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Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Program Level: Бакалавриат/Бакалавриат/ Bachelor’s  programme 

 

 

Мамандық             5В021014 – «Шетел филологиясы: түрік тілі» 

Специальность     5В021014 – «Иностранная филология: турецкий язык» 

Specialty                  5B021014 – «Foreign Philology: Turkish 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  

Review frequency:  4 years   

 

Берілетін дәреже / Присуждаемая степень / Awarded degree: гуманитарлық білімдер бакалавры / бакалавр гуманитарных знаний / Bachelor 

of Arts  

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6 ҰБШ, 6 ЕБШ  /  6НРК, 6 ЕРК  /  6  NQF, 6 EQF 
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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The Passport of Education 

Program  

Қолдану саласы/ 

Область применения /  

Application area 

Білім беру бағдарламасы гуманитарлық бағыттағы оқу орны; аудармашылар 

қажет ететін ұйымдар; газет және журналдар, радио және телевидение 

басылымдары; мамандандырылған ғылыми ұйымдар, кітапханалар; мамандық 

профиліне сәйкес орнатуға болатын басқа нысандар үшін шетел 

филологиясының бакалаврларын дайындауға арналған 

 

Образовательная программа предназначена для подготовки бакалавров 

иностранной филологии для  учебных заведении гуманитарного направления; 

организации, в которых требуются переводчики; редакция газет и журналов, 

радио и телевидения, издательства; профильные научные организации, 

библиотеки; другие объекты которые могут быть установлены в соответствии с 

профилем специальности.  

 

The educational program is intended for the preparation of bachelors of foreign 

philology for the educational institution of the humanitarian direction; organizations 

that require translators; edition of newspapers and magazines, radio and television, 

publishing houses; specialized scientific organizations, libraries; Other objects that 

can be installed in accordance with the specialty profile. 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы/Код и наименование 

образовательной программы / The 

code and name of education program 

5В021014 - Шетел филологиясы: түрік тілі 

5В021014 - Иностранная филология: турецкий язык 

5В021014 - Foreign philology: Turkish language 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно-правовое 

обеспечение / The regulatory and 

legal support 

5В021000 - Шетел филологиясы мамандығы бойынша жоғары білім типтік оқу 

жоспары. 

ҚР Үкіметінің 13.05.2016 жылғы № 292-ші шешімінің жаңа редакциядағы 

Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты. 

ҚР ҰК «Сабақ классификаторы» 2017 жылдың 11 мамырындағы 

№130-од ҚР даму және инвистициялар Министрлігі метрология және 

техникалық реттеу Комитетінің бұйрығымен бекіткен 

 

Типовой учебный план по специальности высшего образования 5В021000 - 

Иностранная филология 

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования в редакции 

постановления Правительства РК от 13.05.2016 № 292. 

НК РК «Классификатор занятий», утвержден приказом Комитета технического 

регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК от 

11 мая 2017 года №130-од. 

 

The standard curriculum as the higher education 5В021000 - Foreign philology The 

state obligatory standard of the higher education in edition of the resolution of the 

government of RK from 5/13/2016 No. 292. 

NС RK "Qualifier of Occupations", is approved by the order of Committee of 

technical regulation and metrology of the Ministry for Investments and Development 

of RK of May 11, 2017 No. 130 of odes.  

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках 

образовательной программы / Profile map of education program  

ББ мақсаты/Цель ОП / Objective 

of EP 

Түрік тілі мен әдебиеті, түрік тарихы мен мәдениеті, сондай-ақ түркі 

халықтарының тарихы мен мәдениеті саласындағы, сонымен қатар заманауи 

қоғамда көтеріліп жүрген мәселелер мен сұрақтарды, оның ішінде қазақстандық 

білім беру мен ғылымдағы мәселелерді ұтымды шеше алатын әмбебап маманды 

жетілдіру.  

Подготовить компетентного специалиста-филолога, профессионала в сфере 

турецкого языка и литературы, турецкой истории и культуры, а также истории и 

культуры тюркских народов, способного успешно решать поставленные 

современным обществом проблемы и вопросы, в том числе казахстанского 

образования и науки.  

