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1 Білім беру бағдарламасының негізгі модульдері / Основные модули образовательной программы / The core modules of the education programme 

 Код/код/ 

Code 

Модульдің атауы 

/Название модуля 

/The name of the 

module 

Оқыту нәтижелері Результаты обучения Learning Outcomes 

Жалпы  модульдер /Общие  модули /General  modules 

EDUC 

21001 

Жалпы білім беру 

модулі 

Модуль общей 

образованности 

Module of the general 

education 

Аналитикалық құжаттарды рәсімдеу 

және презентациялау, коммуникация 

әдістерін білу; заманауи 

бағдарламалық ӛнімдерді кәсіби 

қызметінің әртүрлі салаларында, 

ғылыми және тәжірибелік жұмысында 

қолдана білуі; қазақ, орыс, шетел 

тілдерде кәсіби тақырыпта кӛпшілік 

алдында сӛйлей алуы. 

будет знать 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 на 

профессиональные темы на казахском, 

русском и иностранном языках. 

be aware of the ways of communication 

and coordination of points of view, the 

design and presentation of analytical 

documentation, be able to use modern 

software products in various areas of 

professional activity, scientific and 

practical work; act on professional topics 

in Kazakh, Russian and foreign 

languages 

HIST 

21002 

Әлеуметтік-этикалық 

құзыреттіліктер 

модулі 

Модуль социально-

этических 

компетенций 

Module of the social 

and ethical 

competencies 

: Қазіргі заманғы Қазақстан 

тарихының әлемдік тарих 

контекстінде алып қарағанда бірегей 

және маңызды орнын білуге және 

түсінуді , олардың болашақ кәсіби 

қызметінің әлеуметтік маңыздылығын 

анықтауды және тұжырымдауды , 

қазіргі заманның ӛзекті мәселелері 

бойынша ӛз ұстанымдарын қорғауды 

философиялық талқылау мен дәлелдер 

жасауға қабілеттілікті арттыруға; 

ақпаратты талдау субъективтілікті 

барынша азайтуды ; олардың болашақ 

мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын түсінуді үйренеді 

будет знать и понимать уникальное и 

значимое место истории современного 

Казахстана в контексте всемирной 

истории, способен грамотно вести 

философскую дискуссию и  

аргументированно отстаивать 

собственные позиции по актуальным 

проблемам современности,  

определять и формулировать 

социально-значимые цели своей 

будущей профессиональной 

деятельности; минимизировать 

субъективизм при анализе 

информации; осозновать социальную 

значимость своей будущей профессии 

students will know and understand the 

unique and important place of the 

contemporary Kazakhstan in the context 

of world history,   be able to competently 

lead a philosophical discussion and 

arguments to defend their positions on 

topical issues of our time,identify and 

formulate socially important goals of 

their future professional activity, 

minimize subjectivity in the analysis of 

information; be aware of the social 

importance of their future profession. 



MNGT 

21003 

Экономикалық, 

ұйымдастырушылық 

және басқарушылық 

құзыреттіліктер 

модулі 

Модуль 

экономических и 

организационно-

управленческих 

компетенций 

Module of the 

economic, 

organizational and 

management 

competencies 

біріккен сараптаудың және ӛз бизнесін 

құру мен оны дамыту шешімдерін 

жобалаудың, оларды қабылдаудың 

әдістемесін білу; еңбек қызметінің 

күрделі жағдайларында шешім 

қабылдай білу; кәсіби ортада 

жасампаздық пен жаңа идеялардың 

сәтті түрде жүзеге асырылуына 

ынталы болу 

будет знать методологию совместного 

анализа, проектирования и принятия 

решений для создания и развития 

собственного бизнеса; способен 

принимать решения в сложных 

ситуациях трудовой деятельности; 

мотивирован к креативности и 

успешной реализации новых идей в 

профессиональной сфере 

Knowledgeable in the methodology of 

the joint analysis, planning and decision-

making to create and develop own 

business; ability to take decisions in 

difficult situations related to 

employment; motivated to a successful 

implementation of new ideas with 

creativity in the professional field 

Мамандық модульдері /Модули специальности / Modules in major 

COMU 

12404 

Түрік тілінің 

коммуникативтік 

аспекті/ 

Коммуникативный 

аспект изучения 

турецкого языка/ 

Communicative aspect 

of learning the Turkish 

language 

Арнайы (теориялық және 

практикалық) білімнің және 

практикалық тәжірибенің (оның 

ішінде инновациялық) синтезін талап 

ететін қызмет. Кәсіби ақпаратты 

ӛзіндік іздеу, талдау және бағалау. 

