Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
БЕКІТІЛДІ
«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті»
ШЖҚ РМК
Ғылыми Кеңесінің 2018 ж. «__»_________,
хаттама №___ шешімімен
Ректор _________ Е. Сыдықов
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
EDUCATION PROGRAMME
Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Programme Ievel: Бакалавриат / Бакалавриат / Bachelor programme
Мамандық 5В020524 – «Филология: орыс тілі»
Специальность 5В020524 – «Филология: русский язык»
Specialty 5В020524 - Philology: russian language
Стандартный срок обучения: 4 жыл
Оқытудың стандартты мерзімі: 4 года
Standard period of study: 4 years
Қайта қарастыру жиілігі : 4 жыл
Периодичность пересмотра: 4 года
Reviewfrequency: 4 years
Берілетін дәрежесі / Присваиваемая степень / Awarded Degree:
Гуманитарлық ғылымдар бакалавры 5В020524 – «Филология: орыс тілі»/ Бакалавр гуманитарных наук по специальности
«Филология: русский язык»/ bachelor of humanities sciences 5В020524 - Philology: russian language
Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6 ҰБШ, 6 ЕБШ / 6 НРК, 6 ЕРК / 6 NQF, 6 EQF
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5В020524 –

Білім беру бағдарламасының паспорты/
Паспорт образовательной программы /
The Passport of Education Program
Қолдану саласы/
Область применения /
Application area

Оқу бағдарламасы білім беру, ғылым, мәдениет, БАҚ, мемлекеттік
қызмет салаларында қолданылады, 5В020524 - «Филология: орыс
тілі» мамандығы бойынша бакалаврларды даярлауға арналған.
Образовательная программа применяется в областях образования,
науки, культуры, СМИ, редакционно-издательской деятельности,
государственной службы, предназначена для подготовки
бакалавров специальности
5В020524 – «Филология: русский
язык».
The educational program is intended for the preparation of bachelors of
specialty 5В020524 – «Philology: Russian language», is applied in the
fields of education, science, culture, media, public service.
Білім беру бағдарламасының 5В020524 – «Филология: орыс тілі»
коды мен атауы/Код и
5В020524 – «Филология: русский язык»
наименование
5В020524 – «Philology: Russian language»
образовательной программы
/ The code and name of
education program
Нормативтік-құқықтық
 «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы
қамтылуы/Нормативно(өзгертулер мен толықтырулар 2013 жылғы 16 мамырда)
правовое обеспечение / The
 «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
regulatory and legal support
 Жоғары білім берудің мемлекеттік білім беру мекемесі,
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы
№ 292 қаулысымен толықтырылды
 «5В020524 -« Филология: орыс тілі »мамандығы бойынша
типтік оқу жоспары (05.07.2016ж.)
 28.09.2012 ж. № 444 Қазақстан Республикасының ұлттық
біліктілік шеңбері.
 Қазақстан Республикасының кәсіптерінің жіктелуі 11.05.2017
ж., № 130.
 «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер
палатасының 08.06.2017 ж. № 133 «Маман» кәсіби стандарты.
 Закон «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III (с
исправлениями и дополнениями от 16.05.2013)
 Закон Республики Казахстан «Об образовании»
 ГОСО высшего образования, дополненное решением
Правительства РК 13 мая 2016 № 292
 Типовой учебный план по специальности «5В020524 –
«Филология: русский язык» (от 05.07.2016 г.)
 Национальные квалификационные рамки РК от 28.09.2012, №
444.
 Национальный классификатор профессий РК от 11.05.2017, №
130.
 Профессиональный стандарт «Педагог» Национальной палаты
предпринимателей РК «Атамекен» от 08.06.2017, № 133.
 The Law "On Education" of July 27, 2007, No. 319-III (as amended
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and supplemented on May 16, 2013)
 The Law of the Republic of Kazakhstan "On Education"
 State Educational Establishment of Higher Education, supplemented
by the decision of the Government of the Republic of Kazakhstan
on May 13, 2016 No. 292
 National qualification framework of the Republic of Kazakhstan
from 28.09.2012, No. 444.
 National classifier of professions of the Republic of Kazakhstan
dated May 11, 2017, No. 130
 Professional standard "Teacher" of the National Chamber of
Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan "Atameken" from
08.06.2017, No. 133
Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы /
Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы /
Profile map of education program
бакалаврларды дайындауға, филологиялық білімдердің жалпы
ББ мақсаты/
базасын меңгерген, оларды ғылыми-зерттеу, аналитикалық,
Цель ОП /
редакциялық,
баспа,
ұйымдық,
басқарушылық
және
Objective of EP
педагогикалық іс-әрекеттерге енгізу «Филология: орыс тілі»
мамандығы түлектерінің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыруға
арналған.
предназначена для подготовки бакалавров, формирования
конкурентоспособности выпускников специальности «Филология:
русский язык», владеющих общими основами филологических
знаний,
их
реализации
в
научно-исследовательской,
аналитической,
редакционно-издательской,
организационноуправленческой, преподавательской деятельности.
is intended for the preparation of bachelors, the formation of
competitiveness of the graduates of the specialty "Philology: Russian
Language", who possess the general principles of philological
knowledge, their implementation in research, analytical, editorial,
publishing, organizational, managerial and teaching activities.
Білім беру бағдарламасының Білім беру бағдарламасы білім беру процесін іске асыратын
тұжырымдамасы/
шарттар, қорытынды, мазмұн, жағдай мен технологиялар,
Концепция образовательной берілген дайындау бағыты бойынша дайындау сапасын бағалауды
программы /
және керекті білім беру технологияларын зерттеу және жүзеге
The concept of education
асыру сапасын қамтамасыз ететін материалдарды қамтиды. Білім
program
беру бағдарламасы жұмыс берушілердің талаптары бойынша
түзетілген ғылыми-зерттеу және тәжірибелік жұмыстың қажетті
түрлерін, байланысты арнайы құзыреттіліктерді қалыптастыруға
бағытталған.
Образовательная программа регламентирует цели, результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию
соответствующей образовательной технологии. Образовательная
программа направлена на формирование особых компетенций,
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связанных с необходимыми видами научно-исследовательской и
практической деятельности, скорректированных с учетом
требований работодателей.
The educational program regulates the goals, results, content,
conditions and technologies for the implementation of the educational
process, assessment of the quality of the graduate's preparation in this
area of training, and includes materials that ensure the quality of
training for trainees and the implementation of appropriate educational
technology. The educational program is aimed at the formation of
special competencies related to the necessary types of research and
practical activities, adjusted to meet the requirements of employers.
Түлектің біліктілік сипаттамасы/
Квалификационная характеристика выпускника /
Graduate Qualification Characteristics
5В020524 – «Филология: орыс тілі»
Берілетін дәреже:
5В020524 – «Филология: русский язык»
Присуждаемая степень:
5В020524 – «Philology: Russian language»
Awarded degree:
Маманның лауазымдарының
тізімі/Перечень должностей
специалиста / List of a
specialist’s positions

Орыс тілі мен әдебиет бакалаврының кәсіби қызметінің саласы:
- Орта мектептегі орыс тілі мен әдебиетінің мұғалімі;
- газеттер, журналдар мен басқа бұқаралық ақпарат құралдарының
қызметкері, сондай-ақ баспагерлер, баспасөз қызметі;
- орта кәсіби ұйымдардың орыс тілі мен әдебиетінің мұғалімі,
сондай-ақ білім беру мекемелерінде әртүрлі оқу курстарында;
- ғылыми-зерттеу ұйымдарындағы аналитикалық, ғылыми-зерттеу
жұмыстары;
Область профессиональной деятельности бакалавра русского
языка и литературы:
- учитель русского языка и литературы в средних
общеобразовательных школах;
- сотрудник газет, журналов и других средств массовой
информации, а также издательств, пресс-служб;
- преподаватель русского языка и литературы в средних
профессиональных организациях, на различных обучающих
курсах;
- аналитическая, научно-исследовательская деятельность в
научно-исследовательских организациях;

Кәсіби қызмет саласы/

Area of professional activity of the bachelor of Russian language and
literature:
- teacher of Russian language and literature in secondary schools;
- employee of newspapers, magazines and other mass media, as well as
publishers, press services;
- Teacher of Russian language and literature in secondary professional
organizations, as well as in educational institutions of other kinds and
forms, at various training courses;
- analytical, research activities in research organizations;
- Білім беру;
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Область профессиональной
деятельности / The area of
professional activity

- ғылым;
- мәдениет;
- бұқаралық ақпарат құралдары;
- баспа қызметі;
- білім беру саласындағы басқару;
- мемлекеттік қызмет;
- әлеуметтік және гуманитарлық қызметтің басқа салалары.
- Образование;
- наука;
- культура;
- средства массовой информации;
- издательское дело;
- администрирование в области образования;
- государственная служба;
- другие области социально-гуманитарной деятельности.

