалық әдебиет /
Мировая классическая литература на английском
языке / World classical litureture in English
Оқылатын тілі елінің әдебиеті / Литература страны
изучаемого языка / Literature of the country of the

сақтайды, Ұлыбритания, АҚШ және басқа
ағылшын тілінде сөйлейтін елдердің әдебиеті
туралы білімдерін жүйелейді.
~ знает основные этапы литературного процесса
и основные памятники письменной культуры,
созданные на английском языке, соблюдает
логику развития литературного процесса,
систематизирует
знания
о
литературе
Великобритании,
США
и
других
англоговорящих стран.
~ Knows the main stages of the literary process and
the main monuments of written culture created in
English, follows the logic of the development of the
literary process, systematizes knowledge about
literature in the UK, USA and other Englishspeaking countries.
АПК8
~ Коммуникативтік және сөйлеу әрекеттерінің
барлық түрлерінде және түрлерінде екінші шет
тілінің тілдік материалдарын дұрыс және дұрыс
қолдану дағдыларын меңгеру үшін екінші тілдің
орфографиялық, ортофизикалық, лексикалық,
грамматикалық және стилистикалық нормаларын
біледі.
~ Знает орфографические, орфоэпические,
лексические, грамматические и стилистические
нормы второго языка, имеет навыки корректно и
уместно использовать язковой материал второго
иностранного языка во всех видах и типах
коммуникативно-речевой деятельности.
~ Knows spelling, orthoepic, lexical, grammatical
and stylistic norms of the second language, to have
the skills correctly and appropriately to use the
language material of the second foreign language in
all types and types of communicative and speech
activity.
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target language
Көркем мәтінді интерпретациялау / Интерпретация
художественного текста / Belles-letters Text
Interpretation
Әдебиеттанудағы гендерлік аспект / Гендерный
аспект в литературоведении / Gender Aspect in
Literary Criticism

Шетел тілі (екінші, A1-1 деңгейі) / Иностранный
язык (второй, уровень А1-1) / Foreign Language
(second, A1-1 level)
Шетел тілі (екінші, A1-2 деңгейі) / Иностранный
язык (второй, уровень А1-2) / Foreign Language
(second, A1-2 level)
Шетел тілі (екінші, A2-1 деңгейі) / Иностранный
язык (второй, уровень А2-1) / Foreign Language
(second, A2-1 level)
Шетел тілі (екінші, A2-2 деңгейі) / Иностранный
язык (второй, уровень А2-2) / Foreign Language
(second, A2-2 level)
Шетел тілі (екінші, B1 бастапқы деңгейі) /
Иностранный язык (второй, пороговый уровень В1) /
Foreign Language (second, B1 threshold level)
Шетел тілі (екінші, B1 жалғастыру деңгейі) /
Иностранный язык (второй, продолжающий уровень
В1) / Foreign Language (second, B1 continuing level)
Шетел тілі (екінші, B2 деңгейі) / Иностранный язык
(второй, уровень В2) / Foreign Language (second, B2

ПКВ
~ Білім беру саласындағы кәсіби
қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыра
алады
~ Способен проводить все виды
профессиональной
деятельности
в
области образования
~ To be able to conduct all kinds of
professional activities in the field of
education

BПК1
~ тілдік материалды белгілі бір бірізділікпен
енгізуге, бекітуге және жаттықтыруға, сөйлеу ісәрекетінің
әртүрлі
түрлерінде
іскерлікті
қалыптастыруға және олардың қалыптасу
деңгейін бақылауға, жалпы оқыту процесін
ұйымдастыруға
және
инновациялық
мультимедиялық құралдар мен тәсілдерді
пайдалана
отырып,
оларды
басқаруға
бағытталған әдістемелік тәсілдерді меңгеру.
~
владение
методическими
приемами,
направленными на введение, закрепление и
тренировку языкового материала в определенной
последовательности, на формирование умений в
различных видах речевой деятельности и
контроль уровня их сформированности, на
организацию процесса обучения в целом и
управление
им
с
использованием
инновационных мультимедийных средств и
подходов.
~ possesses methodical techniques aimed at
introducing, consolidating and training language
material in a certain sequence, at forming skills in
various types of speech activity and controlling the
level of their development, at organizing the
learning process as a whole and managing it using
innovative multimedia means and approaches.
BПК2
~ Іскерлік қарым-қатынастың мәні, негізгі
түсініктері, ауызша және ауызша емес сөйлесу,
монолог,
диалог,
дәлел,
келіспеушілік,
қақтығыстар және т.б. біледі; іскерлік қарымқатынас процесінде жеке тұлғаның жеке
психологиялық
сипаттамаларын
көрсетудің
ерекшеліктері; презентациялар ерекшеліктері;
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level)
Қолдану
салалары
бойынша
цифрлық
технологиялар / Цифровые технологии по отраслям
применения / Digital technologies by industries
Шетел тілін оқытудағы сандық технологиялар /
Цифровые технологии в обучении иностранным
языкам / Digital technologies in teaching foreign
languages
Оқытудың
интерактивті
технологиялары
/
Интерактивные технологии обучения / Interactive
technologies of teaching
Шетел тілін оқытудағы веб-технологиялар / Webтехнологии в преподавании иностранных языков /
Web-technologies in teaching foreign languages
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі /
Теория и методика воспитательной работы / Theory
and Methods of Educational Work
Психология және адам дамуы / Психология и
развитие человека /
Human psychology and
development
Педагогика / Педагогика / Pedagogy
Шеттілдік білім берудің әдістемесі / Методика
иноязычного образования / Methodology of Foreign
Language Education
Шетел тілін оқытудың арнайы бағытталған әдістері
/ Специально-ориентированная методика обучения
иностранным языкам / Specially oriented methods in
teaching foreign languages
Іскерлік ағылшын тілі / Деловой английский язык /
Business English
Презентация жасау дағдысын дамыту / Развитие
навыков презентаций / Development of Presentation
Skills
Талқылау және пікірталас / Дискуссии и дебаты /
Discussions and Debates
Сөйлеу мәдениеті және іскерлік риторикасы /

қоғамдық сөйлеу ерекшеліктері.
~ Знает сущность и основные понятия делового
общения, владеет вербальной и невербальной
коммуникацией, монологом, диалогом, ведет
дискуссии и полемику и т.д.; имеет особенности
проявления
индивидуально-психологических
свойств личности в процессе делового общения;
владеет особенностями проведения презентаций
и особенностями публичной речи.
~ Knows the essence and basic concepts of business
communication,
verbal
and
non-verbal
communication, monologue, dialogue, argument,
controversy, conflict, etc .; features of the
manifestation
of
individual
psychological
characteristics of the individual in the process of
business communication; features of presentations;
features of public speech.
BПК3
~ Мәтінді зерттеудің негізгі тәсілдері мен
бағыттарын біледі; қазіргі заманғы мәтіндік
лингвистика принциптері мен әдістері; басқа
пәндер жүйесінде мәтіннің лингвистикалық
орны.
~ Знает основные подходы и направления в
изучении
текста;
принципы
и
методы
современной
лингвистики
текста;
место
лингвистики текста в системе других дисциплин.
~ Knows the main approaches and directions in the
study of the text; principles and methods of modern
text linguistics; place of text linguistics in the system
of other disciplines.
BПК4
~ Зерттеуді дербес жоспарлауға және жүргізуге
қабілетті.
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Культура речи и деловая риторика / Speech culture
and business rhetoric
Вербальды қарым-қатынас мәдениеті практикумы /
Практикум по культуре речевого общения / Workshop
on Culture of Verbal Communication
Диалогтық және монологтық сөйлеуді дамыту /
Развитие диалогической и монологической речи /
Dialogic and Monologic Speech Development
Сөз сөйлеу шеберлігі / Публичное выступление /
Public speaking

Дипломатиялық ағылшын тілі / Дипломатический
английский язык / Diplomatic English
Медиа мәтіндерді аналитикалық оқу / Аналитическое
чтение медиа текстов / Analytical Reading of Media
Texts
Әлеуметтік-саяси ағылшын тілі / Общественнополитический английский язык / Socio-political
English
Көркем мәтінді интерпретациялау / Интерпретация
художественного текста / Belles-letters Text
Interpretation
Академиялық жазу / Академическое письмо /
Academic writing
Іскерлік корреспонденция / Бизнес корреспонденция
/ Business Letters
Ғылыми-зерттеу жұмысының негіздері / Основы
научно-исследовательской работы / Fundamentals of
Research Works
Оқу практикасы / Учебная практика / Educational

~ Способен самостоятельно планировать и
проводить научные исследования.
~ Is able to independently plan and conduct
research.

Жалпы кәсіби құзыреттілік/
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК) /
General professional competences
(GPC)

Оқыту нәтижесі (ОПК млшері) / Результат
обучения (единицы ОПК) /
Learning outcomes (GPC units)

ОПКА
~ Болашақ технологиясына тікелей
қатысы
бар
сөйлеу
және
коммуникациялық
іс-әрекеттердің
барлық салаларында кәсіби деңгейде
жұмыс істей алады.
~
Умеет
профессионально
ориентироваться во всех аспектах
речевой
и
коммуникативной
деятельности,
которая
напрямую
связана с технологией будущей
профессиональной деятельности.
~ Is able to professionally be able to
navigate in all aspects of speech and
communication activities, which is directly
related to the technology of the future
professional activity.