To train specialists in philology, professionals in the field of Turkish language and 
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literature, Turkish culture and history,and also history and culture of Turkic peoples, 

able to solve the problems and tasks brought up by modern society successfully, 

including Kazakhstan education and science.  

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы / The 

concept of education program 

Білім беру бағдарламасы мақсатты, нәтижелерді, мазмұнын, білім беру үрдісін 

жүзеге асырудың шарттары және технологиясын, бітірушінің осы даярлау 

бағыты бойынша дайындық сапасын бағлауды реттейді және білім 

алушылардың дайындық сапасын қамтамасыз ететін материалдар мен тиісті 

білім беру технологиясын жүзеге асырады. 

 

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. 

 

The educational program regulates the goals, results, content, conditions and 

technologies of the educational process, evaluation of the quality of training of 

graduates in this area of training and includes materials that ensure the quality of 

training of students and the implementation of appropriate educational technology. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: Присуждаемая 

степень: Awarded degree: 

Гуманитарлық білімдер бакалавры  

Бакалавра гуманитарных знаний  

Bachelor of Arts  

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a specialist’s 

positions 

Шетел филологиясы бакалврының лауазымдар тізіміне кіреді: 

- гуманитарлық бағыттағы орта профильді және кәсіби, орта мектептен кейінгі 

кәсіби оқу орындарында шет тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы;  

- орта оқу жүйесін басқарушы; 

- мемлекеттік органдардың маманы; 

- кіші филолог-зерттеушісі; 

- аудармашы. 

Перечень должностей бакалавра иностранной филологии: 

- преподаватель иностранного языка и литературы в средних профильных и 

профессиональных, послесредних профессиональных организациях 

образования гуманитарного направления;  

- сотрудников управления учебным процессом среднего звена; 

- специалист государственных органов; 

- филологов-исследователей младшего звена; 

- переводчик 

The list of bachelor's positions in foreign philology: 

- Teacher of foreign language and literature in secondary specialized and professional, 

post-secondary professional education organizations of the humanitarian direction; 

- employees of management of educational process of an average link; 

- specialist of state bodies; 

- philology-researchers of junior level; 

- interpreter 

Кәсіби қызмет саласы/Область 

профессиональной деятельности / 

The area of professional activity 

Түлектің кәсіби қызмет саласы филологиялық білім саласында гуманитарлық 

бағыттағы орта профильді және кәсіби, орта мектептен кейінгі кәсіби оқу 

орындарында шетел тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы ретінде белгіленген 

тәртіпте өзінің кәсіптік қызметін атқару; сондай-ақ, кіші звеноның филолог-

зерттеушісі ретінде профильге сай ғылыми ұйымдарда жұмыс істеу болып 

табылады. 

 

Профессиональная деятельность выпускника охватывает сферу 

филологического образования в рамках которой он может применять 

полученные профессиональные навыким в качестве преподавателя иностранных 

языков и литературы в средних профильных и профессиональных, после 

средних профессиональных учебных заведениях гуманитарного направления. 

Также работать в научных организазиях соответствующего профиля в качестве 

филолога-исследователя младшего звена. 
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The field of professional activity of specialty includes: philological education as a 

teacher of foreign languages and literature in secondary specialized and professional 

after secondary professional institutions in humanitarian direction, and can work in 

research institutions of appropriate section as a philologist - researcher of junior 

managers. 

Кәсіби қызмет объектісі/Объект  

профессиональной деятельности / 

The object of professional activity 

Түлектің кәсіби қызмет нысандарына орта білім беру оқу орындары: гимназия 

және лицейлер; алғашқы және орта кәсіптік оқу орындары; баспа, радио және 

теледидар, газет және журнал редакциялары; профильді ғылыми мекемелер, 

кітапханалар; мамандықтың прфилімен сәйкес келетін басқа нысандар жатады. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: средние 

профильные (гимназии, лицеи), средние профессиональные и послесредние 

профессиональные (колледжи) учебные заведения гуманитарного направления; 

организации, в которых требуются переводчики; редакция газет и журналов, 

радио и телевидения, издательства; профильные научные организации, 

библиотеки; другие объекты которые могут быть установлены в соответствии с 

профилем специальности.  