Кәсіби қызмет объектісі/
Объект профессиональной
деятельности / The object of
professional activity

- Education;
- the science;
- culture;
- mass media;
- publishing;
- administration in the field of education;
- Public service;
- other areas of social and humanitarian activities.
5В020524 - «Филология: орыс тілі» мамандығы бойынша
бакалавриаттың кәсіптік қызмет объектілері болып: орта жалпы
білім беретін мектептер, орта мектептер, кәсіби лицейлер,
гимназиялар,
лицейлер,
колледждер,
ғылыми-зерттеу
институттары, газеттер, журналдар, радио және теледидар
редакциялары және баспалар болып табылады.
Объектами профессиональной деятельности бакалавра 5В020524
–«Филология:
русский
язык»
являются
средние
общеобразовательные школы, средние специальные учреждения,
профессиональные школы, гимназии, лицеи, колледжи, научноисследовательские учреждения, редакции газет, журналов, радио и
телевидения, издательства.

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

The objects of professional activity of the bachelor 5В020524 "Philology: Russian language" are secondary general schools,
specialized secondary schools, vocational schools, gymnasiums,
lyceums, colleges, scientific research institutions, editorial offices of
newspapers, magazines, radio and television, and publishing houses.
Оқыту, тәрбиелік, әдістемелік, ғылыми және әлеуметтіккоммуникативтік.
Обучающая, воспитательная, методическая, исследовательская и
социально-коммуникативная.
Teaching, educational, methodical, research and social-communicative.
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Кәсіби қызмет түрлері/ Виды Оқытушылық, тәрбиелік, оқу-әдістемелік, баспа, әлеуметтікпрофессиональной
ағартушылық, мәдени-ағартушылық, түзету және дамыту,
деятельности / Types of
ұйымдастырушылық және басқарушылық.
professional activity
Преподавательская, воспитательная, методическая, издательская,
социально-педагогическая, культурно-просветительская,
коррекционно-развивающая, организационно-управленческая.
Teaching, educational, methodical, publishing, socio-educational,
cultural and educational, correctional and developmental,
organizational and managerial.
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций

Кәсіби құзыреттілік/
Профессиональные компетенции
(ПК) / Professional Competences
КҚА – knowledge of the historical
and chronological process of the
development
of
philological
science, theoretical problems of
linguistics and literary criticism,
comparative analysis methods;
ПКА –
знание
историкохронологического
процесса
развития филологической науки,
теоретических
проблем
языкознания
и
литературоведения,
методов
сравнительносопоставительного анализа.
PSА - филология ғылымының
тарихи-хронологиялық
үдерісін
білу,
лингвистика
және
әдебиеттанудың
теориялық
мәселелері, салыстырмалы талдау
әдістері.

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын
(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/
Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат
Наименование дисциплин, формирующих
обучения (единицы ПК) /
результаты обучения (единицы компетенций) /
The result of training (PC units)
The name of courses that form the results of training
(units of competences)
АКҚ1 – орыс әдебиетінің тарихын, белгілі бір Ресей фольклорлық және ежелгі орыс әдебиеті
дәуірді сипаттайтын негізгі әдеби үрдістерді, Русский фольклор и древнерусская литература
стильдерді
біледі,
танымал
ресейлік Russian folklore and ancient Russian literature
жазушылардың
өмірбаяны
мен
шығармашылығын, олардың шығармашылық Ескі орыс әдебиетінің ескерткіштері
Памятники древнерусской литературы
жолын және негізгі жұмыстарын біледі.
АПК1 – знает историю русской литературы, Monuments of Old Russian literature
основные литературные направления, стили,
характеризующие определенную эпоху, знает XI-XVII ғасырдағы орыс әдебиетінің тарихы
биографию и творчество выдающихся русских История русской литературы XI-XVIII веков
писателей, их творческий путь и основные History of Russian Literature XI-XVIII centuries
произведения. Способен демонстрировать
полученные знания в области истории русской XIX ғасырдың І жартысындағы орыс әдебиетінің
литературы в научно-исследовательской и тарихы
История русской литературы первой половины XIX
иной профессиональной деятельности.
века
АPC1 - knows the history of Russian literature, the
History of Russian literature of the first half of the XIX
main literary trends, styles that characterize a century
certain era, knows the biography and work of
outstanding Russian writers, their creative path XIX ғасырдың екінші жартысындағы орыс
and basic works.
әдебиетінің тарихы
История русской литературы второй половины XIX
века
Russian literature of the XIX century
Салыстырмалы әдебиеттану
Сравнительное литературоведение
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Comparative Literature
Славян жазбаларының ескерткіштері
Памятники древней славянской письменности
Monuments of Slavic Literature
Орыс әдеби тілінің тарихы
История русского литературного языка
History of the Russian literary language
XIX ғ. орыс әдеби үдерісі
Русский литературный процесс XIX века
Russian literary process of the XIX century
Орыс әдеби сынның тарихы
История русской литературной критики
History of Russian literary criticism

АКҚ1 – шетел әдебиетінің тарихын, белгілі бір
дәуірді сипаттайтын негізгі әдеби үрдістерді,
стильдерді
біледі,
көрнекті
шетелдік
жазушылардың
өмірбаяны
мен
шығармашылығын, олардың шығармашылық
жолын және негізгі жұмыстарын біледі.
АПК1 – знает историю зарубежной литературы,
основные литературные направления, стили,
характеризующие определенную эпоху, знает
биографию и творчество выдающихся
зарубежных писателей, их творческий путь и
основные
произведения.
Способен
демонстрировать полученные знания в
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Антикалык әдебиет
Античная литература
Аncient literature
Ежелгі шетел әдебиеті
Древняя зарубежная литература
Ancient foreign literature
Орта ғасыр және Қайта өрлеу дәуіріндегі шетел
әдебиеті
Зарубежная литература средних веков и эпохи
Возрождения
Foreign literature of the Middle Ages and the
Renaissance

области истории зарубежной литературы в
научно-исследовательской
и
иной
профессиональной деятельности.
АPC1- knows the history of foreign literature, the
main literary trends, styles that characterize a
certain era, knows the biography and work of
outstanding foreign writers, their creative path and
basic works. He is able to demonstrate his
knowledge in the history of foreign literature in
research and other professional activities.