АОПК1
~ Кәсіби саланың ағылшын тіліне ие;
мамандығының терминологиясын ағылшын
тілінде пайдалану арқылы кәсіптік қарымқатынас мәселелері бойынша дайын емес
нұсқауларды жасауды (көбейтуді) біледі.
~ Владеет английским языком профессиональной
сферы; умеет продуцировать (воспроизводить)
неподготовленное высказывание по проблемам
профессионального
общения,
используя
терминологию по специальности на английском
языке.
~ Knows the English language of the professional
sphere; knows how to produce (reproduce) an
unprepared statement on the problems of
professional communication, using the terminology
of the specialty in English.
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Placement
Педагогикалық практика / Педагогическая практика /
Pedagogical placement
Педагогикалық
(психологиялық-педагогикалық)
практика
/
Педагогическая
(психологопедагогическая)
практика
/
Pedagogical
(psychological-pedagogical) placement
Өндірістік
(педагогикалық)
практика
/
Производственная (педагогическая) практика /
Industrial (pedagogical) placement
Диплом алды практика / Преддипломная практика /
Pre-graduation placement
Оқыту нәтижесін қалыптастыратын
(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/
Наименование дисциплин, формирующих
результаты обучения (единицы компетенций) /
The name of courses that form the results of
training (units of competences)
Мамандандырылған кәсіби шетел тілі (ағылшын тілі,
В2 бастапқы деңгейі) / Специализированный
профессиональ-ный иностранный язык (английский
язык, пороговый уровень В2) / Specialized
Professional Foreign Language (English, B2 threshold
level)
Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын тілі, В1
жалғастыру
деңгейі)
/
Профессиональноориентированный иностранный язык (английский,
продвинутый уровень В1) Professionally-oriented
foreign language (English, В1 advanced level)
Арнайы мақсаттарға арналған aғылшын тілі (B2
денгейі) / Английский язык для cпециальных целей
(уровень B2) / English Language for Specific Purposes
(B2 level)
Сыни ойлау негіздері / Основы критического
мышления / Critical thinking

АОПК2
~ білім беруді дамытудағы қазіргі үрдістерді
біледі; педагогика ғылымы, педагогикалық
ғылымдар
жүйесі,
педагогиканың
тұжырымдамалық аппараты, тәрбиелеу және
тәрбиелеу рөлі туралы идеясы бар; шет тіліндегі
білім
беру
үдерісінде
қолданылатын
инновациялық
педагогикалық
және
коммуникативтік-ақпараттық технологияларды
меңгереді.
~ знает современные тенденции развития
образования; имеет представление о педагогике
как о науке, системе педагогических наук,
понятийном
аппарате
педагогики,
роли
воспитания
и
образования;
овладеет
инновационными
педагогическими
и
коммуникативно-информационными
технологиями, используемыми в процессе иноязычного
образования.
~ knows the current trends in the development of
education; has an idea of pedagogy as about science,
the system of pedagogical sciences, the conceptual
apparatus of pedagogy, the role of upbringing and
education; will master innovative pedagogical and
communicative-information technologies used in the
process of foreign-language education.
Әмбебап құзыреттілік /
Универсальные компетенции (УК) /
Universal competences (UC)

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) / Результаты
обучения (единицы УК) /
The result of training (UC units)
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Халықаралық емтиханға дайындық курсы (IELTS,
TOEFL) / Курс по подготовке к международному
экзамену (IELTS, TOEFL) / International Exam
Preparation Course (IELTS, TOEFL)
Экономикалық ағылшын тілі / Экономический
английский язык / Economic English
Шетел тілін оқытудағы сандық технологиялар /
Цифровые технологии в обучении иностранным
языкам / Digital technologies in teaching foreign
languages
Шетел тілін оқытудағы веб-технологиялар / Webтехнологии в преподавании иностранных языков /
Web-technologies in teaching foreign languages
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі /
Теория и методика воспитательной работы / Theory
and Methods of Educational Work
Психология және адам дамуы / Психология и
развитие человека /
Human psychology and
development
Оқытудың
интерактивті
технологиялары
/
Интерактивные технологии обучения / Interactive
technologies of teaching
Педагогика / Педагогика / Pedagogy
Шеттілдік білім берудің әдістемесі / Методика
иноязычного образования / Methodology of Foreign
Language Education
Шетел тілін оқытудың арнайы бағытталған әдістері
/ Специально-ориентированная методика обучения
иностранным языкам / Specially oriented methods in
teaching foreign languages
Қолдану
салалары
бойынша
цифрлық
технологиялар / Цифровые технологии по отраслям
применения / Digital technologies by industries
Оқыту нәтижесін қалыптастыратын
(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/
Наименование дисциплин, формирующих

УКА
~ қазіргі заманның өзекті мәселелері
бойынша пікір таластыруды сауатты
жүргізе алады және өз ұстанымдарын
дәлелдей алады
~ способен грамотно вести дискуссию и
аргументированно
отстаивать
собственные позиции по актуальным
проблемам современности
~ is able to competently conduct a
discussion and reasonably defend his own
positions on the actual problems of our
time

АУК1
~ байланыс көзқарастары мен көзқарастарын
үйлестіру
туралы
біледі,
аналитикалық
құжаттаманы құрастыру және ұсыну; сөйлеу
дағдылары, графикалық объектілерді электронды
құжаттарда пайдалану дағдылары
~ знает о способах коммуникации и
согласовании точек зрения, оформлении и
презентации
аналитической
документации;
навыки публичного выступления,
навыки
использования
графических
объектов
в
электронных документах
~ knows about ways of communication and
coordination of points of view, design and
presentation of analytical documentation; skills of
public speaking, skills of using graphic objects in
electronic documents
АУК2
~ кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында
заманауи бағдарламалық өнімдерді, ғылымипрактикалық жұмысты пайдалана алады; кәсіби
тақырыптар бойынша қазақ, орыс тілдерінде
сөйлеу.
~
способен
использовать
современные
программные продукты в различных областях
профессиональной деятельности, научной и
практической
работе;
выступать
на
профессиональные темы на казахском, русском
языках.
~ is able to use modern software products in various
fields of professional activity, scientific and practical
work; to speak on professional topics in Kazakh,
Russian.
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результаты обучения (единицы компетенций) /
The name of courses that form the results of
training (units of competences)
Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар
/Информационно-коммуникационные
технологии
/Information and communication technologies
Презентация жасау дағдысын дамыту / Развитие
навыков презентаций / Development of Presentation
Skills
Медиа
мәтіндерді
аналитикалық
оқу
/
Аналитическое чтение медиа текстов / Analytical
Reading of Media Texts
Сөз сөйлеу шеберлігі / Публичное выступление /
Public speaking

Қазақ (oрыс) тілі / Казахский (русский) язык /
Kazakh (Russian)
Кәсіби қазақ (орыс) тілі / Профессиональный
казахский (русский) язык / Professional Kazakh
(Russian)
Сөйлеу мәдениеті және іскерлік риторикасы /
Культура речи и деловая риторика / Speech culture
and business rhetoric

АУК3
~ әлемдік тарих контекстіндегі қазіргі Қазақстан
тарихының бірегей және маңызды орнын біледі
және түсінеді, философиялық пікірталасты
сауатты жүргізе алады және қазіргі заманның
өзекті мәселелері бойынша өз ұстанымдарын
дәлелді түрде қорғай алады, өзінің болашақ
кәсіби
қызметінің
әлеуметтік-маңызды
мақсаттарын анықтап, тұжырымдай алады;
ақпаратты талдау кезінде субъективизмді азайту;
өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік
маңыздылығын түсінеді.
~ знает и понимает уникальное и значимое
место истории современного Казахстана в
контексте
всемирной
истории,
способен
грамотно вести философскую дискуссию и
аргументированно
отстаивать
собственные
позиции
по
актуальным
проблемам
современности, определять и формулировать
социально-значимые цели своей будущей
профессиональной
деятельности;
минимизировать субъективизм при анализе
информации; осознавать социальную значимость
своей будущей профессии.
~ knows and understands the unique and significant
place of the history of modern Kazakhstan in the
context of world history, is able to competently
conduct a philosophical discussion and reasonably
defend its own positions on current problems of the
present, determine and formulate the socially
significant goals of its future professional activity; to
minimize subjectivity in the analysis of information;
to realize the social importance of their future
profession
АУК4
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Казіргі заман Қазақстан тарихы / Современная
история Казахстана / Modern history of Kazakhstan
Рухани жангыру / Рухани жангыру / Rukhani
Zhangyru
Саяcат теориясы мен практикасы / Теория и
практика политики / Theory and practice of politics
Философия / Философия / Philosophy
Мәдениеттану / Культурология / Cultural studies
Әлеуметтану / Социология / Sociology

Кәсіпкерлік және бизнес / Предпринимательство и
бизнес / Entrepreneurship and Business

~ өз бизнесін құру және дамыту үшін бірлескен
талдау, жобалау және шешім қабылдау
әдіснамасын біледі; еңбек жағдайлары қиын
жағдайларда
шешімдер
қабылдай
алады;
шығармашылыққа және кәсіптік салада жаңа
идеяларды табысты іске асыруға негізделген.
~ знает методологию совместного анализа,
проектирования и принятия решений для
создания и развития собственного бизнеса;
способен принимать решения в сложных
ситуациях трудовой деятельности; мотивирован
к креативности и успешной реализации новых
идей в профессиональной сфере.
~ knows the methodology of joint analysis, design
and decision-making for the creation and
development of their own business; is able to make
decisions in difficult situations of labor activity;
motivated
to
creativity
and
successful
implementation of new ideas in the professional
sphere.
АУК5
~ ұйымда жағымды моральдық-психологиялық
ахуалды құруға қабілетті; жеке өсуге ұмтылу;
тарихи, саяси, әлеуметтік, экономикалық,
демографиялық, этникалық, мәдени, діни және
басқа да мәселелерді ескере отырып, еуразиялық
аймақ
елдерінің
халықтарының
тарихын
қарастыру және Еуразия аймағындағы елдердің
жан-жақты сипаттамасын қалыптастыру кезінде
тарихи қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық,
саяси және мәдени жүйелердің сипатын ескере
отырып, мүмкіндіктері.
~ умеет создавать благоприятный моральнопсихологический
климат
в
организации;
стремление к личностному росту; учитывая
характер исторически сложившихся социальноэкономических, политических и культурных
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Сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы
мәдениет
/Антикоррупционная культура / Anti-corruption
Саясаттану / Политология / Political Science

Психология және адам дамуы / Психология и
развитие человека / Human psychology and
development
Басқару психологиясы / Психология управления /
Management Psychology
Өзін-өзі тану / Самопознание / Self-knowledge

систем при рассмотрении истории народов стран
евразийского региона и составлять комплексную
характеристику стран евразийского региона с
учетом
его
физико-географических,
исторических,
политических,
социальных,
экономических, демографических, этнических,
культурных, религиозных и иных особенностей
~To be able to create a favorable moral and
psychological climate in the organization; the desire
for personal growth; taking into account the
character of the historically formed socio-economic,
political and cultural systems when considering the
history of the peoples of the countries of the
Eurasian region and compiling a comprehensive
description of the countries of the Eurasian region,
taking into account its physiographic, historical,
political, social, economic, demographic, ethnic,
cultural, religious and other features.
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EDUC 22806
Педагогика және
шетел
тілдерін
оқыту әдістемесі
модулі
Модуль
педагогики
и
методики
преподования
иностранных

