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Келесі құжаттар негізінде жасалды: 

- Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттары, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірінің 

2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы ( 05.05.2020 ж. ӛзгертулер мен 

толықтырулар негізінде);  

- Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу 

жӛніндегі республикалық үш жақты комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы 

бекітілген Ұлттық біліктілік шеңбері; 

- "Білім" саласының салалық біліктілік шеңбері білім және ғылым саласында. 

Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жӛніндегі 

салалық комиссияның 2019 жылғы "27" қарашадағы № 3 хаттамасымен 

бекітілген 

 

Разработана  на основании следующих документов: 

- ГОСО всех уровней образования, утверждено приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 (с 

изменениями и дополнениями от 05.05.2020г.); 

- Национальная рамка квалификаций, утвержденная протоколом от 16 марта 

2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по социальному 

партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений; 

- Отраслевая рамка квалификаций сферы «Образование». Утверждена 

протоколом от № 3 от «27» ноября 2019 года Отраслевой комиссией по 

социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений 

в сфере образования и науки. 

        Developed on the basis of the following documents: 

- SES of all levels of education, approved by order of the Minister of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan dated October 31, 2018 No. 604; 

- National qualifications framework approved by the protocol of March 16, 2016 by 

the Republican tripartite commission on social partnership and regulation of social 

and labor relations; 

- Sectoral Qualifications Framework in the field of archiving and records 

management. Approved by the Minutes of "25" August 2016 № 3 of the Industry 

Commission on social partnership and regulation of social and labor relations; 

- Sectoral Qualifications Framework of the "Education" sphere. Approved by the 

Minutes № 3 dated "27" November 2019 of the Branch Commission on social 

partnership and regulation of social and labor relations 

in the sphere of education and science. 

 

                                                                               © Костанайский региональный  

                                                                      университет имени А.Байтурсынова



Білім беру бағдарламасының паспорты 

Паспорт образовательной программы  

Passport of the educational program 

БББ коды және атауы/ 

Код и название ОП 

OP code and name 

7М02303 Шетел филологиясы (ағылшын тілі) /  Иностранная 

филология (английский язык)/ Phoreign philology (English 

language) 

 

Білім беру саласының коды 

және жіктелуі / 

Код и классификация  

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

7М02 Ӛнер және гуманитарлық ғылымдар/Искусство и 

гуманитарные науки/ Arts and Humanities  

  

Даярлау бағытының коды 

мен жіктелуі/ Білім беру 

бағдарламалары тобы/ Білім 

беру бағдарламаларының 

тобы 

Код и классификация  

направлений подготовки/ 

Группа образовательных 

программ / 

Code and classification 

areas of training/ Group of 

educational programs  

7М023 Тілдер және әдебиет /  

Языки и литература / 

Language and Literature 

 

Білім ББ түрі/ Вид ОП/ EP 

type 

Қолданыстағы/Действующая/Acting;  

ББХСЖ бойынша деңгейі/ 

Уровень по МСКО/ ISCED 

level 

ББХСШ /МСКО/ ISCED 7 

ҰБШ бойынша 

деңгейі/Уровень по НРК/ 

NQF level 

ҰБШ /НРК/ NQF 7 

СБШ бойынша деңгейі/ 

Уровень по ОРК/ ORK level 

СБШ /ОРК// ORK 7 (7.1)  

Оқыту нысаны/ 

Форма обучения/ 

Form of study 

Күндізгі/Очное /Full time  

Оқу мерзімі/Срок обучения/ 

Training period 

2 жыл/ 2 года/2 years 

Оқыту тілі/Язык обучения/ 

Language of instruction  

қазақ және орыс/казахский, английский и русский / Kazakh, 

English and Russian 

Кредит кӛлемі/ 

Объем кредитов/ Loan volume 

Академиялық кредит/ Академических кредитов 120/ 

Academic credits 120 ECTS 



Білім беру бағдарламасының мақсаты/ Цель образовательной программы/ The purpose of 

the educational program 

Шетел тілді білім беру саласында педагогикалық және ғылыми қызмет үшін, сондай-ақ басқару 

саласында, мемлекеттік/мемлекеттік емес сектор ұйымдарында шетел тілдерін білетін мамандар 

даярлау 

Подготовка специалистов для педагогической и научной деятельности в области иноязычного 

образования, а также специалистов  в области управления, в организациях 

государственного/негосударственного сектора, нуждающегося в специалистах со знанием 