АКҚ3 – негізгі теориялық және әдеби
терминдерге ие, әдеби шығарма құрылымы
туралы нақты түсініктерге ие, оның жалпы
және жанрлық сәйкестігін анықтауды біледі,
әдеби процестің жалпы заңдарын біледі, owns
methods for analyzing the works of Russian
literature in the unity of content and form, owns
the skills of analyzing works of literature of
various genres.
АПК3 - владеет основными теоретиколитературными терминами, имеет четкие
представления о строении литературного
произведения, умеет определять его родовую
и жанровую принадлежность, знает общие
закономерности литературного процесса, а
также отличительные черты главенствующих
литературных
направлений
и
их
разновидностей, владеет методами анализа
произведений русской литературы в единстве
содержания и формы, владеет навыками
анализа произведений литературы различных
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XVII-XVIII ғғ. Шетел әдебиеті
Зарубежная литература XVII-XVIII вв.
Foreign literature XVII-XVIII centuries
XIХ ғ. шетел әдебиеті
Зарубежная литература XIХ в.
Foreign literature of the XIХ century
ХХ ғасырдың шетел әдебиеті тарихы
История зарубежной литературы ХХ века
The history of foreign literature of the ХХ century
Славян филологиясына кіріспе
Введение в славянскую филологию
Introduction to Slavic Philology
Әдебиеттануға кіріспе
Введение в литературоведение
Introduction to Literature
Қазіргі әдеби үдеріс
Современный литературный процесс
Modern literary process
XIX ғ. орыс әдеби үдерісі
Русский литературный процесс XIX века
Russian literary process of the XIX century
Мифопоэтикалар
Мифопоэтика
Mythopoetics

жанров.
АPC3– to know basic theoretical and literary
terms, has clear ideas about the structure of the
literary work, knows how to determine his
generic and genre affiliation, knows the general
laws of the literary process, as well as the
distinguishing features of the prevailing literary
trends and their varieties, and has methods for
analyzing the works of Russian literature in the
unity of content and forms, owns the skills of
analyzing works of literature of various genres.

орыс
тілі
теориясы
мен
АКҚ4
–
практикасында өзекті мәселелерді тәуелсіз
және сыни талдауды жүзеге асыра білу,
өздерінің ғылыми зерттеулеріне талдау
нәтижелерін
қолдану,
психологиялық,
педагогикалық
және
филологиялық
ғылымдар
саласындағы
зерттеулерді
жоспарлау, жүргізу.
АПК4 – умеет осуществлять самостоятельный
и критический анализ актуальных вопросов
теории и практики русского языка, способен
применить результаты полученных знаний
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Тіл біліміне кіріспе
Введение в языкознание
Introduction to linguistics
ҚОТ фонетикасы
Фонетика СРЯ
Phonetics of the modern Russian language
Жалпы тіл білімі
Общее языкознание
General Linguistics

для собственного научного исследования, в
профессиональной
деятельности,
планировать и проводить исследования в
области языкознания.
АPC4 - - to be able to use innovative
technologies in the educational process, to
master the skills of compiling dictionaries,
understanding the semantic structure of the
word and its interpretation, to have the practice
of artistic translation, knowing its basic models
and types of translation transformations.

Қазіргі
орыс тілінің
лексикологиясы мен
фразеологиясы
Лексикология и фразеология современного русского
языка
Lexicology and phraseology of modern Russian
ҚОТ сөзжасамы
Словообразование СРЯ
Word formation of NRL
Қазіргі орыс тілі морфологиясы
Морфология СРЯ
Morphology of Modern Russian
Орфография және пунктуация
Орфография и пунктуация
Spelling and punctuation
Қазіргі орыс тілінің жай сөйлем синтаксисі
Синтаксис простого предложения СРЯ
The syntax of a simple sentence SRYA
Қазіргі орыс тілі құрмалас сөйлемінің синтаксисі
Синтаксис сложного предложения современного
русского языка
Syntax complex offers modern Russian language
Орыс тілінің тарихи грамматикасы
Историческая грамматика русского языка
Historical Grammar of the Russian language
Контрастивтік лингвистика
Контрастивная лингвистика
Contrastive linguistic
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КҚв  білім беру үдерісіне
әдістемелік қолдау көрсету:
білім
беру
саласындағы
нормативтік құжаттарды білу,
оқу-әдістемелік
құжаттарды
(дидактикалық, бақылау-өлшеу
және т.б.) әзірлеу дағдылары мен
дағдыларын игеру.
ПКв – уметь осуществлять
методическое
обеспечение
учебно-воспитательного
процесса: знать нормативные
документы
в
области
образования, владеть умениями
и
навыками
разрабатывать
учебно-инструктивную
документацию (дидактические,
контрольно-измерительные
материалы и т.д.).
PCв - be able to provide
methodological support for the
educational process: to know the
normative documents in the field of
education, to have the skills and
skills to develop instructional
documentation (didactic, control and
measuring materials, etc.).

КҚС  заманауи әдістер мен
әдістерді,
отандық
және
шетелдік
озық
тәжірибені
пайдалана отырып, ғылыми

ВКҚ1 – оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз
етуді қалай жүзеге асыратындығын біледі:
білім
беру
саласындағы
нормативтік
құжаттарды
білу,
оқу-әдістемелік
құжаттарды
(дидактикалық,
бақылауөлшеуіш және т.б.) әзірлеу дағдылары мен
дағдыларын меңгеру.
ВПК1 – умеет осуществлять методическое
обеспечение
учебно-воспитательного
процесса: знать нормативные документы в
области образования, владеть умениями и
навыками
разрабатывать
учебноинструктивную
документацию
(дидактические, контрольно-измерительные
материалы и т.д.).
ВPC1- knows how to implement methodological
support of the educational process: to know the
normative documents in the field of education, to
have the skills and skills to develop instructional
documentation (didactic, control and measuring
materials, etc.).

СКҚ1 – шығармашылық және ғылыми
әдебиеттерге редакциялық және баспа
жұмыстарына
қажетті
білікті
білікті
филологиялық
сараптама,
сынға,
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Әдебиетті оқыту әдістемесі
Методика преподавания литературы
Methods of teaching literature
Орыс тілін оқыту әдістемесі
Методика преподавания русского языка
Methods of Teaching Russian
Ауызша және жазба тілінің практикумы
Практикум устной и письменной речи
Workshop speech and writing

Әдеби-публицистикалық сын
Литературно-публицистическая критика
Literary and journalistic criticism

зерттеулердің
нәтижелерін
біліктілікті
талдауға,
түсіндіруге,
қорытындылауға
және
қорытындылауға
дағдыландыру
ПКС  владение навыками
квалифицированного
анализа,
комментирования,
реферирования и обобщения
результатов
научных
исследований с использованием
современных
методик
и
методологий,
передового
отечественного и зарубежного
опыта
PCС - mastering the skills of
qualified analysis, commenting,
summarizing and summarizing the
results of scientific research using
modern
methods
and
methodologies, advanced domestic
and foreign experience

интерпретацияға, түсініктемелерге және
әртүрлі мәтіндерді талдауға қабілетті.
СПК1 –
способен
редактировать
и
комментировать художественную и научную
литературу,
имеет
навык
квалифицированной
филологической
экспертизы,
критики,
интерпретации,
комментария и анализа различных типов
текстов, необходимый в редакционноиздательской деятельности.
СPC1- is able to edit and comment on art and
scientific literature, has the skill of qualified
philological expertise, criticism, interpretation,
commentary and analysis of various types of
texts, necessary in editorial and publishing
activities.