 

The objects of professional activity are: teaching of foreign language (theory and 

practice) and literature of studied languages in institution (including special) middle 

managers, development of scientific topics in research organizations and higher 

education institutions, acting as correspondent and / or interpreters in newspapers and 

magazines, radio and television, publishing office and other interested organizations.  

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции  

профессиональной деятельности / 

Functions of professional activity 

 -оқытушылық; 

-басқарушылық; 

-зерттеушілік 

 

-преподавательская 

-управленчиская; 

-исследоватедбская 

 

-training 

- directional; 

-investigated 

 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной деятельности / 

Types of professional activity 

-білім беру (педагогикалық); -ұйымдастыру-басқарушылық; -ғылыми-

зерттеушілік; -шетел тілін практикалық тұрғыдан меңгеруі базасында 

лингвистикалық және әдебиеттанулық іргелі білімін қолдануын қажет ететін 

кәсіптік қызметтің басқа да түрлері жатады. 

 

- образовательную (педагогическую); -организационно -управленческую;  - 

научно-исследовательскую; - другие виды профессиональной деятельности, 

требующие применение фундаментальных лингвистических и 

литературоведческих знаний на базе практического владения иностранными 

языками.  

 

- educational (pedagogical); -organizational and management; - research; - other types 

of professional activity requiring the use of fundamental linguistic and literary 

knowledge on the basis of practical knowledge of foreign languages. 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций 

Кәсіби құзыреттілік/ 

Профессиональные компетенции (ПК) / 

Professional Competences  

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) 

/  

The result of training (PC units) 

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)  

КҚ
А
 Шетел филологиясы бойынша 

фундаментальді білімді игерген, 

мамандандырылған кадр дайындау 

ПК
А
 Подготовка специализированных 

кадров, которые владеют 

фундаментальными знаниями в области 

иностранной филологии 

PC
А
 Training of specialized personnel 

who have fundamental knowledge in the 

field of foreign philology 

 

А
КҚ1

 Студенттердің түрік тілінің лексикалық жүйесі мен фонетикалық 

кіші жүйесі туралы білімін қалыптастыру. Оқытылатын тілдің сөз 

құрамының қалыптасуын, лексикалық категорияларының қызметін 

түсіну, лексикалық семантиканы  анықтау. Қазіргі түрік тілінің  

фонетикалық жүйесін, түркі тілдерінің оғыз тобына тән вокализм мен 

консонантизмнің ерекшеліктерін, фонетикалық заңдылықтарын 

қарастыру. 

А
ПК1

 Сформировать у студентов знаний  о лексической системе и 

фонетической подсистемах турецкого языка. Уметь понимать 

формирование словарного состава  изучаемого языка, определение 

лексической семантики, функционирование лексических категорий. 

Рассмотреть фонетический строй современного турецкого языка, 

особенности системы вокализма и консонантизма, фонетические 

закономерности, являющиеся характерными для огузской группы 

тюркских языков. 

А
PC1

 Form students' knowledge of the lexical and phonetic system, the 

subsystems of the Turkish language. To be able to understand the formation 

of the vocabulary of the language being studied, the definition of lexical 

semantics, the functioning of lexical categories. Consider the phonetic 

structure of the modern Turkish language, especially vowel and consonant 

system, phonetic patterns that are characteristic of the Oguz group of 

Turkic languages. 

 

Базалық шет тілі                                                         

Базовый иностранный язык                                            

Basic Foreign Language 

Түрік тілінің фонетикасы 

Фонетика турецкого языка 

Phonetics of the Turkish language 

Түрік тілінің вокализм және консонантизм жүйесі 

Система вокализма и консонантизма турецкого языка    

Vowel and Consonant Sound System in Phonetics 

А
КҚ2

 Студенттердің түрік тілінде сөйлеу мәдениетінің 

коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру: тыңдалым, сөйлесім, 

оқылым, жазылым. Түрік тілінің дыбыстық құрамын, есімдердің 

септік және етістіктің шақ категорияларын қарастыру. 

Мәдениетаралық қарым-қатынас контексіндегі 

базалық шетел тілі                                                                    

Базовый иностранный язык в контексте 

межкультурной коммуникации                                                           

Essential foreign language in the context of cross-cultural 

comunication 



 
 

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

 

 

А
ПК2

 Сформировать коммуникативные навыки речевого поведения 

студентов, проявляющихся в овладении типов речевой деятельности 

аудировании, говорении, чтении, письме на турецком языке.  