Түрік тілінде сӛйлеу мәдениетінің 

коммуникативтік дағдылары 

қалыптасады: тыңдау, сӛйлеу, оқу, 

жазу. 

Теориялық білімін практикада 

қолданады 

Овладение коммуникативными 

навыками речевого поведения, 

проявляющимися в аудировании, 

говорении, чтении, письме на 

турецком языке. 

Деятельность, требующая синтеза 

специальных (теоретических и 

практических) знаний (в том числе, 

инновационных) и практического 

опыта. Самостоятельный поиск, 

анализ и оценка профессиональной 

информации. 

Применение теоретических знаний в 

учебной практике 

Activities requiring a synthesis of special 

(theoretical and practical) knowledge 

(including innovational) and practical 

experience. Independent search, analysis 

and evaluation of professional 

information. Mastering the 

communication skills of speech, occurred 

in listening, speaking, reading, writing in 

Turkish. 

 The theoretical knowledge will be 

applied to educational practice 



LING 

22305 

Қазіргі түркі 

тілдерінің 

диахрониясы мен 

синхрониясы/ 

Диахрония и 

синхрония 

современных 

турецких языков / 

Diachronic and 

synchronic aspect of 

modern Turkic 

languages 

Студенттерде лигвистикалық 

дүниетаным, диахрония және 

синхрониядағы түркі тілдерінің тілдік 

жүйесі бойынша теориялық білім 

қалыптасады; алтай және түркі тектес 

тілдердің шығу тегін, әр түрлі түркі 

кестелерінің (руна, ұйғыр, араб және 

т.б.) тарихи қалыптасуын біледі, түркі 

тілдерінің фонетикалық, лексикалық, 

деривациялық, грамматикалық   

Овладеют лингвистическим 

мировоззрением, теоретическими 

знаниями о языковой системе 

тюркских языков в диахронии и 

синхронии; будут знать алтайские и 

пратюркские истоки, изучат 

историческое формирование 

различных тюркских график 

(рунической, уйгурской, арабской и 

др.), будут использовать 

сравнительно-сопоставительный 

метод в изучении фонетической, 

лексической, деривационной, 

грамматической подсистем тюркских 

языков. 

Students will possess the linguistic world 

view, theoretical knowledge of the 

language system of Turkic languages in 

the diachronic and synchronic; They will 

have a knowledge of Altai and Turkic 

origins, study the historical formation of 

various Turkic scripts (runic, Uyghur, 

Arabic and others.) and use comparative 

method in the study of the phonetic, 

lexical, word formation and grammatical 

subsystems of Turkic languages. 

PhLG 

32006 

Түрік тілі мен 

әдебиетінің 

методикасы/Методика 

преподавания 

турецкого языка и 

литературы / Method 

of teaching Turkish 

language and literature 

Оқу орындарында түрік тілі мен 

әдебиетін оқыту методикасын толық 

меңгереді. Түрік тілінде кәсіби 

деңгейде сӛйлейді. Түрік тілін және 

әдебиетті оқытудың әдістері мен 

тәсілдерін, түрік әдебиеті мәтіндерін 

пайымдаудағы зерттеу және 

практикалық жұмыстардың негізгі 

әдістері мен тәсілдерін біледі; 

әдебиеттану дәрістерінің негізгі 

түрлерін, сонымен қатар практикалық 

сабақтар мен семинарларды ӛткізу 

әдістерін меңгереді. 

Овладеют методами и приемами 

преподавания турецкого языка и 

турецкой литературы в вузе; будут 

использовать турецкий язык в целях 

профессионального общения.  

Овладеют основными методами и 

приемами исследовательской и 

практической работы в области 

интерпретации текстов турецкой 

литературы; овладеют методикой 

проведения основных видов 

литературоведческих лекций, а также 

практических занятий и 

семинаров.Будут использовать 

полученные знания в 

производственной практике. 

Students will acquire methods and 

techniques of teaching the Turkish 

language and Turkish literature in higher 

educational institutions; they will use the 

Turkish language in professional 

communication.Students will have the 

knowledge of the basic methods and 

techniques of research and practical work 

in the field of interpretation of Turkish 

literary texts; will possess methods of 

giving lectures on literature as well as 

workshops and seminars.The knowledge 

acquired will be applied to industrial 

practice. 