PRCh 1102

Психология және
адам дамуы /
Психология и
развитие человека
/ Human psychology
and development

1 СЕМЕСТР / 1 СЕМЕСТР / SEMESTER 1
ЖББП МК қазақ (oрыс)
45
3
5
ООД ОК
/ казахский
GED CC
(русский) /
Kazakh
А тобы
(Russian)
Группа А
A group

БП МК
БД ОК
BD CC
А тобы
Группа А
A group
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қазақ (oрыс)
/ казахский
(русский) /
Kazakh
(Russian)

2

3

15

15

90

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

Емтихан
/ Экзам /
Exam

УК-1

ВПК-1
ОПК-2
ОПК-3
УК-5

Оқитын кафедра /
Читаемая кафедра /
Department in charge

Бақылау формасы / Форма
контроля / Type of control

БАӨЖ / СРO / SIW

Зертханалық сабақтар /
Лабораторные занятия /
Laboratory classes

Қазақ (oрыс) тілі /
Казахский
(русский) язык /
Kazakh (Russian)

Семинар / практика / seminars

K(R)Ya
1101

Кредит көлемі
Лекциялар /лекции / lectures

EDUC 21201(2)
Жалпы білім беру
модулі / Модуль
общей
образованности /
Module of the
general education

Цикл,
компонент
және A, B,
C тобы/
Цикл,
компонент
и группа
A, B, C /
Cycle,
component
and groups
A, B, C

ECTS

Пән атауы/
Наименование
дисциплин /
Course name

Барлық кредит/ Всего
кредитов / Total credits

Пәннің коды /
Код
дисциплины /
Course code

Оқыту тілі/ Язык обучения /
Language of instruction

Модуль атауы
және коды /
Название и код
модуля /
Module name and
code

Қалыптасатын құзыреттіліктер/
Формируемые компетенции /
Competences developed

3 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ / СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ /
CONTENT OF THE EDUCATION PROGRAM

Практикалық қазақ тіл
кафедрасы / Кафедра
практического
казахского языка /
Practical Kazakh
Department
Орыс филологиясы
кафедрасы /
Кафедра русской
филологии /
Russian Philology
Department
Әлеуметтік педагогика
және өзін-өзі тану
кафедрасы /
Кафедра социальной
педагогики и
самопознания /
Social Pedagogy and
Self-Knowledge
Department

языков
Module of the
pedagogics
and
methods
of
teaching
foreign
languages
ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль
теории
и
практики
английского
языка / Module of
English theory and
practice
SECFL 22707
Модуль второго
иностранного
языка / Екінші
шетел тілі модулі
/ Module of the
second
foreign
language

HIST 21602
Әлеуметтікэтикалық
құзыреттіліктер /
модулі
Модуль

BIYa 1207

VIYa 1208

RZh1105

Базалық шетел тілі
(ағылшын тілі, A2
деңгейі) /
Базовый
иностранный язык
(английский язык,
уровень А2) /
Basic Foreign
Language (English,
А2 level)
Шетел тілі (екінші,
A1-1 деңгейі) /
Иностранный
язык (второй,
уровень А1-1) /
Foreign Language
(second, A1-1 level)

Рухани жангыру /
Рухани жангыру /
Rukhani Zhangyru

БП МК
БД ОК
BD CC

ағылшын /
английский /
English

2

3

30

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-1
АПК-2
АПК-3

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

қытай, испан,
итальян,
француз,
неміс /
китайский,
испанский,
итальянский,
французский,
немецкий /
Chinese,
Spanish,
Italian,
French,
German

3

5

45

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-8

Шетел филологиясы
кафедрасы / Кафедра
иностранной
филологии / Foreign
Philology Department

А тобы
Группа А
A group

ЖББП МК
ООД ОК
GED CC
В тобы
Группа В
В group

Тандау модулдері / Элективные модули / Elective Modules
ЖББП ТК қазақ (oрыс) /
15
15
2
3
ООД КВ
казахский
GED ЕC
(русский) /
Kazakh
А тобы
(Russian)
Группа А
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Қытай филологиясы
кафедрасы / Кафедра
китайской филологии /
Chinese Philology
Department
Шетел тілдері
кафедрасы / Кафедра
иностранных языков /
Foreign Languages
Department
60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

УК-3

Еуразиялық зерттеулер
кафедрасы / Кафедра
евразийских
исследований /
Eurasian Studies
Department

социальноэтических
компетенций
/
Module of social
and
ethical
competences

A group

ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль
теории
и
практики
английского
языка / Module of
English theory and
practice

PFAYа 1203

ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль
теории
и
практики
английского
языка/ Module of
English theory and
practice

PGAYа
1203

VYa 1204

OYa 1204

Үштен бір модульді таңдау / Выбрать один модуль из трех / Choose one module of the three suggested
Aғылшын тілінің
БП ТК
ағылшын /
60
120 Емтихан
4
6
практикалық
БД КВ
английский /
/ Экзам /
фонетикасы /
BD EC
English
Exam
Практическая
В тобы
фонетика
английского языка Группа B/
/ English Practical
B group
Phonetics
Тіл біліміне кіріспе /
БП ТК
қазақ (oрыс) /
15
15
60
Емтихан
2
3
БД КВ
казахский
/ Экзам /
Введение в
языкознание /
BD EC
(русский) /
Exam
Introduction to
Kazakh
Linguistics
В тобы
(Russian)
Группа B/
B group
Ағылшын тілінің
практикалық
грамматикасы /
Практическая
грамматика
английского языка
/ English Practical
Grammar
Жалпы тіл білімі /
Общее
языкознание /
General Linguistics

БП ТК
БД КВ
BD EC

RNChAYa

Ағылшын тілінде

4

6

қазақ (oрыс) /
казахский
(русский) /
Kazakh
(Russian)

2

3

ағылшын /

4

6

АПК-4

60

120

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-1
АПК-2
АПК-3

15

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-4

60

120

Емтихан

АПК-1

В тобы
Группа B/
B group
БП ТК
БД КВ
BD EC
В тобы
Группа B/
B group

ENGL32704

ағылшын /
английский /
English

АПК-1
АПК-2
АПК-3

БП ТК
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15

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department
Жалпы тіл білімі және
аударма теориясы
кафедрасы / Кафедра
общего языкознания и
теории перевода /
General Linguistics and
Translation Theory
Department
Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department
Жалпы тіл білімі және
аударма теориясы
кафелрасы / Кафедра
общего языкознания и
теории перевода /
General Linguistics and
Translation Theory
Department
Шетел тілдерінің

Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль
теории
и
практики
английского
языка/ Module of
English theory and
practice

1203

оқу дағдыларын
дамыту /
Развитие навыков
чтения на
английском языке
/ Development of
English Reading
Skills
Лингвистика
ілімінің тарихы /
История
лингвистических
учений /
History of Linguistic
Studies

БД КВ
BD EC

английский /
English

/ Экзам /
Exam

АПК-2
АПК-3

теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

АПК-4

Жалпы тіл білімі және
аударма теориясы
кафелрасы / Кафедра
общего языкознания и
теории перевода /
General Linguistics and
Translation Theory
Department

УК-2

Практикалық қазақ тіл
кафедрасы / Кафедра
практического
казахского языка /
Practical Kazakh
Department

В тобы
Группа B/
B group

15

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

1-нші семестр бойынша / Итого по 1-му семестру / Total in semester 1
18
28
45 225
2 СЕМЕСТР / 2 СЕМЕСТР / SEMESTER 2
EDUC 21201(1)
K(R)Ya
Қазақ (oрыс) тілі /
ЖББП МК қазақ (oрыс)
45
3
4
Жалпы білім беру
1101
ООД ОК
/ казахский
Казахский
модулі / Модуль
(русский) язык /
GED CC
(русский) /
общей
Kazakh (Russian)
Kazakh
образованности /
А тобы
(Russian)
Module of the
Группа А
general education
A group

540

7

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

SECFL
22707
Модуль второго
иностранного
языка / Екінші
шетел тілі модулі
/ Module of the
second
foreign
language

ILU 1204

VIYa 1208

Шетел тілі (екінші,
A1-2 деңгейі) /
Иностранный
язык (второй,
уровень А1-2) /
Foreign Language
(second, A1-2 level)

БП ТК
БД КВ
BD EC
В тобы
Группа B/
B group

ЖББП МК
ООД ОК
GED CC
В тобы
Группа В
В group

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

қазақ (oрыс) /
казахский
(русский) /
Kazakh
(Russian)

қытай, испан,
итальян,
француз,
неміс /
китайский,
испанский,
итальянский,
французский,
немецкий /
Chinese,

2

3

3

4

15

45

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-8

Орыс филологиясы
кафедрасы /
Кафедра русской
филологии /
Russian Philology
Department
Шетел филологиясы
кафедрасы / Кафедра
иностранной
филологии / Foreign
Philology Department
Қытай филологиясы
кафедрасы / Кафедра
китайской филологии /
Chinese Philology

Spanish,
Italian,
French,
German

HIST 21402
Әлеуметтікэтикалық
құзыреттіліктер /
модулі
Модуль
социальноэтических
компетенций
/
Module of social
and
ethical
competences
EDUC 21101
Жалпы білім беру
модулі / Модуль
общей
образованности /
Module of the
general education

EDUC 22806
Педагогика және
шетел
тілдерін
оқыту әдістемесі
модулі
Модуль
педагогики
и
методики
преподования
иностранных
языков
Module of the
pedagogics
and

SIK 1109

IKT 1111

Ped 1112

Казіргі заман
Қазақстан тарихы /
Современная
история
Казахстана /
Modern history of
Kazakhstan

ЖББП МК
ООД ОК
GED CC

Ақпараттықкоммуникациялық
технологиялар /
Информационнокоммуникационны
е технологии /
Information and
communication
technologies
Педагогика /
Педагогика /
Pedagogy

ЖББП МК
ООД ОК
GED CC

A тобы
Группа A
A group

Department

қазақ (oрыс) /
казахский
(русский) /
Kazakh
(Russian)

3

5

30

15

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

УК-3

ағылшын /
английский /
English

3

5

30

15

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

УК-1

Информатика
кафедрасы / Кафедра
информатики /
Computer Sciences
Department

қазақ (oрыс) /
казахский
(русский) /
Kazakh
(Russian)