Рассмотреть звуковой состав турецкого языка, грамматические 

категории падежа имен и категорию времени глагола турецого языка 

А
PC2

 Develop communication skills verbal behavior of students, manifested 

in mastering types of speech activity of listening, speaking, reading, writing 

in Turkish. Consider the sound structure of Turkish language, grammatical 

category of case name and category of the verb Turkish language 

Оқылатын тілдің теориялық негіздері                              

Основы теории изучаемого языка                                      

The base of the theory of learning languages 

 

А
КҚ3

 Түрік тілінің тілдік жүйесінің деңгейлері туралы студенттердің 

білімін қалыптастыру; лексикалық семантика, лексикалық бірліктер, 

фразеология, лексикография салаларында  лексикалық кіші жүйесінің 

ерекшеліктерін анықтау. 

А
ПК3

 Сформировать у студентов представления об уровнях языковой 

системы турецкого языка; раскрыть особенности лексической 

подсистемы  в сфере лексической семантики, лексических единиц, 

фразеологии, лексикографии  турецкого языка. 

А
PC3

 Form students' understanding of the levels of the language system of 

the Turkish language; reveal features of lexical subsystem in lexical 

semantics, lexical units, phraseology, lexicography, Turkish Language. 

Түркі тілдерінің тілдік жүйесі      

Языковая система тюркских языков 

Language system of Turkic languages 

Арнайы кәсіби шет тілі                                       

Специализированный профессиональный 

иностранный язык                                                                        

Specialized professional foreign language 

 

А
КҚ4 

Kоммуникативтік әрекеттің өнімді түрлерін оқыту: сөйлесім, 

жазылым тыңдалым, оқылым; сөздің аглютинативті құрылымын, 

есімдердің изафеттік конструкциясын, мәдениетаралық, 

коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастыру.   

А
ПК4

 Научить продуктивным виды коммуникативной деятельности: 

говорение, письмо, аудирование, чтение; раскрыть агглютинативную 

структуру слова, изафетные конструкции имен, межкультурную, 

коммуникативную  компетенцию студентов. 

А
PC4

 Teach productive kinds of communicative activity: speaking, writing, 

listening, reading; disclose the agglutinative structure of words, designs 

izafetnye names, intercultural, communicative competence of students. 

Түрік тілінің сөз жасам жүйесі 

Словообразования турецкого Языка  

Formations of the Turkish Language 

Түрік тілінің морфологиясы 

Морфология турецкого языка 

Morphology of Turkish language 

Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы 

Нормативная грамматика изучаемого языка 

Normative grammar of studying language 
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А
КҚ5

 Түрік тілінің лексикалық семантикасының қазіргі теориялық 

және практикалық мәселелерімен таныстыру. Лексикалық 

семантиканың негізгі ұғымдарын қалыптастыру; сөздің лексикалық 

мағыналарын заманауи тәсілдер арқылы  ашу, сөздің синтагматикалық 

және парадигматикалық мінездемесін анықтау, сөздің семантикалық 

талдау әдісімен таныстыру. 

А
ПК5

 Ознакомить студентов с современными теоретическими и 

практическими проблемами лексической семантики турецкого языка. 

Сформировать знания о базовых понятиях лексической семантики, с 

современными подходами к лексическому значению слова; раскрыть  

синтагматические и парадигматические характеристиками слова; - 

помочь овладеть методом семантического анализа слова. 

А
PC5

 To familiarize students with current theoretical and practical problems 

of lexical semantics of the Turkish language. Develop knowledge of the 

basic concepts of lexical semantics, with modern approaches to the lexical 

meaning of the word; reveal syntagmatic and paradigmatic characteristics 

of speech; - To help master the method of semantic analysis of the word. 