LTCS 

32007 

Түрік әдебиеттанудың 

мәселелері/ 

Вопросы турецкого 

литературоведения /  

Issues of the Turkish 

literature study 

Түрік әдебиеттанумен байланысты 

қажетті ұғымдар мен терминдерді 

меңгереді, кӛркем шығарманы әдеби 

талдаудың әдістерін  игереді 

Түрік әдебиетінің классикалық кезеңі 

және оның ӛкілдерін біледі.  Түрік 

әдебиетінің негізгі бағыттары туралы 

білімі қалыптасады. 

Талдау жұмыстарын жасайды, 

шығармашылыққа бейімделеді. 

Результаты обучения сводятся к 

овладению основных знаний 

ключевых понятий литератроведения, 

принципов и методов 

художественного произведения (идея, 

сюжет, композиция, художественный 

стиль, художественное пространство, 

художественное время, 

художественный образ. 

А также владеть знаниями в сфере 

разных периодов турецкой 

литературы.  

Будут уметь анализировать 

литературные произведения. 

Learning outcomes are resolves to 

mastering basic knowledge of key 

concepts of literature study, principles 

and methods of fiction work (the idea, 

plot, composition, literary style, literary 

space, literary time and literary image). 

Furthermore, students possess the 

knowledge on Turkish literature of 

different periods. 

And they will be able to analyze fiction 

works. 

WRIT 

42208 

Түрік тілінің тілдік 

жүйесі/ 

Языковая система 

турецкого языка/ 

Language system of the 

Turkish language 

Студенттер түрік тілінің тілдік 

жүйесінің теориялық негіздерін 

игереді. Алынған теориялық білім 

негізінде тілдік құбылыстар мен 

заңдылықтарды меңгереді. 

Студенттерге қазіргі заманғы түрік 

тілінің синтаксистік құрылымын, 

сӛйлеудегі байланыс түрлерін, сӛз 

тіркестерін, жай және күрделі 

сӛйлемдер жайында теориялық білімді 

меңгереді, практикада түрікше 

сӛйлемдерді дұрыс және сауатты 

құрастырады.  

В качестве результатов обучения 

предполагается овладение языковой 

системой турецкого языка по всем 

уровням: фонетической, лексической, 

деривационной, морфологической, 

синтаксической; использование этих 

знаний в устной коммуникации и 

письменной речи. 

Будут применять теоретические 

знания в производственной практике 

The expected learning outcomes are 

mastering the language system of the 

Turkish language on all levels: phonetic, 

lexical, word formation, morphological, 

syntactic subsystems of the Turkish 

language; applying this knowledge in 

oral communication and writing. 

The theoretical knowledge will be 

applied to industrial practice. 

Біліктілігі шегiнен тыс Модульдер/ Модули, выходящие за рамки квалификации/ Modules beyond qualification 

  

  

PhCs 

13409 

Дене шынықтыру / 

Физическая культура 

/ Physical Culture 

  

    

 

  



2 Білім беру бағдарламасының оқу жоспары / Учебный план образовательной программы / Curriculum 

of the education program 

          

модуль 

коды/ Код 

модуля/ 

module 

code 

Пәннің атауы / 

Название 

дисциплины /Title 

discipline 

Цикл 

көлемі/ Объем/ 

memory 

Аудиториялық 

оқу жұмысының 

түрлері / Виды 

аудиторной 

учебной работы / 

Types of study  

Қорытынды 

бақылау 

формасы / 

Форма 

итогового 

контроля / 

Type of final 

control 

 Язык 

обучения/ 

Оқыту 

тілі / 

Language 

of 

instruction 

* 

Кредиты 

РК/ ҚР 

кредит 

саны/ 

Quantity 

of RK 

credits 

ECTS 

Д
әр

іс
 /

Л
ек

ц
и

я
 /

L
ec

tu
re

 

П
р

а
к

т
и

к
а
/С

ем
и

н
а
р

 

П
р

а
к

т
и

к
а
/С

ем
и

н
а
р

 

P
ra

ct
ic

e/
S

em
in

a
r
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

и
я

л
ы

қ
 с

а
б
а
қ

 

/Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

/L
a
b

o
ra

to
ry

 p
ra

ct
ic

a
ls

 

1 семестр /1 семестр /semester 1 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

EDUC 

21001 

Қазақ (oрыс) тілі 1                                                  

Казахский (русский) 

язык 1                                         

Kazakh (russian) 

language 1 

ЖБП  

ООД  

GCD  

3 5   3   емтихан  

экзамен  

exam 

  

EDUC 

21001 

Шетел тілі 1                                                                 

Иностранный язык 1                                                       

Foreign language 1   

ЖБП  

ООД  

GCD  

3 5   3   емтихан  

экзамен  

exam 

  



Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses** 

БП  

БД  

BD  

13 20           

PhCs 

13409 

Дене шынықтыру                           

Физическая культура                          

Physical training 

  2         диф.сынақ 

диф.зачет 

mixed-

grading-

system test 

  

Теориялық білім беру бойынша 

барлығы 

Итого по теоретическому 

обучению 

Total for theoretical training  

  19 30           

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  21 30           

2 семестр /2 семестр /semester 2 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

HIST 

21002 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы                         

Современная история 

Казахстана                               

Modern History of 

Kakhstan 

ЖБП  

ООД  

GCD  

3 5 2 1   МЕ 

ГЭ 

SE 

  

EDUC 

21001 

Ақпараттық-

коммункациялық 

технологиялар                                        

Информационно-

коммуникативные 

технологии             

Information and 

ЖБП  

ООД  

GCD  

3 5 2   1 емтихан  

экзамен  

exam 

английский 



Communıcation 

Technologies 

EDUC 

21001 

Қазақ (oрыс) тілі 2                                                     

Казахский (русский) 

язык 2                                        

Kazakh (russian) 

language 2 

ЖБП  

ООД  

GCD  

3 4   3   емтихан  

экзамен  

exam 

  

EDUC 

21001 

Шетел тілі 2                                                              

Иностранный язык 2                                                   

Foreign language 2   

ЖБП  

ООД  

GCD  

3 5   3   емтихан  

экзамен  

exam 

  

COMU 

12404 

Базалық шет тілі                                                         

Базовый 

иностранный язык                                            

Basic Foreign 

Language  

БП  

БД  

BD  

4 6   3   емтихан  

экзамен  

exam 

  

COMU 

12404 

Оқу практикасы            

Учебная практика                      

Educational internship 

ДВО 4 2       есеп 

отчет 

report 

  

Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses** 

ЖБП  

ООД  

GCD  

2 3           

PhCs 

13409 

 Дене шынықтыру                           

Физическая культура                          

Physical training 

ДВО 2         диф.сынақ 

диф.зачет 

mixed-

grading-

system tes 

  



Теориялық білім беру бойынша 

барлығы 

Итого по теоретическому 

обучению 

Total for theoretical training  

  18 28           

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  24 30           

3 семестр /3 семестр /semester 3 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

HIST 

21502 

Философия                                         

Философия                                            

Philosophy 

ЖБП  

ООД  

GCD  

3 5 2 1   емтихан  

экзамен  

exam 

  

LING 

22305 

Кәсіби бағытталған 

шетел тілі                                                  

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык                                                                                                            

Professionally-

oriented foreign 

language 

ЖБП  

ООД  

GCD  

2 3   2   емтихан  

экзамен  

exam 

  

COMU 

12404 

Мәдениетаралық 

қарым-қатынас 

контексіндегі 

базалық шетел тілі                                                                    

Базовый 

иностранный язык в 

контексте 

межкультурной 

коммуникации                                                           

БП 

БД 

BD  

3 5   2   емтихан 

экзамен 

exam 

  



Essential foreign 

language in the context 

of cross-cultural 

comunication  

Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses** 

ЖБП  

ООД  

GCD  

3 5           

Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses** 

БП  

БД  

BD  

8 12           

PhCs 

13409 

Дене шынықтыру                           

Физическая культура                          

Physical training 

ДВО 2         диф.сынақ 

диф.зачет 

mixed-

grading-

system tes 

  

Теориялық білім беру бойынша 

барлығы 

Итого по теоретическому 

обучению 

Total for theoretical training  

  19 30           

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  21 30           

4 семестр /4 семестр /semester 4 



          Міндетті пәндер/ компонент/ Обязательные дисциплины/компонента / Mandatory subjects/ 

component                                                                                           

LING 

22305 

Кәсiби қазақ (орыс) 

тiлi                                       

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык                                                                              

Professional Kazakh 

(Russian) language 

ЖБП  

ООД  

GCD  

2 3   2   емтихан  

экзамен  

exam 

  

COMU 

12404 

Базалық шет тілі  *                                                        

Базовый 

иностранный язык *                                         

Basic Foreign 

Language *  

БП  

БД  

BD  

4 6   4   емтихан  

экзамен  

exam 

  

WRIT 

42408 

Ӛндірістік практика             

Производственная 

практика                  

Industrial externship  

ДВО 1 2       есеп 

отчет 

report 

  

Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses** 

ЖБП  

ООД  

GCD  

2 3           

Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses** 

БП  

БД  

BD  

10 16           

PhCs 

13409 

Дене шынықтыру             

Физическая культура                   

Physical training 

ДВО 2         диф.сынақ 

диф.зачет 

mixed-

grading-

system tes 

  