3

4

30

15

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

ВПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Әлеуметтік педагогика
және өзін-өзі тану
кафедрасы /
Кафедра социальной
педагогики и
самопознания /
Social Pedagogy and
Self-Knowledge
Department

A тобы
Группа A
A group
БП МК
БД ОК
BD CC
A тобы
Группа A
A group

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Шетел тілдері
кафедрасы / Кафедра
иностранных языков /
Foreign Languages
Department
Қазақстан тарихы
кафедрасы /
Кафедра истории
Казахстана / Kazakhstan
History Department

methods
teaching
languages

of
foreign

MNGT 21103
Экономикалық,
ұйымдастырушыл
ық
және
басқарушылық
құзыреттіліктер
модулі / Модуль
экономических и
организационноуправленческих
компетенций /
Module of the
economic,
organizational and
management
competencies

PB 1106

MNGT 21203
Экономикалық,
ұйымдастырушыл
ық
және
басқарушылық
құзыреттіліктер
модулі / Модуль
экономических и
организационноуправленческих
компетенций /
Module of the
economic,
organizational and
management
competencies
MNGT 21303
Экономикалық,
ұйымдастырушыл

AKP 1110

Sam 1110

Тандау модулдері / Элективные модули / Elective Modules
Кәсіпкерлік және
ЖББП ТК қазақ (oрыс)
30
15
3
5
бизнес /
ООД КВ
/ казахский
GED ЕC
(русский) /
Предпринимательство и бизнес /
Kazakh
Entrepreneurship and
А тобы
(Russian)
Business
Группа А
A group

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

УК-4

Тоғыздан бір модульді таңдау / Выбрать один модуль из девяти / Choose one module of the nine suggested
Сыбайлас
ЖББП ТК қазақ (oрыс)
15
15
60
Емтихан
УК-4
2
3
жемқорлыққа қарсы
ООД КВ
/ казахский
/ Экзам /
мәдениет /
GED ЕC
(русский) /
Exam
Kazakh
Антикоррупционн
ая культура /
А тобы
(Russian)
Anti-corruption
Группа А
culture
A group

Өзін-өзі тану /
Самопознание /
Self-knowledge

ЖББП ТК
ООД КВ
GED ЕC

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

қазақ (oрыс)
/ казахский
(русский) /

2

3

15

15

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

УК-5

Экономика және
кәсіпкерлік кафедрасы /
Кафедра экономики и
предпринимательства /
Economics and
Entrepreneurship
Department

Мемлекет және құқық
теориясы мен тарихы,
конституциялық құқық
кафедрасы / Кафедра
теории и истории
государства и права,
конституционного
права / Theory and
History of State and
Law, Constitutional Law
Department

Әлеуметтік педагогика
және өзін-өзі тану
кафедрасы /

ық
және
басқарушылық
құзыреттіліктер
модулі / Модуль
экономических и
организационноуправленческих
компетенций /
Module of the
economic,
organizational and
management
competencies
MNGT 21403
Экономикалық,
ұйымдастырушыл
ық
және
басқарушылық
құзыреттіліктер
модулі / Модуль
экономических и
организационноуправленческих
компетенций /
Module of the
economic,
organizational and
management
competencies
MNGT 21503
Экономикалық,
ұйымдастырушыл
ық
және
басқарушылық
құзыреттіліктер
модулі / Модуль
экономических и
организационноуправленческих
компетенций /
Module of the

А тобы
Группа А
A group

PU 1110

CTOP 1110

Басқару
психологиясы /
Психология
управления /
Management
Psychology

ЖББП ТК
ООД КВ
GED ЕC

Қолдану салалары
бойынша цифрлық
технологиялар /
Цифровые
технологии по
отраслям
применения /
Digital technologies
by industries

ЖББП ТК
ООД КВ
GED ЕC

А тобы
Группа А
A group

А тобы
Группа А
A group

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Кафедра социальной
педагогики и
самопознания /
Social Pedagogy and
Self-Knowledge
Department

Kazakh
(Russian)

қазақ (oрыс)
/ казахский
(русский) /
Kazakh
(Russian)

2

3

15

15

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

УК-5

Әлеуметтік педагогика
және өзін-өзі тану
кафедрасы /
Кафедра социальной
педагогики и
самопознания /
Social Pedagogy and
Self-Knowledge
Department

қазақ (oрыс)
/ казахский
(русский) /
Kazakh
(Russian)

2

3

15

15

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

ВПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Ақпараттық жүйелер
кафедрасы / Кафедра
информационных
систем / Information
Systems Department

economic,
organizational and
management
competencies
EDUC 21401
Жалпы білім беру
модулі / Модуль
общей
образованности /
Module of the
general education

HIST 21302
Әлеуметтікэтикалық
құзыреттіліктер /
модулі
Модуль
социальноэтических
компетенций
/
Module of social
and
ethical
competences
HIST 21702
Әлеуметтікэтикалық
құзыреттіліктер /
модулі
Модуль
социальноэтических
компетенций
/
Module of social
and
ethical
competences
HIST 21102
Әлеуметтікэтикалық
құзыреттіліктер /

KRDR 1110

TPP 1110

Pol 1110

Сөйлеу мәдениеті
және іскерлік
риторикасы /
Культура речи и
деловая риторика /
Speech culture and
business rhetoric

ЖББП ТК
ООД КВ
GED ЕC

Саяcат теориясы
мен практикасы /
Теория и практика
политики
/ Theory and practice
of politics

ЖББП ТК
ООД КВ
GED ЕC

Саясаттану /
Политология /
Political Science

ЖББП ТК
ООД КВ
GED ЕC

А тобы
Группа А
A group

А тобы
Группа А
A group

А тобы
Группа А
A group

Kul 1110

Мәдениеттану /
Культурология /
Cultural studies

ЖББП ТК
ООД КВ
GED ЕC

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

қазақ (oрыс)
/ казахский
(русский) /
Kazakh
(Russian)

2

3

15

15

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-5
ВПК-2
УК-2

Теориялық және
қолданбалы
лингвистикасы
кафедрасы / Кафедра
теоретической и
прикладной
лингвистики /
Theoretical and Applied
Linguistics Department
Саясаттану кафедрасы /
Кафедра политологии /
Political Science
Department

қазақ (oрыс)
/ казахский
(русский) /
Kazakh
(Russian)

2

3

15

15

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

УК-3

қазақ (oрыс)
/ казахский
(русский) /
Kazakh
(Russian)

2

3

15

15

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

УК-4

Саясаттану кафедрасы /
Кафедра политологии /
Political Science
Department

қазақ (oрыс)
/ казахский
(русский) /
Kazakh

2

3

15

15

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

УК-3

Философия кафедрасы
/ Кафедра философии /
Philosophy Department

модулі
А тобы
(Russian)
Модуль
Группа А
социальноA group
этических
компетенций
/
Module of social
and
ethical
competences
HIST
Soc 11110
Әлеуметтану /
ЖББП ТК қазақ (oрыс)
15
15
2
3
21202
Социология /
ООД КВ
/ казахский
ӘлеуметтікSociology
GED ЕC
(русский) /
этикалық
Kazakh
құзыреттіліктер
А тобы
(Russian)
модулі / Модуль
Группа А
социальноA group
этических
компетенций
/
Module of social
and
ethical
competences
2-нші семестр бойынша / Итого по 2-му семестру / Total in semester 2
20
30 135 165
3 СЕМЕСТР / 3 СЕМЕСТР / SEMESTER 3
ENGL32704
BIYa 2213
Мәдениетаралық
БП МК
ағылшын /
30
2
3
Ағылшын тілінің
қарым-қатынас
БД ОК
английский /
теориясы
мен
мәнмәтініндегі
BD CC
English
тәжірибесі
базалық шетел тілі
модулі
(ағылшын тілі, B1
А тобы
Модуль теории и
деңгейі) /
Группа А
практики
A group
Базовый
английского
иностранный язык
языка
в контексте
Module of the
межкультурной
theory and practice
коммуникации
of English
(английский язык,
уровень B1) /
Basic Foreign
Language in Terms
of Intercultural
Communication
(English, B1 level)
SECFL
VIYa 2208
Шетел тілі (екінші,
БП TК
қытай, испан,
60
4
6
Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

УК-3

Әлеуметтану
кафедрасы /
Кафедра социологии /
Sociology Department

600

7

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-1
АПК-2
АПК-3

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

120

Емтихан

АПК-8

Шетел филологиясы

A2-1 деңгейі) /
Иностранный
язык (второй,
уровень А2-1) /
Foreign Language
(second, A2-1 level)

22707
Модуль второго
иностранного
языка / Екінші
шетел тілі модулі
/ Module of the
second foreign
language

EDUC 21301
Жалпы
білім
модулі
Модуль
общей
образованности
General education
module

HIST 21502
Әлеуметтікэтикалық
құзыреттіліктер /
модулі
Модуль
социальноэтических
компетенций
/
Module of social
and
ethical
competences

PK(R)Ya
2114

Fil 2115

Кәсіби қазақ (орыс)
тілі /
Профессиональны
й казахский
(русский) язык /
Professional Kazakh
(Russian)

Философия /
Философия /
Philosophy

БД КВ
BD EC
В тобы
Группа В
В group

БП МК
БД ОК
BD CC
А тобы
Группа А
A group

ЖББП МК
ООД ОК
GED CC
A тобы
Группа A
A group

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

итальян,
француз,
неміс /
китайский,
испанский,
итальянский,
французский,
немецкий /
Chinese,
Spanish,
Italian,
French,
German

қазақ (oрыс)
/ казахский
(русский) /
Kazakh
(Russian)

қазақ (oрыс)
/ казахский
(русский) /
Kazakh
(Russian)

/ Экзам /
Exam

кафедрасы / Кафедра
иностранной
филологии / Foreign
Philology Department
Қытай филологиясы
кафедрасы / Кафедра
китайской филологии /
Chinese Philology
Department

2

3

30

3

5

30

15

60

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

Емтихан
/ Экзам /
Exam

УК-2

УК-3

Шетел тілдері
кафедрасы / Кафедра
иностранных языков /
Foreign Languages
Department
Практикалық қазақ тіл
кафедрасы / Кафедра
практического
казахского языка /
Practical Kazakh
Department
Орыс филологиясы
кафедрасы /
Кафедра русской
филологии /
Russian Philology
Department
Философия кафедрасы
/ Кафедра философии /
Philosophy Department

ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль
теории
и
практики
английского
языка/ Module of
English theory and
practice