Түрік тілінің лексикологиясы 

Лексикология турецкого языка 

LexicologyofTurkish 

An Introduction to Turkic Language 

 

Түрік тілінің жүйелі-құрылымдық 

грамматикасы"Группа С1" 

Системно-структурная грамматика турецкого 

языка"Группа С1" 

Systemic and Structural Grammar of Turkish"Группа 

С1" 

 

А
КҚ6

 Студенттердің ежелгі түрк жазуының граматикасы туралы 

білімді қалыптастыру; көне түркі жазба ескерткіштері туралы, оның 

түрлі фонетикалық графикасы (руникалық, ұйғыр, араб, армян-

қыпшақ, шағатай),  фонетикалық, фонологиялық, морфрлогиялық, 

лексикалық және синтаксистік кіші жүйелері туралы білімді 

қалыптастыру. 

А
ПК6

 Сформировать у студентов умение навыки по разделам 

древнетюркской грамматики. - сформировать знания об  языке 

древнетюркских памятников, его различных графиках (рунической, 

уйгурской, арабской, армяно-кыпчакской, чагатайской), рассмотреть 

фонетико-фонологическую, лексическую морфологическую и 

синтаксические подсистемы. 

А
PC6

 Form students' ability to skills within the divisions of the ancient 

Turkic grammar. - To generate knowledge about the language of ancient 

Turkic monuments, its various schedules (runic, Uigur, Arabic, Armenian-

Kipchak, Chaghatay) consider phonetic-phonological, morphological and 

syntactic lexical subsystem. 

Түркі филологиясына кіріспе 

Введение в тюркскую филологию 

Introduction to Turkic philology 

 

Түркі жазба ескерткіштерінің тілі 

Язык тюркских памятников письменности 

The Turkic pamyatniks of piety 

 

Түркі жазуының тарихы 

История тюркской пиьменности 

History of the Turkic inscription 
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А
КҚ7

 Түрік әдебиетінің классикалық кезеңін және оның өкілдерін оқып 

үйрену.  Оқып үйренетін елдің әдебиеті  және негізгі әдебиет 

бағыттары туралы білімді қалыптастыру. 

А
ПК7

 Изучить классический период турецкой литературы и их 

представителей. Формирование знаний о литературе страны 

изучаемого языка и основных литературных направлений. 

А
PC7

 To study the classical period of Turkish literature and their 

representatives. Formation of knowledge about literature and language of 

the country the main literary trends. 

Классикалық және қазіргі әдебиет                              

Классическая и современная литература                                              

Classical and modern literature 

 

Ежелгі түрік әдебиеті 

Древняя турецкая литература 

Ancient Turkish Literature 

 

КҚ
B
  Кәсіби дағдыларын дамыта отырып 

жүзеге асыра алатын, бәсекеге қабілетті 

мамандар 

 

ПК
В
 Конкурентные профессионалы, 

которые могут развивать свои 

профессиональные навыки 

 

PC
B
 Competitive professionals who can 

develop their professional skills 

BКҚ1  Түрік тілінің жазбаша және ауызша тілін меңгеру 

 

B
ПК1

 Уметь владеть письменной и  устной речью турецкого языка 

 

BРС1 To be able to master the written and spoken language of the Turkish 

language 

Базалық шет тілі (А1, А2) 

Базовый иностранный язык (А1, А2) 

Basic Foreign Language (А1,А2) 

Базалық шет тілі (В2) 

Базовый иностранный язык (В2) 

Basic Foreign Language (В2) 

Базалық шет тілінің практикумы 

Практикум иностранного языка 

Practical Foreign Language 

BКҚ2 Түрік тілінің функционалдық стилін меңгеру: көркемдік 

стилінің ерекшеліктері, ғылыми, публицистикалық, формальдық және 

іскерлік стильдер 

 

B
ПК2  

Уметь владеть функциональными стилями турецкого языка: 

особенностями художественного стиля, научного, публицистического, 

официально-делового стилей 

 

BРС2 To be able to master the functional styles of the Turkish language: 

features of artistic style, scientific, publicistic, formal and business styles. 