Мәтінді әдебиеттанулық талдау
Литературоведческий анализ текста
Literary text analysis

КҚD

коммуникацияның
барлық салаларында қазіргі
орыс әдеби тілін меңгеру, оқу
үдерісіне қатысатын әртүрлі
әлеуметтік мекемелермен өзара
әрекеттесу;
ПКDвладение
современным
русским литературным языком
во всех сферах коммуникации,

DКҚ1 – сөйлеу, пікірталас, пікірталас
дағдыларын қолдануға қабілетті, ауызша
және жазбаша сөйлеуді логикалық түрде
орындауға қабілетті,
кәсіптік мәдениеттің негізгі сөздік қорына
ие, кәсіптік және әлеуметтік маңызы бар
мазмұндағы мәтіндерді дайындау және
редакциялауға қабілетті
DКҚ1 – способен использовать навыки
публичной речи, ведения дискуссии и

Риторика
Риторика
Rhetoric
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Мәтінді лингвистикалық талдау
Лингвистический анализ текста
Linguistic analysis of text
Мәдениетаралық қарым-қатынас мәселелерi
Проблемы межкультурного общения
Problems of intercultural communication
Қазіргі орыс тілі стилистикасы
Стилистика современного русского языка
Stylistics of modern Russian language

Сөйлеу мәдениетінің негізі
Основы культуры речи
The basis of the culture of speech
Орыс диалектологиясы және қазіргі әлеуметтік
диалектілері

умение
осуществлять
взаимодействие с различными
социальными
институтами,
вовлеченными
в
образовательный процесс;
PCD- to master modern Russian
literary language in all spheres of
communication, be able to interact
with various social institutions
involved in the educational
process;

полемики, способен логически верно устную
и письменную речь, владеет основами
речевой
профессиональной
культуры,
способен к подготовке и редактированию
текстов профессионального и социально
значимого содержания.
DПК1 – is able to use the skills of public speech,
conducting discussions and polemics, is able to
logically true oral and written speech, owns the
basics of speech professional culture, is capable
of preparing and editing texts of professional
and socially significant content.

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

Оқыту нәтижесі (ОПК млшері) / Результат
обучения (единицы ОПК) /
The result of training (GPC units)

ЖКҚА– әлеуметтендіруге қажетті

АЖКҚ1 – әлеуметтік-педагогикалық пәндер
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Русская диалектология и современные социальные
диалекты
Russian dialectology and modern social dialects
Коммуникация теориясы
Теория коммуникации
Communication Theory
Мәдениеттану
Культурология
Culturalstudies

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)
Философия

білім, дағдылар мен қабілеттердің
жиынтығы, яғни, психология мен
философия студенттің бейімделуі
және өнімділігі
ОПКА– совокупность знаний,
умений
и
способностей,
необходимых для социализации,
т.е. адаптации и продуктивной
деятельности студента в области
психологии и философии
GPCА - the totality of knowledge,
skills and abilities necessary for
socialization, i.e. adaptation and
productive activity of the student in
the field of psychology and
philosophy

ЖКҚВ  Қазақстанның ұлттық
басымдықтарын
және
әлеуметтік-этикалық
құндылықтарды есепке ала
отырып, білім беру үдерісін
құруға
қабілетті
болу;
педагогикалық
этиканың
нормаларын сақтау;
ОПКВ
уметь
строить
воспитательный процесс с
учетом
национальных
приоритетов Казахстана и
социально-этических
ценностей; соблюдать нормы

саласында базалық білімді меңгеру, жалпыға
ортақ дүниетаным мен ойлау мәдениетімен
жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға,
кәсіби және педагогикалық қызметті
жетілдіруге және дамытуға қабілетті бола
білу.
АОПК1 – обладает основными приѐмами
анализа
психологических
свойств
и
состояний,
характеристик
психических
процессов, различных видов деятельности
индивидов
АGPC1- to have basic knowledge in the field of
social and pedagogical disciplines that
contribute to the formation of a highly educated
person with a broad outlook and a culture of
thinking, be capable of improving and
developing professional and pedagogical
activity
ВжКҚ1 – байланыс көзқарастарын білу және
көзқарастарды үйлестіру, аналитикалық
құжаттаманы жобалау және ұсыну, кәсіби
қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми
және
тәжірибелік
жұмыста
заманауи
бағдарламалық өнімдерді пайдалана алады;
қазақ, орыс және шет тілдерінде кәсіби
тақырыптар бойынша сөз сөйлеу.
ВОПК1 – знание о способах коммуникации и
согласовании точек зрения, оформлении и
презентации аналитической документации,
будет способен использовать современные
программные продукты в различных
областях профессиональной деятельности,
научной и практической работе; выступать
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Философия
Philosophy
Психология
Психология
Psychology

Қазақ тілі
Казахский язык
Kazakh language
Шет тілі
Иностранный язык
Foreign language
Кәсіби қазақ тілі
Профессиональный казахский язык
Professional Kazakh language
Кәсіби бағытталған шет
тілі
Профессионально-ориентированный

педагогической этики;
GPCВ - be able to build an
educational process, taking into
account national priorities of
Kazakhstan and social and ethical
values; observe the norms of
pedagogical ethics;

на профессиональные темы на казахском,
русском и иностранном языках.
ВGPC1- knowledge of ways of communication
and coordination of points of view, design and
presentation of analytical documentation, will
be able to use modern software products in
various fields of professional activity, scientific
and practical work; to speak on professional
topics in Kazakh, Russian and foreign
languages.
ВжКҚ2 – әлемдік тарих тұрғысынан қазіргі
заманғы Қазақстан тарихының бірегей,
маңызды жерін жақсы біледі және түсінеді,
өз заманымыздың өзекті мәселелеріне
философиялық пікірталасты өткізіп, өз
позициясын
қорғап,
болашақ
кәсіби
қызметінің әлеуметтік маңызды мақсаттарын
анықтап, тұжырымдауға қабілетті; ақпаратты
талдау кезінде субъективтілікті азайту;
болашақ
мамандығының
әлеуметтік
маңыздылығын түсінеді
ВОПК2 – знает и понимает уникальное,
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;
осознает социальную значимость своей
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иностранный
язык
Professionally oriented foreign language
Поляк тілі
Польский язык
Polish language

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы
Современная история Казахстана
The modern history of Kazakhstan
Еуразияшылдық: теориясы және тәжірибесі
Евразийство: теория и практика
Eurasianism: teoreiya and practice
Дінтану
Религиоведение
Religious
Этникалық толеранттылық негіздері
Основы этнической
толерантности
Fundamentals of ethnic tolerance
Мәңгілік Ел құндылықтары
Ценности Мәңгілік Ел
Values of Mangilik El
Жаһандану әлемдегі қазіргі заманғы қазақстандық
саясат
Современная казахстанская политика в глобальном

ЖКҚС – бизнес және кәсіпкерлік
саласында білім мен түсіністік
таныту,
экономикалық
жүйе
ретінде бизнес ұйымдастыру
процесінің
теориясы
мен

будущей профессии
ВGPC2- knows and understands the unique,
significant place of the history of modern
Kazakhstan in the context of world history, is
able to competently conduct a philosophical
discussion and defend its own positions on
topical problems of our time, define and
formulate the socially significant goals of its
future professional activity; to minimize
subjectivity in the analysis of information;
realizes the social importance of his future
profession
ВжКҚ3 - барлық тарихи үдерістерде, ТМД
елдерімен
қарым-қатынаста
қазіргі
Қазақстанның орны мен рөлін түсіну,
салыстырмалы тарихи және аймақтық
талдауды қолдану мүмкіндігі
ВОПК3 - понимание места и роли
современного
Казахстана
во
всех
исторических процессах, отношений с
государствами СНГ, умение применить
сравнительно-исторический
и
регионоведческий анализ
ВGPC3 - understanding of the place and role of
modern Kazakhstan in all historical processes,
relations with the CIS states, the ability to apply
comparative historical and regional analysis

мире
Modern Kazakhstani policy in the global world

СЖКҚ2 – өз бизнесін құру және дамыту үшін
бірлескен талдау, жобалау және шешім
қабылдау
әдіснамасына
ие;
еңбек
жағдайлары қиын жағдайларда шешімдер
қабылдай алады; шығармашылыққа және

Бизнесті құқықтық қамсыздандыру
Правовое обеспечение бизнеса
Legal business support
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Қазіргі Қазақстандағы саяси жаңғырту
Политическая
модернизация
современного
Казахстана
Political modernization of modernKazakhstan
Орыс әдебиетіндегі еуразияшылдықтың идеялары
Идеи Евразийства в русской литературе
Ideas of Eurasianism in Russian literature
ТМД әдебиеті
Литература СНГ
Literature CIS
Қазіргі Қазақстанның әдебиеті
Современная литература Казахстана
Literature of modern Kazakhstan
Шығыс пен батыс әдебиетін салыстырмалы-тарихи
оқыту
Сравнительно-историческое изучение литературы
Востока и Запада
Comparative historical study of the literature of East
and West