IYa 2216

ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль
теории
и
практики
английского
языка/ Module of
English theory and
practice

RUFK 2217

ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль
теории
и
практики
английского
языка/ Module of
English theory and
practice

RPFK 2217

VVS 2218

YaPK 2218

Ағылшын тілінің
тарихы /
История
английского языка
/ English Language
History

БП TК
БД КВ
BD EC

ағылшын /
английский /
English

2

3

15

15

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-5

В тобы
Группа В
В group

Тандау модулдері / Элективные модули / Elective Modules
Үштен бір модульді таңдау / Выбрать один модуль из трех / Choose one module of the three suggested
Ауызша қарымБП TК
ағылшын /
45
90
Емтихан
3
5
қатынас
БД КВ
английский /
/ Экзам /
формаларын дамыту
BD EC
English
Exam
/ Развитие устных
В тобы
форм
коммуникации /
Группа В
Development of oral
В group
forms of
communication
Мамандыққы
БП TК
ағылшын /
15
15
60
Емтихан
2
3
кіріспе /
БД КВ
английский /
/ Экзам /
BD EC
English
Exam
Введение в
специальность /
Introduction to
В тобы
Specialty
Группа В
В group
Жазбаша қарымБП TК
ағылшын /
45
90
Емтихан
3
5
қатынас
БД КВ
английский /
/ Экзам /
формаларын дамыту
BD EC
English
Exam
/ Развитие
В тобы
письменных форм
коммуникации /
Группа В
Development of
В group
written forms of
communication
Қазақстандағы тіл
БП TК
ағылшын /
15
15
60
Емтихан
2
3
саясаты /
БД КВ
английский /
/ Экзам /
BD EC
English
Exam
Языковая

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

АПК-1
АПК-2
АПК-3

АПК-4

АПК-1
АПК-2
АПК-3

АПК-4

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль
теории
и
практики
английского
языка/ Module of
English theory and
practice

RMR 2217

BP 2218

политика в
Казахстане /
Language policy in
Kazakhstan
Диалогтық және
монологтық
сөйлеуді дамыту /
Развитие
диалогической и
монологической
речи /
Dialogic and
Monologic Speech
Development
Билингвизм және
полилингвизм /
Билингвизм и
полилингвизм /
Bilingualism and
Multilingualism

В тобы
Группа В
В group
БП TК
БД КВ
BD EC

ағылшын /
английский /
English

3

45

5

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-1
АПК-2
АПК-3

В тобы
Группа В
В group

БП TК
БД КВ
BD EC

ағылшын /
английский /
English

2

3

15

15

В тобы
Группа В
В group
3-нші семестр бойынша / Итого по 3-му семестру / Total in semester 3
18
28
60 210
4 СЕМЕСТР / 4 СЕМЕСТР / SEMESTER 4
ENGL32704
BIYa 2219
Негізгі шетел тілі
БП TК
ағылшын /
45
3
5
Ағылшын тілінің
(ағылшын тілі, B1
БД КВ
английский /
теориясы
мен
бастапқы деңгейі) /
BD EC
English
тәжірибесі
Базовый
модулі
В тобы
иностранный язык
Модуль теории и
Группа В
(английский язык,
практики
В group
пороговый
английского
уровень B1) /
языка
Basic Foreign
Module of the
Language (English,
theory and practice
B1threshold level)
of English
SECFL
VIYa 2208
Шетел тілі (екінші,
БП MК
қытай, испан,
60
4
7
22707
A2-2 деңгейі) /
БД OК
итальян,
Модуль второго
BD CC
француз,
Иностранный
иностранного
неміс /
язык (второй,
языка / Екінші
уровень А2-2) /
В тобы
китайский,
шетел тілі модулі
Foreign Language
Группа В
испанский,
Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

АПК-4

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

540

7

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-1
АПК-2
АПК-3

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

120

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-8

Шетел филологиясы
кафедрасы / Кафедра
иностранной
филологии / Foreign
Philology Department

/ Module of the
second foreign
language

EDUC 22806
Педагогика және
шетел
тілдерін
оқыту әдістемесі
модулі / Модуль
педагогики
и
методики
преподавания
иностранных
языков / Module of
pedagogics
and
foreign language
teaching methods
EDUC
22806
Педагогика және
шетел
тілдерін
оқыту әдістемесі
модулі
Модуль
педагогика
и
методика
преподования
иностранных
языков
Module of the
pedagogics
and
methods
of
teaching
foreign
languages

(second, A2-2 level)

TMVR 2220

MIO 2221

Тәрбие жұмысының
теориясы мен
әдістемесі /
Теория и методика
воспитательной
работы /
Theory and Methods
of Educational Work

Шеттілдік білім
берудің әдістемесі /
Методика
иноязычного
образования /
Methodology of
Foreign Language
Education

В group

КП МК
ПД ОК
PD CC
В тобы
Группа В
В group

БП MК
БД OК
BD CC
В тобы
Группа В
В group
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итальянский,
французский,
немецкий /
Chinese,
Spanish,
Italian,
French,
German

Қытай филологиясы
кафедрасы / Кафедра
китайской филологии /
Chinese Philology
Department

қазақ (oрыс)
/ казахский
(русский) /
Kazakh
(Russian)

2

3

15

15

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

ВПК-1
ОПК-2
ОПК-3

ағылшын /
английский /
English

3

5

30

15

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

ВПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Курс.
жұмыс /
Курс.
работа /
Course
paper

Шетел тілдері
кафедрасы / Кафедра
иностранных языков /
Foreign Languages
Department
Әлеуметтік педагогика
және өзін-өзі тану
кафедрасы /
Кафедра социальной
педагогики и
самопознания /
Social Pedagogy and
Self-Knowledge
Departmentb

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль
теории и практики
английского
языка/ Module of
English theory and
practice

RNAAYa
2222

ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль
теории и практики
английского
языка/ Module of
English theory and
practice

RNP 2222

ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль
теории и практики
английского
языка/ Module of
English theory and

DiD 2223

DIYa 2223

PGAYa (int)
2222

Тандау модулдері / Элективные модули / Elective Modules
Үштен бір модульді таңдау / Выбрать один модуль из трех / Choose one module of the three suggested
Ағылшын тілінде
БП TК
ағылшын /
45
90
Емтихан
3
5
тындау дағдысын
БД КВ
английский /
/ Экзам /
дамыту /
BD EC
English
Exam
Развитие навыков
В тобы
аудирования на
Группа В
английском языке
/ Development of
В group
English Listening
Skills
Талқылау және
БП TК
ағылшын /
45
90
Емтихан
3
5
пікірталас /
БД КВ
английский /
/ Экзам /
BD EC
English
Exam
Дискуссии и
дебаты
/ Discussions and
В тобы
Debates
Группа В
В group
Презентация жасау
БП TК
ағылшын /
45
90
Емтихан
3
5
дағдысын дамыту /
БД КВ
английский /
/ Экзам /
BD EC
English
Exam
Развитие навыков
презентаций /
Development of
В тобы
Presentation Skills
Группа В
В group
Іскерлік ағылшын
БП TК
ағылшын /
45
90
Емтихан
3
5
тілі /
БД КВ
английский /
/ Экзам /
BD EC
English
Exam
Деловой
английский язык /
Business English
В тобы
Группа В
В group
Ағылшын тілінің
БП TК
ағылшын /
45
90
Емтихан
3
5
практикалық
БД КВ
английский /
/ Экзам /
грамматикасы
BD EC
English
Exam
(intermediate
деңгейі) /
В тобы
Группа В
Практическая
В group
грамматика
английского языка
(уровень
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АПК-1
АПК-2
АПК-3

АПК-1
АПК-2
АПК-3
ВПК-2

АПК-1
АПК-2
АПК-3
ВПК-2
УК-1
ВПК-2

АПК-1
АПК-2
АПК-3

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

practice

intermediate) /
English Practical
Grammar
(intermediate level)
PKRO 2223
Вербальды қарымБП TК
ағылшын /
45
3
5
қатынас мәдениеті
БД КВ
английский /
практикумы /
BD EC
English
Практикум по
В тобы
культуре речевого
общения /
Группа В
Workshop on Culture
В group
of Verbal
Communication
4-нші семестр бойынша / Итого по 4-му семестру / Total in semester 4
18
30
45 225
5 СЕМЕСТР / 5 СЕМЕСТР / SEMESTER 5
ENGL32704
POIYa 3223 Кәсіби-бағытталған
БП MК
ағылшын /
30
2
3
Ағылшын тілінің
шетел тілі
БД OК
английский /
теориясы
мен
(ағылшын тілі, В1
BD CC
English
тәжірибесі
жалғастыру деңгейі)
модулі / Модуль
/ПрофессиональноВ тобы
теории и практики
Группа В
ориентированный
английского
В group
иностранный язык
языка/ Module of
(английский,
English theory and
продвинутый
practice
уровень В1)
Professionallyoriented foreign
language (English,
В1 advanced level)
SECFL
VIYa 3208
Шетел тілі (екінші,
БП TК
қытай, испан,
60
4
6
22707
B1 бастапқы
БД КВ
итальян,
Модуль второго
деңгейі) /
BD EC
француз,
иностранного
неміс /
Иностранный
языка / Екінші
В тобы
китайский,
язык (второй,
шетел тілі модулі
Группа В
испанский,
пороговый
/ Module of the
уровень В1) /
В group
итальянский,
second foreign
Foreign Language
французский,
language
(second, B1 threshold
немецкий /
level)
Chinese,
Spanish,
Italian,
Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

ВПК-2

540

6

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

ОПК-1

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

120

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-8

Шетел филологиясы
кафедрасы / Кафедра
иностранной
филологии / Foreign
Philology Department
Қытай филологиясы
кафедрасы / Кафедра
китайской филологии /
Chinese Philology
Department

French,
German

ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль
теории и практики
английского
языка/ Module of
English theory and
practice

ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль
теории и практики
английского
языка/ Module of
English theory and
practice