Түрік тілінің сөз жасам жүйесі 

Словообразования турецкого Языка  

Formations of the Turkish Language 

Аударма теориясы мен практикасы 

Теория и практика перевода 

Theory and Practicum of Translation 

Аударма типологиясы 

Типология перевода 

Typology of Translation 

BКҚ3 Оқу-тәрбие үдерісін ойдағыдай жүзеге асыру үшін студенттің 

кәсіби дағдыларын қалыптастыру; Студенттің өз бетінше білім алуына 

және кәсіптік білімі мен дағдыларды жақсартуға деген қажеттілігін 

дамыту; мектеп оқу үдерісінде кәсіби түркітану білімін қолдануға 

үйрету 

B
ПК3 

Сформировать у студента профессиональные умения и навыки, 

Түрік тілінің ауызша аударма практикасы 

Практика устного перевода турецкого языка 

The practice of interpreting the Turkish language 

 

Іскерлік шет тілі 

Деловой  инстранный язык Business Language 
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 необходимые для успешного осуществления учебно-воспитательного 

процесса; развить у студента потребности в самообразовании и 

совершенствовании профессиональных знаний и умений; - 

использовать профессиональные тюркологические знания в 

образовательном процессе школы. 

 

BРС2 Form the student's professional skills necessary for the successful 

implementation of the teaching and educational process; Develop the 

student's need for self-education and improve professional knowledge and 

skills; - use professional turkological knowledge in the educational process 

of the school. 

Түркі тілдерінің паремеологиялық жүйесі 

Паремиологическая система турецкого языка 

Paremeological system of the Turkish language 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) /  

General professional competences (GPC) 

Оқыту нәтижесі (ОПК млшері) / Результат обучения (единицы 

ОПК) / 

The result of training (GPC units)  

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) 

ЖКҚ
А
 Филология саласындағы 

теориялық және практикалық 

дайындықтарын көрсету. Өз білімін 

ауызша түрде  ұсынуға қабілетті болу 

 

ОПК
А
 Демонстрировать хорошую 

теоретическую и практическую 

подготовку в области филологии. Быть 

способным  представить знания в устной 

форме.  

GPC
А
 Demonstrate a good theoretical and 

practical training in the field of philology. 

Being able to present knowledge verbally. 

А
ЖКҚ1  

Аударма тарихы мен аударма туралы ғылымның құрылуының 

негізгі кезеңдерін білу, аударманың негізгі түрлері мен әртүрлілігіне 

және аударманың әр түрлі түрлерінің талаптарына сипаттама беру, 

студенттерді аударма теориясының негізгі санаттары туралы біліммен 

қамтамасыз ету, мәтіннің барлық түрлерін аударуда студенттердің 

дағдылары мен қабілеттерін дамыту 

А
ОПК1

 Владеть основными этапами истории перевода и становления 

науки о переводе, дать характеристику основным видам и 

разновидностям перевода и требованиям к различным видам перевода, 

вооружить студентов знаниями о главных категориях теории 

перевода, выработать у студентов навыки и умения переводить 

разного рода текста.  

А
GPC1 

To possess the basic stages of the history of translation and the 

establishment of the science of translation, to characterize the main types 

and varieties of translation and the requirements for different types of 

translation, to equip students with the knowledge about the main categories 

of the theory of translation  

Түрік тілінің ауызша аударма практикасы 

Практика устного перевода турецкого языка 

The practice of interpreting the Turkish language 

Іскерлік шет тілі 

Деловой  инстранный язык 

Business Language 

Түркі тілдерінің паремеологиялық жүйесі 

Паремиологическая система турецкого языка 

Paremeological system of the Turkish language 
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А
ЖКҚ2

 Оқу практикасы гуманитарлық профильдегі білім немесе 

мәдениет мекемелерінде немесе ұйымдарында оқытушының 

жетекшілігімен өткізіледі және ол студенттерді аталған мекемелерде 

білім беру жүйесінің кіші жіне орта звеноларында мұғалім ретінде 

жұмыс істеу дағдыларына үйретуге бағытталады. 

 

А
ОПК2

 Учебная пактика проводиться в учреждении или организации 

образования гуманитарного профиля или культуры под руководством 

преподавателя и направлена на обучение студентов навыкам работы в 

названном учреждении в качестве преподавателя в младшем и 

среднем звенах системы образования. 

 

А
GPC2 

The study conducted in Paktika institution or the organization of 

education in the humanities and culture under the guidance of a teacher, 

and is aimed at teaching students how to work in these institutions as a 

teacher at the junior and middle-level education system. 