Теориялық білім беру бойынша 

барлығы 

Итого по теоретическому 

обучению 

Total for theoretical training  

  18 28           

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  21 30           

5 семестр /5 семестр /semester 5 

          Міндетті пәндер/ компонент/ Обязательные дисциплины/компонента / Mandatory subjects/ 

component                                                                                            

WRIT 

42408 

Оқылатын тілдің 

теориялық негіздері                              

Основы теории 

изучаемого языка                                      

The base of the theory 

of learning languages 

БП  

БД  

BD  

3 5 2 1   емтихан  

экзамен  

exam 

  

PhLG 

32006 

Шет тілін оқытудың 

әдістемесі                                   

Методика 

иноязычного 

образования                                  

The method of foreing 

language teaching                

БП  

БД  

BD  

3 5 1 2   емтихан  

экзамен  

exam 

  

LTCS 

32007 

Классикалық және 

қазіргі әдебиет                             

Классическая и 

современная 

литература                                              

Classical and modern 

literature  

КП  

ПД  

PD  

3 5 1 2   емтихан  

экзамен  

exam 

  



Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses** 

(Группа С) 

БП  

БД  

BD  

6 10           

Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses** 

БП  

БД  

BD  

4 6           

Теориялық білім беру бойынша 

барлығы 

Итого по теоретическому 

обучению 

Total for theoretical training  

  19 31           

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  19 31           

6 семестр /6 семестр /semester 6 

          Міндетті пәндер/ компонент/ Обязательные дисциплины/компонента / Mandatory subjects/ 

component                                                                                            

LING 

22305 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика                                  

Теоретическая и 

прикладная 

лингвистика                          

Theoretical and 

applied linguistics 

БП  

БД  

BD  

3 5 1 2   емтихан  

экзамен  

exam 

  



COMU 

12404 

Арнайы кәсіби шет 

тілі                                       

Специализированный 

профессиональный 

иностранный язык                                                                        

Specialized 

professional foreign 

language  

КП  

ПД  

PD  

2 3   2   емтихан  

экзамен  

exam 

  

WRIT 

42408 

Ӛндірістік практика             

Производственная 

практика                  

Industrial externship  

ДВО 1 2       есеп 

отчет 

report 

  

Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses** 

КП  

ПД  

PD  

6 10           

Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses** 

КП  

ПД  

PD  

6 9           

Теориялық білім беру бойынша 

барлығы 

Итого по теоретическому 

обучению 

Total for theoretical training  

  17 27           

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  18 29           

7 семестр /7 семестр /semester 7 

          Міндетті пәндер/ компонент/ Обязательные дисциплины/компонента / Mandatory subjects/ 

component                                                                                            



Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses** 

БП  

БД  

BD  

4 6           

Элективті пәндер /Элективные 

дисциплины/Electyecourses** 

КП  

ПД  

PD  

15 24           

Теориялық білім беру бойынша 

барлығы 

Итого по теоретическому 

обучению 

Total for theoretical training  

  19 30           

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

  19 30           

8 семестр /8 семестр /semester 8 

          Міндетті пәндер/ компонент/ Обязательные дисциплины/компонента / Mandatory subjects/ 

component                                                                                         

WRIT 

42408 

Ӛндірістік практика             

Производственная 

практика                  

Industrial externship  

ДВО 3 8       есеп 

отчет 

report 

  

WRIT 

42408 

Диплом алдындағы 

практика (Ӛндірістік 

практика) / 

Преддипломная 

практика 

(Производственная 

практика)/  Pre – 

diploma work 

externship (Industrial 

ДВО 3 8       есеп 

отчет 

report 

  



externship) 

  Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан               

Государственный 

экзамен по 

специальности                                           

State examination          

ИА 3 14       МЕ 

ГЭ 

SE 

  

  Диплом жұмысын 

(жоба) жазу немесе 

профильді екі пән 

бойынша 

мемлекеттік емтихан 

тапсыру*                 

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных 

экзаменов по двум 

профилирующим 

дисциплинам*                                         

Writing and defense of 

diploma work 

(project), or state 

examination in two 

majors * 

      МЕ 

ГЭ 

SE/Защита 

ДР 

  

    9 30           

Теориялық білім беру бойынша 

барлығы 

Итого по теоретическому 

обучению 

Total for theoretical training  

  129 202           

Барлығы   152 240           

 

  



 

Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі 

/Cводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 

/Consolidation table displaying the amount of mastered credits within the modular education program 

 

 