Lex 3224

БП TК
БД КВ
BD EC

ағылшын /
английский /
English

2

3

15

15

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-6

В тобы
Группа В
В group

IEPC 3325

AW 3226

ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль

Лексикология /
Лексикология /
Lexicology

EE 3325

Тандау модулдері / Элективные модули / Elective Modules
Үштен бір модульді таңдау / Выбрать один модуль из трех / Choose one module of the three suggested
Халықаралық
КП TК
ағылшын /
45
90
Емтихан
ОПК-1
3
5
емтиханға
ПД КB
английский /
/ Экзам /
дайындық курсы
PD EC
English
Exam
(IELTS, TOEFL) /
В тобы
Курс по
Группа В
подготовке к
В group
международному
экзамену (IELTS,
TOEFL) /
International Exam
Preparation Course
(IELTS, TOEFL)
Академиялық жазу /
БП TК
ағылшын /
45
90
Емтихан
ВПК-3
3
5
БД КВ
английский /
/ Экзам /
Академическое
BD EC
English
Exam
письмо /
Academic writing
В тобы
Группа В
В group
Экономикалық
КП TК
ағылшын /
45
90
Емтихан
ОПК-1
3
5
ағылшын тілі /
ПД КB
английский /
/ Экзам /
PD EC
English
Exam
Экономический
английский язык /
Economic English
В тобы
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Шетел тілдері
кафедрасы / Кафедра
иностранных языков /
Foreign Languages
Department
Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных

теории и практики
английского
языка/ Module of
English theory and
practice

ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль
теории и практики
английского
языка/ Module of
English theory and
practice

ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль
теории и практики
английского
языка/ Module of
English theory and
practice

ARMT
3226

BL 3325

DE 3226

CSt 3327

WCLE 3228

Медиа мәтіндерді
аналитикалық оқу /
Аналитическое
чтение медиа
текстов /
Analytical Reading of
Media Texts
Іскерлік
корреспонденция /
Бизнес
корреспонденция /
Business Letters
Дипломатиялық
ағылшын тілі /
Дипломатический
английский язык /
Diplomatic English

Группа В
В group
БП TК
БД КВ
BD EC

ағылшын /
английский /
English

3

5

45

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

ВПК-3
УК-1

В тобы
Группа В
В group
КП TК
ПД КB
PD EC

ағылшын /
английский /
English

3

5

45

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

ВПК-3

В тобы
Группа В
В group
БП TК
БД КВ
BD EC

ағылшын /
английский /
English

3

45

5

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

ВПК-3

языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

В тобы
Группа В
В group
Үштен бір модульді таңдау / Выбрать один модуль из трех / Choose one module of the three suggested
Елтану /
КП TК
ағылшын /
30
15
90
Емтихан
АПК-5
3
5
Страноведение /
ПД КB
английский /
/ Экзам /
Country studies
PD EC
English
Exam

Ағылшын тіліндегі
әлемдік
классикалық
әдебиет /
Мировая
классическая
литература на
английском языке
/ World classical
litureture in English

В тобы
Группа В
В group
БП TК
БД КВ
BD EC
В тобы
Группа В
В group
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ағылшын /
английский /
English

2

3

15

15

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-7

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль
теории и практики
английского
языка/ Module of
English theory and
practice

ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль
теории и практики
английского
языка/ Module of
English theory and
practice

EE 3327

ITT 3228

EF 3327

CS 3228

Ағылшын тілінің
этимологиясы /
Этимология
английского языка
/ English Etymology
Оқытудың
интерактивті
технологиялары /
Интерактивные
технологии
обучения /
Interactive
technologies of
teaching
Ағылшын тілінің
фразеологиясы /
Фразеология
английского языка
/ English Phraseology
Когнитивті
семантикасы /
Когнитивная
семантика /
Cognitive semantics

КП TК
ПД КB
PD EC
В тобы
Группа В
В group
БП TК
БД КВ
BD EC

ағылшын /
английский /
English

3

5

30

15

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-6

ағылшын /
английский /
English

2

3

15

15

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

ВПК-1
ОПК-2
ОПК-3

ағылшын /
английский /
English

3

5

30

15

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-6

В тобы
Группа В
В group
КП TК
ПД КB
PD EC
В тобы
Группа В
В group
БП TК
БД КВ
BD EC

ағылшын /
английский /
English

2

3

15

15

В тобы
Группа В
В group
5-нші семестр бойынша / Итого по 5-му семестру / Total in semester 5
19
30
60 225
6 СЕМЕСТР / 6 СЕМЕСТР / SEMESTER 6
ENGL32704
SPIYa 3329 Мамандандырылған
КП МК
ағылшын /
45
3
5
Ағылшын тілінің
кәсіби шетел тілі
ПД ОК
английский /
теориясы
мен
(ағылшын тілі, В2
PD CC
English
тәжірибесі
бастапқы деңгейі) /
модулі / Модуль
В тобы
Специализировантеории и практики
Группа В
ный
английского
В group
профессиональязыка/ Module of
ный иностранный
English theory and
язык (английский
Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

570

7

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-4

ОПК-1

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

practice

ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль
теории и практики
английского
языка/ Module of
English theory and
practice

EThC 3230

SECFL
22707
Модуль второго
иностранного
языка / Екінші
шетел тілі модулі
/ Module of the
second foreign
language

VIYa 3208

ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль

CTh 3331

язык, пороговый
уровень В2) /
Specialized
Professional Foreign
Language (English,
B2 threshold level)
Ағылшын тілінің
теориялық курсы /
Теоретический
курс английского
языка /
English Theoretical
Course

Шетел тілі (екінші,
B1 жалғастыру
деңгейі) /
Иностранный
язык (второй,
продолжающий
уровень В1) /
Foreign Language
(second, B1
continuing level)

БП TК
БД КВ
BD EC

ағылшын /
английский /
English

4

6

30

30

120

В тобы
Группа В
В group

АПК-6

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

АПК-8

Шетел филологиясы
кафедрасы / Кафедра
иностранной
филологии / Foreign
Philology Department

Курс.
жұмыс /
Курс.
работа /
Course
paper

В тобы
Группа В
В group

БП TК
БД КВ
BD EC

Емтихан
/ Экзам /
Exam

қытай, испан,
итальян,
француз,
неміс /
китайский,
испанский,
итальянский,
французский,
немецкий /
Chinese,
Spanish,
Italian,
French,
German

4

6

60

120

Емтихан
/ Экзам /
Exam

Тандау модулдері / Элективные модули / Elective Modules
Үштен бір модульді таңдау / Выбрать один модуль из трех / Choose one module of the three suggested
Сыни ойлау
КП TК
ағылшын /
60
120 Емтихан
ОПК-1
4
6
негіздері /
ПД КB
английский /
/ Экзам /
PD EC
English
Exam
Основы
критического
мышления /
В тобы

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Қытай филологиясы
кафедрасы / Кафедра
китайской филологии /
Chinese Philology
Department
Шетел тілдері
кафедрасы / Кафедра
иностранных языков /
Foreign Languages
Department

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных

теории и практики
английского
языка/ Module of
English theory and
practice

ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль
теории и практики
английского
языка/ Module of
English theory and
practice

Critical thinking
ICC 3332

PS 3331

Мәдениетаралық
қарым-қатынас /
Межкультурная
коммуникация /
Intercultural
communication
Сөз сөйлеу
шеберлігі /
Публичное
выступление /
Public speaking

Группа В
В group
КП TК
ПД КB
PD EC

ағылшын /
английский /
English

3

5

В тобы
Группа В
В group
КП TК
ПД КB
PD EC

ағылшын /
английский /
English

4

6

В тобы
Группа В
В group
КП TК
ПД КB
PD EC

30

15

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-5

60

120

Емтихан
/ Экзам /
Exam

ВПК-2
УК-1

Оқылатын тілі
ағылшын /
30
15
3
5
елінің әдебиеті /
английский /
English
Литература
страны изучаемого
языка /
В тобы
Literature of the
Группа В
country of the target
В group
language
ENGL32704
SPE 3331
Әлеуметтік-саяси
КП TК
ағылшын /
60
4
6
Ағылшын тілінің
ағылшын тілі /
ПД КB
английский /
теориясы
мен
PD EC
English
Общественно–
тәжірибесі
политический
модулі / Модуль
английский язык /
В тобы
теории и практики
Socio-political
Группа В
английского
English
В group
языка/ Module of
BLTI 3332
Көркем мәтінді
КП TК
ағылшын /
30
15
3
5
English theory and
интерпретациялау /
ПД КB
английский /
practice
PD EC
English
Интерпретация
художественного
текста /
В тобы
Belles-letters Text
Группа В
Interpretation
В group
6-нші семестр бойынша / Итого по 6-му семестру / Total in semester 6
18
28
60 210
7 СЕМЕСТР / 7 СЕМЕСТР / SEMESTER 7
LCTL 3332

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-7

120

Емтихан
/ Экзам /
Exam

ВПК-3

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

540

5

АПК-7
ВПК-3

языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль
теории и практики
английского
языка/ Module of
English theory and
practice
SECFL
22707
Модуль второго
иностранного
языка / Екінші
шетел тілі модулі
/ Module of the
second foreign
language

ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі
модулі / Модуль
теории и практики
английского
языка/ Module of
English theory and
practice
ENGL32704
Ағылшын тілінің
теориясы
мен
тәжірибесі

ELSP 4333

VIYa 4208

FRW 4334

Styl 4335

Арнайы мақсаттарға
арналған aғылшын
тілі (B2 денгейі) /
Английский язык
для cпециальных
целей (уровень B2)
/ English Language
for Specific Purposes
(B2 level)
Шетел тілі (екінші,
B2 деңгейі) /
Иностранный
язык (второй,
уровень В2) /
Foreign Language
(second, B2 level)

Ғылыми-зерттеу
жұмысының
негіздері /
Основы научноисследовательской
работы /
Fundamentals of
Research Works
Стилистика /
Стилистика /
Stylistics

КП TК
ПД КB
PD EC

ағылшын /
английский /
English

3

5

45

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

ОПК-1

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

қытай, испан,
итальян,
француз,
неміс /
китайский,
испанский,
итальянский,
французский,
немецкий /
Chinese,
Spanish,
Italian,
French,
German

4

7

60

120

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-8

Шетел филологиясы
кафедрасы / Кафедра
иностранной
филологии / Foreign
Philology Department

ағылшын /
английский /
English

3

5

30

15

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

ВПК-4

ағылшын /
английский /
English

3

5

30

15

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-6

В тобы
Группа В
В group

БП TК
БД КВ
BD EC
В тобы
Группа В
В group

КП TК
ПД КB
PD EC

Қытай филологиясы
кафедрасы / Кафедра
китайской филологии /
Chinese Philology
Department

В тобы
Группа В
В group

КП TК
ПД КB
PD EC

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Шетел тілдері
кафедрасы / Кафедра
иностранных языков /
Foreign Languages
Department
Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department
Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и