Оқу практикасы 

Учебная практика 

 Educational Internship 

А
ЖКҚ3

 Кәсіби ойлауды дамыту; шетел тілін меңгеру деңгейін арттыру, 

диплом жұмысын дайындау барысында  шетел тілін белсенді қолдану; 

ақпаратпен жұмыс істей алу қабілетін арттыру (жинақтау, жүйелеу, 

болжау қабілеттері); диплом жұмысын дайындау барысында 

техникалық жұмыстағы қабілеттіліктерін арттыру (қазіргі заманғы 

құрылғыларды қолдану қабілеттілігі); теоретикалық білім алу 

кезіндегі алынған білімдерді диплом жазу барысында қолдану; диплом 

жұмысы тақырыбына сәйкес халықаралық мәселелерді талдаудағы 

қабілеттіліктерге ие болу. 

 

• А
ОПК3

 Развитие профессионального мышления; повышение уровня  

владения иностранным языком (языками), активное применение 

знания иностранных языков при подготовке дипломной работы; 

усовершенствование работы с информацией (умения обобщать, 

систематизировать, прогнозировать); 

• усовершенствование навыков технической работы при подготовке 

дипломной работы (навыков эксплуатации современной аппаратуры и 

оборудования для научных исследований);  

Өндірістік практика/ 

Производственная практика/ 

Professional Externship 
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применение полученных в ходе теоретического обучения знаний при 

подготовке дипломной работы, приобретение навыков анализа 

материалов по тематике дипломной работы 

 

А
GPC3 

 Development of professional thinking; improving knowledge of a 

foreign language (s), the active use of language skills in the preparation of 

the thesis; performance improvement information (ability to compile, 

organize, predict); Improving the skills of the technical work in preparation 

of the thesis (operational skills of modern equipment and equipment for 

scientific research); Аpplication received during the theoretical training 

knowledge in the preparation of the thesis, skills analysis of materials on 

the subject of the thesis. 

 

А
ЖКҚ4

 Зерттеу нәтижелерін рәсімдеуге қабілетті болу. Филология 

саласындағы теориялық және практикалық дайындығын көрсету. 

Ғылыми және кәсіби қызмет үшін өз ғылыми нәтижелерін баяндама, 

презентация және т.б. түрде жария етуге қабілетті болу 

 

А
ОПК3 

Быть способным оформлять результаты исследований. 

Демонстрировать хорошую теоретическую и практическую 

подготовку в области филологии. Быть способным публично 

представлять собственные научные результаты в виде докладов, 

презентаций и т.д.  для научной и профессиональной деятельности.  

А
GPC3 

Being able to make out the results of research. Demonstrate a good 

theoretical and practical training in the field of philology. Being able to 

publicly represent their scientific results in the form of reports, 

presentations, etc. for the scientific and professional activities 

Дипломдық жұмысты қорғау 

Написание и защита дипломной работы 

Writing and defense of graduation work 

Әмбебап құзыреттілік / Универсальные 

компетенции (УК) / Universal 

competences (UC) 

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) / Результаты обучения (единицы 

УК) /  

 The result of training (UC units) 

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) 
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ӘҚ
А
 Жан-жақты білімді кадр дайындау 

 УК
А
Подготовить всесторонне грамотного 

 кадра 

UC
 А

 Prepare a comprehensively literate 

frame 

А
ӘҚ1

 Қазақ (орыс)  тілдерін игеру.  

Шет тілде тілдесу дағдыларына ие болу, оқылған және тыңдалған 

материалдың негізгі ойын ауызша және жазбаша түрде жеткізе білу. 

А
УК1

 Владеть казахским (русским) языком 

Владеть навыками общения на иностранном языке, уметь передать 

основную мысль прочитанного и прослушанного в устной и 

письменной форме. 

А
UC1

 Master the Kazakh (Russian) language 

Possess communication skills in a foreign language, be able to retell basic 

ideas of  oral and written forms of texts read and heard 

Қазақ (oрыс) тілі 1                                                   

Казахский (русский) язык 1                                         

Kazakh (russian) language 1 

А
ӘҚ2

 Әлем тарихы мен Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері мен 

басты оқиғаларын білу; Отандық тарихымызда болып жатқан негізгі 

мәселерді талдай білу және оның себеп-салдарын түсіне білу; тарихи 

жағдайларға және тұлғаларға берілген түрлі болжамдар мен бағаларға 

деген өз көзқарастарын айқындай және негіздей алу; мәдениет аралық, 

қоғамдық ортада, әлеуметтік практикада тарихи-мәдени білімін 

қолдана білу. 