Бизнес жаңғыруының құқық-тық негіздері

практикасын
тұтас
көзқарас,
ұйымдастырушылық нысандары
мен себептері
бизнесті жүргізу, негізгі бизнес
пен фирмалардың бірлестігін
ұйымдастыру қағидалары, бизнесжоспарлау, оны жүзеге асыру
элементтері
мен
кезеңдері,
бизнес-инфрақұрылымның негізгі
ұғымдары.
ОПКС – демонстрировать знание
и понимание в области бизнеса и
предпринимательства, целостного
представления
о
теории
и
практики процесса организации
бизнеса
как
экономической
системы, организационных форм
и мотивов
осуществления
бизнеса,
принципов организации основной
деятельности
и
объединения
фирм, планирования бизнеса,
элементов
и
этапов
его
осуществления,
понятий
и
основных
элементов
инфраструктуры бизнеса
GPCС – demonstrate knowledge
and understanding in the field of
business and entrepreneurship, a
holistic view of the theory and
practice of the business organization
process as an economic system,
organizational forms and motives

кәсіптік салада жаңа идеяларды табысты іске
асыруға негізделген
СОПК2 – владеет методологией 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.
СGPC2- owns 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
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Правовые основы модернизации бизнеса
Legal fundamentals of business modernization
Басқару психологиясы
Психология управления
Management psychology
Еңбек қызметінің құқықтық негіздері
Правовые основы трудовой деятельности
Legal fundamentals of labour activity
Қоғамдық сананы жаңғырту және құқықтық
мәдениет
Правовая культура и возрождение общественного
сознания
Legal culture and public consciousness revival
Кәсіпкерлік негіздері
Основы предпринимательства
Fundamentals of business

implementation of business, the
principles of the organization of the
core business and the association of
firms, business planning, elements
and stages of its implementation,
concepts and basic elements of the
business infrastructure

ЖКҚD – моторикалы дағдылар
мен
дағдыларды
меңгеру;
физикалық
және
кәсiбиқолданбалы дене шынықтырудың
қажеттi деңгейiне жету
ОПКD – владеть жизненно
важными
двигательными
умениями и навыками; достичь
необходимого уровня общей физической и профессиональноприкладной
физической
подготовленности
GPCD – to possess vital motor skills
and skills; to reach the necessary
level of general physical and
professional-applied physical fitness

DЖКҚ2 - дене шынықтыруға деген мотивация
мен құндылықты қалыптастыру, жүйелі
жаттығулар мен спортты қажет ету,
физикалық жаттығуларды, бос уақытты
спортпен айналысуға, салауатты өмір салтын
қолдана алады.
DОПК1 - сформировано мотивационноценностное отношение к физической
культуре и потребность в систематических
занятиях физическими упражнениями и
спортом, умеет использовать физические
упражнения, виды спорта в досуге, здоровом
образе жизни.
DGPC1 - formed a motivation and value attitude
to physical culture and the need for systematic
exercise and sports, can use physical exercises,
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Дене шынықтыру
Физическая культура
Physical Education

ЖКҚЕ - менеджмент, экономика,
саясат
саласындағы
білім
негіздерін меңгеру;
- кәсіби қызметпен байланысты
түрлі
жағдайларда
және
жағдайларда
икемді
және
мобильді болуы керек.
ОПКЕ - обладать основами
знаний в области менеджмента,
экономики, политики, быть
гибким
и
мобильным
в
различных
условиях
и
ситуациях,
связанных
с
профессиональной
деятельностью.
GPCЕ - to have the basics of
knowledge in the field of
management, economics, politics;
- be flexible and mobile in various
conditions and situations related to
professional activities.

sports in leisure, a healthy lifestyle.
ЕЖКҚ1
–
басқару,
экономика,
саясат
саласындағы білімнің негіздеріне ие;
- кәсіби қызметке қатысты түрлі жағдайлар
мен жағдайларда мобильді болуы мүмкін.
ЕОПК1 – обладает основами знаний в области
менеджмента, экономики, политики;
- умеет быть мобильным в различных
условиях
и
ситуациях,
связанных
с
профессиональной деятельностью.
ЕGPC1- possesses the basics of knowledge in the
field of management, economics, politics;
- can be mobile in various conditions and
situations related to professional activities.

ЕЖКҚ2–кәсіби
қызметте
ақпараттық
технологияларды
қалай
қолдануға
болатындығын, магистратурада күнделікті
кәсіби жұмысқа және үздіксіз білім алуға
қажетті жаңа білім алу дағдысына ие.
ЕОПК2 –умеет использовать информационные
технологии в сфере профессиональной
деятельности,
владеет
навыками
приобретения новых знаний, необходимых
для
повседневной
профессиональной
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Кедейлік және байлық әлеуметтануы
Социология бедности и богатства
Sociology of poverty and wealth
Cаясаттеориясы мен практикасы
Теория и практика политики
Theory and practice of politics
Экология және табиғатты пайдалануды басқару
негіздері
Основы
экологии
и
управления
природопользованием
Fundamentals of ecology and environmental
management

Ақпараттық
және
коммуникациялық
технологиялар
Информационно-коммуникационные технологии
Information and communication technologies
Қазіргі PR-технологиялар
Современные PR-технологии
Modern PR-technologies

деятельности и продолжения образования в
магистратуре.
ЕGPC2-knows how to use information
technology in the sphere of professional activity,
has the skills to acquire new knowledge
necessary for daily professional work and
continuing education in the magistracy.

Кәсіби құзыреттілік/
Профессиональные компетенции
(ПК) / Professional Competences

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат
обучения (единицы ПК) /
The result of training (PC units)

КҚА – филология ғылымының
дәстүрлі және қазіргі заманғы
әдістерін білу, филологияны
білім саласы ретінде дамытудың
құрылымы мен келешегін түсіну,
филологияның
пәнаралық
байланыстары;
Қазіргі заманғы орыс әдеби
тілінің, заманауи филологияның
категориялы-терминологиялық
аппаратының болуы;
ПКА –
знание
историкохронологического
процесса
развития филологической науки,
теоретических
проблем
языкознания
и
литературоведения,
методов

АКҚ1 – орыс тілі теориясы мен тарихы, орыс
және шетел әдебиеті саласындағы ғылыми
және басқа да кәсіби қызметте алынған
білімдерді қолдана алады.
АПК1 – знает историю русской литературы,
основные литературные направления, стили,
характеризующие определенную эпоху, знает
биографию и творчество выдающихся русских
писателей, их творческий путь и основные
произведения. Способен демонстрировать
полученные знания в области истории русской
литературы в научно-исследовательской и
иной профессиональной деятельности.
АPC1- is able to apply the knowledge gained in
research and other professional activities in the
field of theory and history of the Russian
language, Russian and foreign literature.
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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)
Ресей фольклорлық және ежелгі орыс әдебиеті
Русский фольклор и древнерусская литература
Russian folklore and ancient Russian literature
Ескі орыс әдебиетінің ескерткіштері
Памятники древнерусской литературы
Monuments of Old Russian literature
XI-XVII ғасырдағы орыс әдебиетінің тарихы
История русской литературы XI-XVIII веков
History of Russian Literature XI-XVIII centuries
XIX ғасырдың І жартысындағы орыс әдебиетінің
тарихы

сравнительносопоставительного анализа.
PSА - knowledge of actual
problems, traditional and modern
methods of philological science,
understanding of the structure and
prospects for the development of
philology as a field of knowledge,
interdisciplinary connections of
philology;
- Possession of modern Russian
literary language, categoricalterminological
apparatus
of
modern philology;