модулі / Модуль
теории и практики
английского
языка/ Module of
English theory and
practice

EDUC 22806
Педагогика және
шетел
тілдерін
оқыту әдістемесі
модулі
Модуль
педагогика
и
методика
преподования
иностранных
языков
Module of the
pedagogics
and
methods
of
teaching
foreign
languages

EDUC 22806
Педагогика және
шетел
тілдерін
оқыту әдістемесі
модулі
Модуль
педагогика
и
методика
преподования
иностранных
языков
Module of the
pedagogics
and
methods
of
teaching
foreign

В тобы
Группа В
В group

WTTFL
4336

LCSt 4337

DTTFL
4336

GALC 4337

практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

Тандау модулдері / Элективные модули / Elective Modules
Үштен бір модульді таңдау / Выбрать один модуль из трех / Choose one module of the three suggested
Шетел тілін
КП TК
ағылшын /
30
15
90
Емтихан
3
5
оқытудағы вебПД КB
английский /
/ Экзам /
технологиялар /
PD EC
English
Exam
Web-технологии в
В тобы
преподавании
Группа В
иностранных
В group
языков
/ Web-technologies in
teaching foreign
languages
Лингвоелтану /
КП TК
ағылшын /
15
15
60
Емтихан
2
3
ПД КB
английский /
/ Экзам /
Лингвострановедение /
PD EC
English
Exam
Linguistic
countrystudies
В тобы
Группа В
В group
Шетел тілін
оқытудағы сандық
технологиялар /
Цифровые
технологии в
обучении
иностранным
языкам /
Digital technologies
in teaching foreign
languages
Әдебиеттанудағы
гендерлік аспект /
Гендерный аспект
в

КП TК
ПД КB
PD EC

ВПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

АПК-5

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department
Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

ағылшын /
английский /
English

3

5

30

15

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

ВПК-1
ОПК-2
ОПК-3

ағылшын /
английский /
English

2

3

15

15

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-7

В тобы
Группа В
В group

КП TК
ПД КB
PD EC

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и

languages

EDUC 22806
Педагогика және
шетел
тілдерін
оқыту әдістемесі
модулі
Модуль
педагогика
и
методика
преподования
иностранных
языков
Module of the
pedagogics
and
methods
of
teaching
foreign
languages

SOMTFL
4336

DA 4337

литературоведении
/ Gender Aspect in
Literary Criticism

В тобы
Группа В
В group

Шетел тілін
оқытудың арнайы
бағытталған әдістері
/ Специальноориентированная
методика обучения
иностранным
языкам / Specially
oriented methods in
teaching foreign
languages
Дискурс талдау/
Дискурс анализ /
Discourse analysis

КП TК
ПД КB
PD EC

ағылшын /
английский /
English

3

5

30

15

90

Емтихан
/ Экзам /
Exam

ВПК-1
ОПК-2
ОПК-3

ағылшын /
английский /
English

2

3

15

15

60

Емтихан
/ Экзам /
Exam

АПК-4

540
3870

6
45

В тобы
Группа В
В group

КП TК
ПД КB
PD EC
В тобы
Группа В
В group

7-нші семестр бойынша / Итого по 7-му семестру / Total in semester 7
18
30 105 165
Теориялық білім беру бойынша барлығы / Всего теоретического обучения /
129 205 510 1425
Total for theoretical training
8 СЕМЕСТР / 8 СЕМЕСТР / SEMESTER 8
SES 4338
Мамандық бойынша
ИА
1
4
мемлекеттік
емтихан /
STEM 42016
Государственный
Қорытынды
экзамен по
аттестаттау
специальности /
модулі / Модуль
State examination in
итоговая
the specialty
аттестация /
Module of final
WDPW
Дипломдық
ИА
2
8
qualifying
4339
жұмысты қорғау /
examination
Написание и
защита дипломной
работы /
Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Мемлекеттік
емтихан
/ Государствен
ный
экзамен
/ State
Ехаm
Қорғау /
Защита /
Defense

практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department
Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department
Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных

языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

Writing and defense
of graduation work
8-нші семестр бойынша / Итого по 8-му семестру / Total in semester 8

3

12

2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ
1 СЕМЕСТР / 1 СЕМЕСТР / SEMESTER 1
EDUC 21301
Жалпы білім беру
модулі / Модуль
общей
образованности /
Module of the
general education

PhC 1401
(1)

EDUC 21301
Жалпы білім беру
модулі / Модуль
общей
образованности /
Module of the
general education
22806
Оқу және
өндірістік
тәжірибе модулі
/Модуль учебных
и производственных практик/
Module of the
training and
production
practices
22806
Оқу және
өндірістік
тәжірибе модулі
/Модуль учебных
и производственных практик/

FK 1401 (1)

Дене шынықтыру /
Физическая
культура /
Physical training

Дене шынықтыру /
Физическая
культура /
Physical training

ДВО*

2

2

Диф.
сынақ /

Дене шынықтыру
кафедрасы / Кафедра
Физической культуры и
спорта / Physical
Culture department

Диф.зач.
/ Graded
test
2 СЕМЕСТР / 2 СЕМЕСТР / SEMESTER 2
ДВО*
2
2

Диф.
сынақ /

Дене шынықтыру
кафедрасы / Кафедра
Физической культуры и
спорта / Physical
Culture department

Диф.зач.
/ Graded
test

UP 1402

Оқу практикасы /
Учебная практика
/ Educational
Placement

2

1

Есеп /
Отчет /
Report

ВПК-4

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

PP 1403

Педагогикалық
практика /
Педагогическая
практика /
Pedagogical
placement

1

1

Есеп /
Отчет /
Report

ВПК-4

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
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Module of the
training and
production
practices

Practice Department

Дене шынықтыру /
Физическая
культура /
Physical training

EDUC 21301
Жалпы білім беру
модулі / Модуль
общей
образованности /
Module of the
general education

FK
2401 (1)

EDUC 21301
Жалпы білім беру
модулі / Модуль
общей
образованности /
Module of the
general education
22806
Оқу және
өндірістік
тәжірибе модулі
/Модуль учебных
и производственных практик/
Module of the
training and
production
practices

FK 2401 (1)

PP 2404

Педагогикалық
(психологиялықпедагогикалық)
практика /
Педагогическая
(психологопедагогическая)
практика /
Pedagogical
(psychologicalpedagogical)
placement

22806
Оқу және
өндірістік
тәжірибе модулі
/Модуль учебных
и производственных практик/
Module of the

PP 3405

Педагогикалық
практика /
Педагогическая
практика /
Pedagogical
placement

Дене шынықтыру /
Физическая
культура /
Physical training

3 СЕМЕСТР / 3 СЕМЕСТР / SEMESTER 3
ДВО*
2
2

Диф.
сынақ /

Дене шынықтыру
кафедрасы / Кафедра
Физической культуры и
спорта / Physical
Culture department

Диф.зач.
/ Graded
test
4 СЕМЕСТР / 4 СЕМЕСТР / SEMESTER 4
ДВО*
2
2

Диф.
сынақ /

Дене шынықтыру
кафедрасы / Кафедра
Физической культуры и
спорта / Physical
Culture department

Диф.зач.
/ Graded
test
ДВО

2

2

6 СЕМЕСТР / 6 СЕМЕСТР / SEMESTER 6
ДВО
2
2
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Есеп /
Отчет /
Report

ВПК-4

Әлеуметтік педагогика
және өзін-өзі тану
кафедрасы /
Кафедра социальной
педагогики и
самопознания /
Social Pedagogy and
Self-Knowledge
Departmentb

Есеп /
Отчет /
Report

ВПК-4

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

training and
production
practices
8 СЕМЕСТР / 8 СЕМЕСТР / SEMESTER 8
Өндірістік
3
9
(педагогикалық)
практика /
Производственная
(педагогическая)
практика /
Industrial
(pedagogical)
placement
PDP 4407
Диплом алды
3
9
практика /
Преддипломная
практика /
Pre-graduation
placement
Теориялық білім беру бойынша барлығы / Всего теоретического обучения /
129 204 510 1425
Total for theoretical training
Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы / Итого по образовательной
145 240 510 1425
программе / Total for education program

22806
Оқу және
өндірістік
тәжірибе модулі
/Модуль учебных
и производственных практик/
Module of the
training and
production
practices

Есеп /
Отчет /
Report

PP 4406

Есеп /
Отчет /
Report

3870

45

3870

47

ВПК-4

ВПК-4

Шетел тілдерінің
теориясы мен
тәжірибесі кафедрасы /
Кафедра теории и
практики иностранных
языков / Foreign
Languages Theory and
Practice Department

*Дене шынықтыру – дене шынықтыру бойынша сабақтың жалпы көлемі студенттің апталық орташа жүктемесіне кірмейді / Физическая культура –
общий объем занятий по физической культуре не входит в среднюю недельную нагрузку студента./ Physical training – the total amount of physical training
classes is not included in the average weekly workload of the student.
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2

3

3

145

7
7
7
6
7
5
6
2

1
1
1
1

6660

240

47

4

Курстық жұмыс /
Курсовая работа /
Course paper

7

2

28
32
28
32
30
30
30
30

Диф.сынақ / Диф.зачет
/Mixed-grading-system
test

3

2

810
960
810
870
855
870
810
675

Емтихан / Экзамен /
Exam

3

1

ECTS

Дипломалды практика /
Преддипломная практика /
Pre-graduation placement

3

18
23
18
20
19
20
18
9

Саны /
Количество /
Amount

Барлық сағат саны / Всего в часах
/ Total amount in hours

129

2

Барлығы / Всего / Total

2
2
2
2

Өндірістік практика /
Производственная
практика
/ Industrial placement

18
20
18
18
19
18
18

Оқу практика / Учебная
практика / Educational
placement

3
2
2
2
4
2
2

Физкультура

Теориялық білім /
Теоретическое обучение /
Theoretical classes

4
5
5
4
3
3
4

Қорытынды аттестация /
Итоговая аттестация
/ Final assessment

52

ҚР бойынша кредиттер саны /
Количество кредитов РК /
Amount of RK credits

ТК / КВ / EC

7
8
7
7
7
6
6
4

Оқылатын
пәндер саны /
Количество
изучаемых
дисциплин /
Amount of
courses studied

МК/ ОК / CC

1
2
3
2
4
5
3
6
7
4
8
Барлығы /
Всего /
Total
1

Меңгерілетін модульдер саны
/ Количество осваиваемых модулей
/ Amount of modules to be studied