А
УК2

 Владеть системными знаниями об основных периодах, процессах 

и ключевых событиях истории Казахстана и всемирной истории; 

понимать причинно-следственные связи и уметь анализировать 

ключевые проблемы Отечественной истории; определять и 

обосновывать свое отношение к различным версиям и оценкам 

исторических событий и личностей; уметь применять исторические и 

историко-культурные знания в социальной практике, общественной 

деятельности, межкультурном общении 

А
UC2

 Master the system of knowledge about the main periods, processes 

and key events of the history of Kazakhstan and world history; understand 

causal relationships and be able to analyze key issues of Domestic History; 

determine and justify their attitude to different versions and estimates of 

historical events and personalities; be able to apply historical, historical and 

cultural knowledge in social practice, social activities, and intercultural 

communication 

Шетел тілі 1                                                        

Иностранный язык 1                                                   

Foreign language 1   

 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана  

Modern history of Kazakhstan 
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 А
ӘҚ3

 Философиялық, тарихи, құқықтық ойлау негіздерін игеру, 

қазіргі технологияларды пайдалана отырып әлеуметтік-саяи және 

экономикалық үрдістер туралы ақпараттарды  жинақтау,  жүйелеу 

және өздік талдай білу дағдысына ие болу. 

А
УК1

 Владеть основами философского, исторического и правового 

мышления, навыками сбора, систематизации и самостоятельного 

анализа информации о социально-политических и экономических 

процессах с использованием современных технологий    

А
UC3

 To know the basics of philosophical, historical, and legal thinking, 

skills in collecting, organizing and independently analyzing information on 

socio-political and economic processes while using modern technologiesx 

Философия  

Философия  

Philosophy                                                                                         

А
ӘҚ4

 Кәсіби шеберлігін жүзеге асыруда компьютерді және басқа да 

ақпараттық технологияларды қолдана білу.  

А
УК4

 Быть способным пользоваться компьютером и другими 

информационными технологиями для реализации своей 

профессиональной деятельности 

А
UC4

 Be able to use computers and other information technologies for the 

realization of their professional activities 

Ақпараттық-коммуникациялықтехнологиялар 

Информационно-коммуникационные технологии 

Information and communicationtechnology 

А
УК5

 Аутентті кәсіби бағытталған мәтіндерді интерпретациялау 

дағдысына ие болу; кәсіби тілдесу мәселелеріне қатысты мамандық 

бойынша  терминалогияларды қолдана отырып,  алдын-ала 

дайындалмаған  пікірін дұрыс жеткізе алу. 

А
УК5

 Владеть навыками интерпретирования аутентичных 

профессионально-ориентированных текстов; уметь продуцировать 

(воспроизводить) неподготовленное высказывание по проблемам 

профессионального общения, используя терминологию по 

специальности 

А
UC5

 Be skilled in interpreting authentic professionally-oriented texts; be 

able to produce (reproduce) unprepared statements on professional 

communication using specialized terminology 

Кәсіби бағытталған шет тілі Профессионально-

ориентированный иностранный язык                                                                                                                 

Professionally oriented foreign language 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі Профессиональный 

казахский (русский) язык                                             

Professional Kazakh  (Russian) language 
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 А
ӘҚ6

 Берілген денешынықтыру жаттығулары бойынша 

бағдарламалық  нормативтерді орындауға қабілетті болу. 

Денешынықтырудың сауықтыру-реабилитациялық 

құралдарынпайдалана білу. 

А
УК6

 Быть способным выполнять программные нормативы по 

заданным видам физических упражнений. Уметь использовать 

оздоровительно-реабилитационные средства физической культуры  

А
UC6

 Be able to execute program standards for a given type of exercise. To 

be able to use recreational and rehabilitational tools of physical training 

Дене шынықтыру Физическая культура  Physical 

Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