АПК2 –владение
аппаратом
дисциплин
лингвистического и литературоведческого
характера с реальными фактами и явлениями
профессиональной деятельности.
владеть знаниями:
АPC2- possession of a device of linguistic and
literary disciplines with real facts and phenomena
of professional activity.
Knowledge of:
АКҚ3 – орыс әдеби дәстүрінің қалыптасуы мен
дамуы туралы біледі
- көркемдік (проза және поэтикалық) мәтіннің
жанрлық ерекшеліктері туралы;
- әдебиеттанудың принциптері, әдістері мен
әдістері туралы:
мәтінді әдеби талдау дағдыларын меңгеру
АПК3- знает об этапах формирования и
развития русской литературной традиции
- о жанровых особенностях художественного
(прозаического и поэтического) текста;
- о принципах, методах и приемах
литературоведческих исследований:
владеть
навыками
литературоведческого
анализа текста
АPC3– knows about the stages of formation and
development of the Russian literary tradition
- on the genre features of the artistic (prose and
poetic) text;
- on the principles, methods and methods of
literary research:
to have the skills of literary analysis of text
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История русской литературы первой половины XIX
века
History of Russian literature of the first half of the XIX
century
XIX ғасырдың екінші жартысындағы орыс
әдебиетінің тарихы
История русской литературы второй половины XIX
века
Russian literature of the XIX century
Салыстырмалы әдебиеттану
Сравнительное литературоведение
Comparative Literature
Славян жазбаларының ескерткіштері
Памятники древней славянской письменности
Monuments of Slavic Literature
Орыс әдеби тілінің тарихы
История русского литературного языка
History of the Russian literary language
XIX ғ. орыс әдеби үдерісі
Русский литературный процесс XIX века
Russian literary process of the XIX century

КҚВ  Қазақстанның ұлттық
басымдықтарын
және
әлеуметтік-этикалық
құндылықтарды есепке ала
отырып, білім беру үдерісін
құруға
қабілетті
болу;
педагогикалық
этиканың
нормаларын сақтау;
ПКВ
уметь
строить
воспитательный
процесс
с

білімі бар:
АКҚ3 – мәтіннің лингвистикасының жалпы
мәселелері туралы
- мәтіннің лингвистикалық ерекшеліктері
туралы;
- лингвистикалық зерттеулердің принциптері,
әдістері мен әдістері туралы:
көркем
мәтінді
стилистикалық
талдау
дағдыларын меңгеру.
АПК3 - владеет знаниями:
- об общих проблемах лингвистики текста
- о лингвистических особенностях текста;
- о принципах, методах и приемах
лингвистических исследований:
владеть навыками стилистического анализа
художественного текста.
АPC3– owns knowledge:
- about common problems of text linguistics
- on the linguistic features of the text;
- on the principles, methods and techniques of
linguistic research:
to master the skills of the stylistic analysis of the
artistic text.
ВКҚ1 – байланыс көзқарастарын білу және
көзқарастарды үйлестіру, аналитикалық
құжаттаманы жобалау және ұсыну, кәсіби
қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми
және
тәжірибелік
жұмыста
заманауи
бағдарламалық өнімдерді пайдалана алады;
қазақ, орыс және шет тілдерінде кәсіби
тақырыптар бойынша сөз сөйлеу.
ВПК1 – знание о способах коммуникации и
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Қазақ тілі
Казахский язык
Kazakh language
Шет тілі
Иностранный язык
Foreign language
Кәсіби қазақ тілі
Профессиональный казахский язык

учетом
национальных
приоритетов
Казахстана
и
социально-этических ценностей;
соблюдать
нормы
педагогической этики;
PCВ - be able to build an
educational process, taking into
account national priorities of
Kazakhstan and social and ethical
values; observe the norms of
pedagogical ethics;

согласовании точек зрения, оформлении и
презентации аналитической документации,
будет способен использовать современные
программные продукты в различных
областях профессиональной деятельности,
научной и практической работе; выступать
на профессиональные темы на казахском,
русском и иностранном языках.
ВPC1- knowledge of ways of communication and
coordination of points of view, design and
presentation of analytical documentation, will
be able to use modern software products in
various fields of professional activity, scientific
and practical work; to speak on professional
topics in Kazakh, Russian and foreign
languages.
ВКҚ2 – әлемдік тарих тұрғысынан қазіргі
заманғы Қазақстан тарихының бірегей,
маңызды жерін жақсы біледі және түсінеді,
өз заманымыздың өзекті мәселелеріне
философиялық пікірталасты өткізіп, өз
позициясын
қорғап,
болашақ
кәсіби
қызметінің әлеуметтік маңызды мақсаттарын
анықтап, тұжырымдауға қабілетті; ақпаратты
талдау кезінде субъективтілікті азайту;
болашақ
мамандығының
әлеуметтік
маңыздылығын түсінеді
ВПК2 –
знает и понимает уникальное,
значимое место истории современного
Казахстана в контексте всемирной истории,
способен грамотно вести философскую
дискуссию и аргументированно отстаивать
собственные позиции по актуальным
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Professional Kazakh language
Кәсіби
бағытталған
шет
тілі
Профессионально-ориентированный иностранный
язык
Professionally oriented foreign language
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы
Современная история Казахстана
The modern history of Kazakhstan
Еуразияшылдық: теориясы және тәжірибесі
Евразийство: теория и практика
Eurasianism: teoreiya and practice
Дінтану
Религиоведение
Religious
Этникалық толеранттылық негіздері
Основы этнической
толерантности
Fundamentals of ethnic tolerance
Мәңгілік Ел құндылықтары
Ценности Мәңгілік Ел
Values of Mangilik El
Жаһандану әлемдегі қазіргі заманғы қазақстандық
саясат
Современная казахстанская политика в глобальном
мире
Modern Kazakhstani policy in the global world
Қазіргі Қазақстандағы саяси жаңғырту
Политическая
модернизация
современного

КҚС  білім беру үдерісіне
әдістемелік қолдау көрсету:
білім
беру
саласындағы
нормативтік құжаттарды білу,
оқу-әдістемелік
құжаттарды
(дидактикалық, бақылау-өлшеу
және т.б.) әзірлеу дағдылары мен
дағдыларын игеру.
ПКС – уметь осуществлять
методическое
обеспечение

проблемам современности, определять и
формулировать социально-значимые цели
своей
будущей
профессиональной
деятельности;
минимизировать
субъективизм при анализе информации;
осознает социальную значимость своей
будущей профессии
ВPC2- knows and understands the unique,
significant place of the history of modern
Kazakhstan in the context of world history, is
able to competently conduct a philosophical
discussion and defend its own positions on topical
problems of our time, define and formulate the
socially significant goals of its future professional
activity; to minimize subjectivity in the analysis
of information; realizes the social importance of
his future profession

Казахстана
Political modernization of modernKazakhstan

СКҚ1 – оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз
етуді қалай жүзеге асыратындығын біледі:
білім
беру
саласындағы
нормативтік
құжаттарды
білу,
оқу-әдістемелік
құжаттарды
(дидактикалық,
бақылауөлшеуіш және т.б.) әзірлеу дағдылары мен
дағдыларын меңгеру.
СПК1 – умеет осуществлять методическое
обеспечение
учебно-воспитательного
процесса: знать нормативные документы в

Әдебиетті оқыту әдістемесі
Методика преподавания литературы
Methods of teaching literature
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Орыс әдебиетіндегі еуразияшылдықтың идеялары
Идеи Евразийства в русской литературе
Ideas of Eurasianism in Russian literature
ТМД әдебиеті
Литература СНГ
Literature CIS
Қазіргі Қазақстанның әдебиеті
Современная литература Казахстана
Literature of modern Kazakhstan
Шығыс пен батыс әдебиетін салыстырмалы-тарихи
оқыту
Сравнительно-историческое изучение литературы
Востока и Запада
Comparative historical study of the literature of East
and West

Орыс тілін оқыту әдістемесі
Методика преподавания русского языка
Methods of Teaching Russian
Ауызша және жазба тілінің практикумы
Практикум устной и письменной речи

учебно-воспитательного
процесса: знать нормативные
документы
в
области
образования, владеть умениями
и
навыками
разрабатывать
учебно-инструктивную
документацию (дидактические,
контрольно-измерительные
материалы и т.д.).
PCС - be able to provide
methodological support for the
educational process: to know the
normative documents in the field
of education, to have the skills and
skills to develop instructional
documentation (didactic, control
and measuring materials, etc.).