Семестр / Семестр /Semester

Курс / Курс / Course

4 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі / Cводная таблица, отражающая объем
освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы / / Summary table displaying the amount of obtained credits within the modular education
program

1
1

2

БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ / ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА / ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS
1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: «Шетел тілі: екі шетел тілі (негізгі
ағылшын тілі)» білім бағдарламасы бойынша оқуға орта (жалпы орта), техникалық және
кәсіби (бастапқы және орта кәсіби және ортадан кейінгі) білімі бар, ҚР білім және ғылым
министрлігінің 5В011900 – «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша мемлекеттік
грантын иеленген Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдік азаматтар және
азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады. Ақылы түрдегі оқуға ҰБТ немесе кешенді тестілеу
нәтижесі бойынша 70 және одан жоғары балл иеленген тұлғалар қабылданады. 5В011900 –
«Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша оқуға түскенде тапсыратын төртінші пән –
шетел тілі.
Особые вступительные требования: Для обучения по образовательной программе
«Иностранный язык: два иностранных языка (основной английский язык)» принимаются
граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие
общее среднее (среднее общее), техническое и профессиональное (начальное и среднее
профессиональное, послесреднее) образование, которым присужден образовательный грант
Министерства образования и науки РК по специальности 5В011900 – «Иностранный язык:
два иностранных языка». На платную основу принимаются лица, набравшие 70 и более
баллов при ЕНТ или комплексном тестировании. Четвертая дисциплина при поступлении на
специальность 5В011900 – «Иностранный язык: два иностранных языка» – иностранный
язык.
Specific admission requirements: Citizens of the Republic of Kazakhstan, foreign citizens and
persons without citizenship who have general secondary, technical and vocational (primary and
secondary vocational, post-secondary) education and were awarded an educational grant of the
Ministry of Education and Science of RK in the specialty 5B011900 – “Foreign Language: Two
Foreign Languages” can be accepted for training under the education program “Foreign Language:
Two Foreign Languages (Basic English)”. Persons with 70 or more scores at UNT or complex
testing can be accepted to contract (paid) education. The fourth subject to enter the specialty
5B011900 – “Foreign Language: Two Foreign Languages” is a foreign language.
2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: бұрын алынған білімді тану
шарттары Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ оқу процесін ұйымдастыру ережелеріне сай және
Еуразия ұлттық университетінің бакалавриатқа оқуға қабылдау ережелері аясында жүзеге
асады.
Особые условия для признания предшествующего обучения: условия для признания
предшествующего образования осуществляется в рамках Правил организации учебного
процесса в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и Правил приема на обучение в бакалавриат
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.
Specific arrangements for recognition of prior learning: Arrangements for the recognition of
prior learning are conducted under the framework of the L.N. ENU rules of educational process
organization and rules of admission.
3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері: білім беру саласында дәреже иелену үшін білім
алушы келесі талаптарға сай болу қажет:
– Білім беру бағдарламасының 129 кредитті құрайтын теориялық курсын толықтай меңгеру
және бағдарламада көрсетілген академиялық пәндер бойнша емтихандарды (дифференциялық сынақ және курстық жұмыстарды орындауды қоса алғанда) тапсыру;
– Бағдарламада көрсетілген және кем дегенде 6 кредиттен тұратын кәсіби практика түрлерін,
яғни, оқу, педагогикалық, өндірістік және диплом жұмысын қорғауға жіберілу жағдайында,
дипломалды практикаларын сәтті өту және есептерді кафедраға белгіленген мерзімде
тапсыру;
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– Қорытынды бақылау тапсыру барысында бағдарламада көрсетілген оқу түрлері бойынша
модульдермен қарастырылған құзыреттіліктерді меңгергенін дәлелдеу;
– Барлық мемлекеттік емтихандарды тапсыру. Белгіленген мерзімде диплом жұмысын
(жобасын) дайындап қорғау немесе кәсіптендіру пәндері бойынша екі мемлекеттік емтихан
тапсыру (кафедра шешімі негізінде).
Требования и правила по присвоению степени: для присвоения степени бакалавра в сфере
образования обучающийся должен соответствовать следующим критериям:
– полностью освоить теоретический курс образовательной программы в обьеме 129 кредитов
и успешно сдать предусмотренные программой экзамены по академическим дисциплинам
(включая дифференциальные зачеты, написание и защита двух курсовых работ);
– успешно пройти все профессиональные виды практик, составляющих не менее 6 кредитов,
таких как, учебные, педагогические, производственные и преддипломные практики (в случае
если студент защищает дипломную работу), предусмотренные программой и сдать отчеты на
кафедру в установленные сроки;
– доказать овладение предусмотренных модулями компетенций в ходе сдачи итогового
контроля по видам учебной деятельности, предусмотренных программой;
– сдать все государственные экзамены, подготовить и защитить дипломную работу или сдать
два дополнительных экзамена по профилирующим дисциплинам ОП (на основании решения
кафедры).
Qualification requirements and regulations: to obtain a bachelor’s degree in education the
student must fit the following criteria:
– to fully master 129 credits of theoretical course of the education program and pass academic
discipline examinations (including mixed-grading-system tests, course paper accomplishment and
defense);
– to successfully complete minimum 6 credits of the educational, pedagogical, industrial and pregraduation (in case a student maintains a diploma thesis) placement under the program and submit
the reports to the department;
– during the final control to demonstrate mastering competences prescribed by the modules of
training activities under the program;
– to pass all state exams and diploma thesis defense (senior thesis) or two state exams on
professional courses.
4 Түлектердің кәсіби бейіні: мамандық түлегі білім беру мекемелерінде шетел тілдерінің
мұғалімі ретінде қызмет атқара алады. Түлектің кәсіби қызмет нысандарына бастауыш,
негізгі, орта білім беру орындары (орта мектеп, гимназия, лицей); мамандандырылған
мектеп; техникалық және кәсіптік білім беру орындары (профильді лицей, колледж) жатады.
Түлектің кәсіби қызмет пәндеріне ағылшын тілі, екінші шетел тілінің бірі (қытай, неміс,
француз, испан, итальян) және оқыту процесі жатады. Білім бакалавры келесідей кәсіби
қызмет түрлерін атқара алады: білім беру; әлеуметтік-педагогикалық; оқу-тәрбиелік.
Профессиональный профиль выпускников: объектами профессиональной деятельности
выпускника являются учебные организации непрерывного и преемственного иноязычного
образования: начальное, основное, общее среднее образование (общеобразовательная школа,
гимназия, лицей); специализированная школа; техническое и профессиональное образование
(профильный лицей, колледж, училище).
Предметами профессиональной деятельности выпускника являются: английский язык, один
из вторых иностранных языков (китайский, немецкий, французский, испанский,
итальянский), а так же учебный процесс. Бакалавр образования может выполнять следующие
виды профессиональной деятельности: образовательную; социально-педагогическую;
учебно-воспитательную.
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Occupational profile/s of graduates: The graduate can work as a foreign language teacher at
secondary, technical and professional schools and colleges. Subjects of professional activities of the
graduate are: compulsory secondary schools and specialized educational establishments (lyceum,
gymnasium or college). Subjects of professional activities of the graduate are: English, one of the
second foreign languages (Chinese, German, French, Spanish, Italian) and teaching process.
Bachelor of Education is able to be engaged in the following types of professional activities:
educational, social and pedagogical ones.
5 Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: білім бағдарламасын жүзеге
асыру тәсілдері мен әдістері Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ оқу процесін ұйымдастыру
ережесінің ішкі құжаттамасына сай анықталған.
Способы и методы реализации образовательной программы: способы и методы
реализации ОП определены в соответствии с внутренней документацией организации
учебного процесса ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
Methods and techniques for programme delivery: Ways and methods of realizing EP are
determined in accordance with the documentation of teaching process organization of the
L.N.Gumilev ENU.
6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері: оқу нәтижесін бағалау ҚР БҒМ бұйрығымен
бекітілген ұлттық бағалау шкаласына сай жүзеге асады. Модуль / пәндер бойынша оқу
нәтижелерін бағалау критерийлері әр академиялық пәннің силлабустарында және оқу,
педагогикалық, өндірістік, дипломалды практикалырын өту, мемлекеттік емтихан,
дипломдық жұмысты қорғау бағдарламаларында көрсетілген.
Критерии оценки результатов обучения: оценка результатов обучения осуществляется в
соответствии с национальной оценочной шкалой, утвержденной приказом МОН РК.
Критерии оценки результатов обучения в разрезе модулей / дисциплин представлены в
силабусах каждой академической дисциплины и программах прохождения учебной,
производственной и преддипломной практики, государственных экзаменов и защиты
дипломных работ.
Assessment criteria of Learning Outcomes: Learning outcomes are assessed in accordance with
the accepted by the MES of the RK national assessment documentation. Criteria for assessment of
learning outcomes in the context of modules / disciplines is presented in the syllabus of each
academic discipline and programs of educational, pedagogical, industrial and pre-diploma
practices, state examinations and senior thesis defense.
ҚР бойынша баға/ Оценки по РК/ Grades for RK

ECTS бойынша баға/
Оценки по ECTS /
Grades for ECTS
Әріптік
Definition
жүйе
бойынша
баға/
Оценка по
буквенной
системе /
Evaluation
by letter
system

Әріптік жүйе
бойынша
баға /Оценка
по
буквенной
системе /
Evaluation by
letter system

Баллдардың
цифрлік
эквиваленті/
Цифровой
эквивалент
баллов /
Equivalent in
points

% түрінде/
%-ное
содержание
/ in per cent

Дәстүрлі жүйе
бойынша баға/
Оценка по
традиционной
системе / Evaluation
according to the
traditional system

A
AB+
B
B-

4.0
3.67
3.33
3.0
2.67

95-100
90-94
85-89
80-84
75-79

Өте жақсы / Отлично

А

Excellent

Жақсы / Хорошо

В

Very good

Жақсы / Хорошо

С

Good
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C+

2.33

70-74

Қанағаттанарлық /
Удовлетворительно

C
CD+

2.0
1.67
1.33

65-69
60-64
55-59

Қанағаттанарлық /
Удовлетворительно

D

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлық /
Удовлетворительно
Қанағаттанарлықсыз /
Неудовлетворительно
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D

Satisfactory

E

Sufficient

FX, F

Fail