области образования, владеть умениями и
навыками
разрабатывать
учебноинструктивную
документацию
(дидактические, контрольно-измерительные
материалы и т.д.).
СPC1- knows how to implement methodological
support of the educational process: to know the
normative documents in the field of education,
to have the skills and skills to develop
instructional documentation (didactic, control
and measuring materials, etc.).

Workshop speech and writing

СКҚ2 – өз бизнесін құру және дамыту үшін
бірлескен талдау, жобалау және шешім
қабылдау
әдіснамасына
ие;
еңбек
жағдайлары қиын жағдайларда шешімдер
қабылдай алады; шығармашылыққа және
кәсіптік салада жаңа идеяларды табысты іске
асыруға негізделген
СПК2 – владеет методологией 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
СPC2- owns the methodology of joint analysis,

Бизнесті құқықтық қамсыздандыру
Правовое обеспечение бизнеса
Legal business support
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Бизнес жаңғыруының құқық-тық негіздері
Правовые основы модернизации бизнеса
Legal fundamentals of business modernization
Басқару психологиясы
Психология управления
Management psychology
Еңбек қызметінің құқықтық негіздері
Правовые основы трудовой деятельности
Legal fundamentals of labour activity

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

КҚD  заманауи әдістер мен
әдістерді,
отандық
және
шетелдік
озық
тәжірибені
пайдалана отырып, ғылыми
зерттеулердің
нәтижелерін
біліктілікті
талдауға,
түсіндіруге,
қорытындылауға
және
қорытындылауға
дағдыландыру
ПКD  владение навыками
квалифицированного
анализа,
комментирования,
реферирования и обобщения
результатов
научных
исследований с использованием
современных
методик
и
методологий,
передового
отечественного и зарубежного
опыта
PCD - mastering the skills of
qualified analysis, commenting,
summarizing and summarizing the
results of scientific research using
modern
methods
and

DКҚ1 – шығармашылық және ғылыми
әдебиеттерге редакциялық және баспа
жұмыстарына
қажетті
білікті
білікті
филологиялық
сараптама,
сынға,
интерпретацияға, түсініктемелерге және
әртүрлі мәтіндерді талдауға қабілетті.
DПК1 –
способен
редактировать
и
комментировать художественную и научную
литературу,
имеет
навык
квалифицированной
филологической
экспертизы,
критики,
интерпретации,
комментария и анализа различных типов
текстов, необходимый в редакционноиздательской деятельности.
DPC1- is able to edit and comment on art and
scientific literature, has the skill of qualified
philological expertise, criticism, interpretation,
commentary and analysis of various types of
texts, necessary in editorial and publishing
activities.
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Қоғамдық сананы жаңғырту және құқықтық
мәдениет
Правовая культура и возрождение общественного
сознания
Legal culture and public consciousness revival
Кәсіпкерлік негіздері
Основы предпринимательства
Fundamentals of business
Әдеби-публицистикалық сын
Литературно-публицистическая критика
Literary and journalistic criticism
Орыс әдеби сынның тарихы
История русской литературной критики
History of Russian literary criticism
Мәтінді әдебиеттанулық талдау
Литературоведческий анализ текста
Literary text analysis
Мәтінді лингвистикалық талдау
Лингвистический анализ текста
Linguistic analysis of text
Мәдениетаралық қарым-қатынас мәселелерi
Проблемы межкультурного общения
Problems of intercultural communication
Коммуникация теориясы
Теория коммуникации
Communication Theory

Қазіргі орыс тілі стилистикасы
Стилистика современного русского языка
Stylistics of modern Russian language

methodologies, advanced domestic
and foreign experience

КҚF  коммуникацияның барлық
салаларында қазіргі орыс әдеби
тілін меңгеру;
- оқу үдерісіне қатысатын
әртүрлі
әлеуметтік
мекемелермен өзара әрекеттесу;
ПКFвладеть
современным
русским литературным языком
во всех сферах коммуникации;
уметь
осуществлять
взаимодействие с различными
социальными
институтами,
вовлеченными
в
образовательный процесс;
PCF - to master modern Russian
literary language in all spheres of
communication;
- be able to interact with various
social institutions involved in the
educational process;

–
коммуникацияның
барлық
EКҚ1
салаларында қазіргі орыс әдеби тіліне ие;
- білім беру үдерісіне қатысатын әртүрлі
әлеуметтік мекемелермен өзара іс-қимыл
жасай алады.
–
көзқарастарды,
көзқарасты
EКҚ2
үйлестіруді, аналитикалық құжаттаманы
жобалауды және таныстыруды біледі, кәсіби
қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми
және практикалық жұмыстарда заманауи
бағдарламалық өнімдерді пайдалана алады;
қазақ, орыс және шет тілдерінде кәсіби
тақырыптар бойынша сөйлесе алады.
ЕПК1 – владеет современным русским
литературным языком во всех сферах
коммуникации;
- умеет осуществлять взаимодействие с
различными социальными институтами,
вовлеченными в образовательный процесс.
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Риторика
Риторика
Rhetoric
Екінші тілді меңгеру теориясы
Теория обучения второму языку
Theory of knowing a second language
Сөйлеу мәдениетінің негізі
Основы культуры речи
The basis of the culture of speech
Поляк тілі
Польский язык
Polish language
Орыс диалектологиясы және қазіргі әлеуметтік
диалектілері
Русская диалектология и современные социальные
диалекты
Russian dialectology and modern social dialects

ЕПК2 – знает о способах коммуникации и
согласовании точек зрения, оформлении и
презентации аналитической документации,
будет способен использовать современные
программные продукты
в различных
областях профессиональной деятельности,
научной и практической работе; умеет
выступать на профессиональные темы на
казахском, русском и иностранном языках.
EPC1- owns the modern Russian literary
language in all spheres of communication;
- is able to carry out interaction with various
social institutions involved in the educational
process.
EPC2- knows about the ways of communication
and coordination of points of view, design and
presentation of analytical documentation, will
be able to use modern software products in
various fields of professional activity, scientific
and practical work; is able to speak on
professional topics in Kazakh, Russian and
foreign languages.
Жалпы кәсіби құзыреттілік/
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК) /
General professional competences
(GPC)

Оқыту нәтижесі (ОПК млшері) / Результат
обучения (единицы ОПК) /
The result of training (GPC units)

ЖКҚА– лингвистикалық, әдеби
және педагогикалық ғылымдар
саласында негізгі білімдерге ие
болу, кең ой-өрісі мен ойлау

АЖКҚ1 – лингвистикалық, әдеби және
педагогикалық ғылымдар саласында негізгі
білімдерге ие, кең ой-өрісі мен ойлау
мәдениетімен жоғары білімді адамның
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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)
Ақпараттық және коммуникациялық
технологиялар
Информационно-коммуникационные технологии
Information and communication technologies

мәдениетімен жоғары білімді
адамның қалыптасуына ықпал
ету;
- кәсіптік қызмет саласындағы
ақпараттық
технологияларды
пайдалана білу;
- күнделікті кәсіби жұмыс және
магистратурада үздіксіз білім
алу үшін қажетті жаңа білім алу
дағдыларын меңгеру.
ОПКА – обладать базовыми
знаниями
в
области
лингвистических,
литературоведческих,
педагогических
наук,
способствующих формированию
высокообразованной личности с
широким
кругозором
и
культурой мышления;
уметь
использовать
информационные технологии в
сфере
профессиональной
деятельности;
владеть
навыками
приобретения новых знаний,
необходимых для повседневной
профессиональной деятельности
и продолжения образования в
магистратуре.
GPCА - to have basic knowledge
in the field of linguistic, literary
and
pedagogical
sciences,
contributing to the formation of a

қалыптасуына үлес қосады;
- кәсіби қызмет саласындағы ақпараттық
технологияларды пайдалана алады;
- Күнделікті кәсіби жұмысқа және
магистратурада үздіксіз білім алуға қажетті
жаңа білім алу дағдыларына ие.
АОПК1 – обладает базовыми знаниями в
области
лингвистических,
литературоведческих, педагогических наук,
способствующих
формированию
высокообразованной личности с широким
кругозором и культурой мышления;
- умеет использовать информационные
технологии в сфере профессиональной
деятельности;
- владеет навыками приобретения новых
знаний, необходимых для повседневной
профессиональной
деятельности
и
продолжения образования в магистратуре.
АGPC1- possesses basic knowledge in the field of
linguistic, literary and pedagogical sciences,
contributing to the formation of a highly educated
person with a broad outlook and a culture of
thinking;
- is able to use information technologies in the
sphere of professional activity;
- He possesses the skills of acquiring new
knowledge necessary for daily professional work
and continuing education in the magistracy.
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Қазіргі PR-технологиялар
Современные PR-технологии
Modern PR-technologies
Мәдениеттану
Культурология
Culturalstudies

highly educated person with a
broad outlook and a culture of
thinking;
- to be able to use information
technologies in the sphere of
professional activity;
- Possess the skills to acquire new
knowledge necessary for daily
professional work and continuing
education in the magistracy.

ЖКҚВ – әлеуметтік-этикалық
құндылықтарды,
мінезқұлықтың
этикалық
және
құқықтық нормаларын білу;
- Қазақстанның халықтарының
дәстүрлері мен мәдениетін білу,
әлемнің басқа халықтарының
дәстүрлері
мен
мәдениетін
толеранттылыққа үйрету;
әртүрлі
әлеуметтік
жағдайларды барабар түрде
шарлау;
- командада жұмыс істей білу;
- кәсіби және жеке өсуді
іздестіру.
ОПКВ  знать социальноэтические ценности, владеть
этическими
и
правовыми
нормами поведения;
- знать традиции и культуру
народов
Казахстана,
быть

АЖКҚ1 – әлеуметтік және этикалық
құндылықтарды біледі, мінез-құлықтың
этикалық және құқықтық нормаларына ие;
- Қазақстанның халықтарының дәстүрлері
мен мәдениетін жақсы біледі, әлемнің басқа
халықтарының дәстүрлері мен мәдениетіне
толерантты;
- әртүрлі әлеуметтік жағдайларды барабар
түрде шарлайды;
- командада жұмыс істей білу;
- кәсіби және жеке өсуге ұмтылады.
АОПК1
–
знает
социально-этические
ценности, владеет этическими и правовыми
нормами поведения;
- знает традиции и культуру народов
Казахстана, толерантен к традициям,
культуре других народов мира;
- умеет адекватно ориентироваться в
различных социальных ситуациях;
- способен работать в команде;
- стремится к профессиональному и
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Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы
Современная история Казахстана
The modern history of Kazakhstan
Психология
Психология
Psychology
Философия
Философия
Philosophy
Дене шынықтыру
Физическая культура
Physical Education

толерантным
к
традициям,
культуре других народов мира;
уметь
адекватно
ориентироваться в различных
социальных ситуациях;
- быть способным работать в
команде;
-стремиться
к
профессиональному
и
личностному росту.
GPCВ - know the socio-ethical
values, own ethical and legal
standards of conduct;
- know the traditions and culture of
the peoples of Kazakhstan, be
tolerant of the traditions and
culture of other peoples of the
world;
- be able to adequately navigate in
various social situations;
- be able to work in a team;
- to seek professional and personal
growth.

личностному росту.
АGPC1- knows the social and ethical values, has
ethical and legal norms of conduct;
- knows the traditions and culture of the peoples
of Kazakhstan, is tolerant of the traditions and
culture of other peoples of the world;
- can adequately navigate in various social
situations;
- able to work in a team;
- strives for professional and personal growth.
АЖКҚ2 – философиялық талқылауды өз
уақытында
өзекті
мәселелеріне
өз
позицияларын қорғап, болашақ кәсіби
қызметінің әлеуметтік маңызды мақсаттарын
айқындайтын және тұжырымдай білу
қабілеті;
ақпаратты
талдау
кезінде
субъективтілікті
азайту;
болашақ
мамандығының әлеуметтік маңыздылығын
түсіну.
АОПК2 - способность 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;
осознание социальной значимости своей
будущей профессии.
АGPC2- the ability to competently conduct a
philosophical discussion and defend their own
positions on the actual problems of our time,
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determine and formulate the socially significant
goals of their future professional activity; to
minimize subjectivity in the analysis of
information; awareness of the social importance
of their future profession.
АЖКҚ3 – өмірлік маңызды дағдылар мен
дағдыларға ие болу; жалпы физикалық және
кәсiби-қолданбалы дене шынықтырудың
қажеттi деңгейiне қол жеткiзу; дене
шынықтыруға
деген
мотивация
мен
құндылықты
қалыптастырды
және
физикалық
жаттығулар
мен
спорт
түрлеріндегі жүйелі жаттығулар қажеттілігін
қалыптастырды; физикалық жаттығуларды,
бос
уақытты
спортпен
айналысуды,
салауатты өмір салтын қолдануды үйренеді
АОПК3 - владение жизненно важными
двигательными умениями и навыками;
достижение необходимого уровня общей
физической и профессионально-прикладной
физической
подготовленности;
сформировано
мотивационно-ценностное
отношение к физической культуре и
потребность в систематических занятиях
физическими упражнениями и спортом;
умение
использовать
физические
упражнения, виды спорта в досуге, здоровом
образе жизни
АGPC3- possession of vital motor skills and
skills; achievement of the necessary level of
general physical and professionally-applied
physical fitness; formed a motivation and value
attitude to physical culture and the need for
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ЖКҚВ - менеджмент, экономика,
саясат
саласындағы
білім
негіздерін меңгеру;
- кәсіби қызметпен байланысты
түрлі
жағдайларда
және
жағдайларда
икемді
және
мобильді болуы керек.
ОПКВ - обладать основами
знаний в области менеджмента,
экономики, политики;
- быть гибким и мобильным в
различных
условиях
и
ситуациях,
связанных
с
профессиональной
деятельностью.
GPCВ - to have the basics of
knowledge in the field of
management, economics, politics;
- be flexible and mobile in various
conditions and situations related to
professional activities.

systematic exercises in physical exercises and
sports; the ability to use physical exercises,
sports in leisure, a healthy lifestyle
BЖКҚ1
–
басқару,
экономика,
саясат
саласындағы білімнің негіздеріне ие;
- кәсіби қызметке қатысты түрлі жағдайлар
мен жағдайларда мобильді болуы мүмкін.
ВОПК1 – обладает основами знаний в области
менеджмента, экономики, политики;
- умеет быть мобильным в различных
условиях
и
ситуациях,
связанных
с
профессиональной деятельностью.
BGPC1- possesses the basics of knowledge in the
field of management, economics, politics;
- can be mobile in various conditions and
situations related to professional activities.
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Кедейлік және байлық әлеуметтануы
Социология бедности и богатства
Sociology of poverty and wealth
Cаясаттеориясы мен практикасы
Теория и практика политики
Theory and practice of politics
Экология және табиғатты пайдалануды басқару
негіздері
Основы
экологии
и
управления
природопользованием
Fundamentals of ecology and environmental
management