иностранных языков 
Training of specialists for pedagogical and scientific activities in the field of foreign language education, as well as 

specialists in the field of management, in organizations of the state / non-state sector that need specialists with 

knowledge of foreign languages 

Берілетін дәреже/Присуждаемая степень/ Awarded degree 

7М02303 Шетел филологиясы (ағылшын тілі) білім беру бағдарламасы бойынша филология 

ғылымдары магистры 

Магистр филологических наук по образовательной программе  

«7М02303 Иностранная фи-лология (английский язык)»   

Master of Philology in the educational program “7M02303 Foreign Philology (English)” 

Маман лауазымдарының тізбесі/ Перечень должностей по ОП/ List of positions on OP 

Оқытушы, зерттеуші, ғылыми қызметкер, редактор, аудармашы, референт. 

Преподаватель, исследователь, научный сотрудник, редактор, переводчик, референт. 

Lecturer, researcher, scientific employee, editor, translator, referent. 

Кәсіби қызмет объектілері/ Объекты профессиональной деятельности/ Objects of 

professional activity 

Түлектің кәсіби қызметінің объектілері ретінде: 

- жоғары оқу орындары, орта білім беретін оқу орындары: гимназиялар мен лицейлер; 

- газет және журнал редакциялары, радио және теледидар, баспа; 

- бейіндік ғылыми ұйымдар, кітапханалар, мәдениет ұйымдары; 

- тиісті бейіндегі ғылыми ұйымдар; 

- халықаралық ұйымдар; 

- қоғаммен байланыс бӛлімдері; 

- газет және журнал редакциялары, радио және теледидар, баспалар болып табылады 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- вузы, учебные заведения среднего образования: гимназии и лицеи; 

- редакции газет и журналов, радио и телевидения, издательства; 

- профильные научные организации, библиотеки, организации культуры; 

- научные организации соответствующего профиля; 

- международные организации; 

- отделы по связям с общественностью; 

- редакции газет и журналов, радио и телевидения, издательства. 

The objects of professional activity of the graduate are: 

- universities, educational institutions of secondary education: gymnasiums and lyceums; 

- editorial offices of newspapers and magazines, radio and television, publishing houses; 

- specialized scientific organizations, libraries, cultural organizations; 

- scientific organizations of the relevant profile; 

- international organizations; 

- public relations departments; 

- editorial offices of newspapers and magazines, radio and television, publishing houses. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной деятельности/ Professional activities 

- ғылыми-зерттеу;  

- білім беру;  



- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет; 

- научно-исследовательская;  

- образовательная;   

- организационно-управленческая. 

- research and development;  

- educational;   

- organizational and managerial. 

Кәсіби қызметінің функциялары/ Функции профессиональной деятельности/ Functions of 

professional activity 

- ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

- аудармаларды орындау; 

- мәтіндерді, соның ішінде шет тілдерінде, редакциялау; 

- білім беру мекемелерінде сабақтар ӛткізу және дәрістер оқу; 

- білім беру саласында менеджментті жүзеге асыру; 

- халықаралық ұйымдар мен бизнес құрылымдарда шет тілдерінде іскерлік құжаттарды жүргізу. 

- Проведение научно-исследовательской работы; 

- выполнение переводов; 

- редактирование текстов, в том числе на иностранных языках; 

- проведение занятий и чтение лекций в образовательных учреждениях; 

- осуществление менеджмента в сфере образования; 

- ведение деловой документации на иностранных языках в международных организация и 

бизнес структурах. 

- Conducting research work; 

- doing translations; 

- editing of texts, including texts in foreign languages; 

- conducting classes and giving lectures in educational institutions; 

- implementation of management in the field of education; 

- conducting business documentation in foreign languages in international organizations and business 

structures. 

БББ бойынша оқу нәтижелері/ Результаты обучения по ОП/ EP learning outcomes 

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қаблетті: 

ON1 Ғылыми танымның философиялық негіздерін, ғылымның даму тарихын білу және осы 

білімді оқу және зерттеу қызметінде қолдану. 

ON2 Ана және шетел тілінде ғылыми коммуникацияны жүзеге асыру, ӛзінің зерттеу нәтижелерін 

ұлттық және халықаралық деңгейде жариялау 

ON3 Білім алушылармен табысты педагогикалық қызметке ықпал ететін қарым-қатынасты құру 

және дамыту, педагогикалық қызметті жобалау 

ON4 Басқару ортасында психология және тұлғааралық коммуникация білімін қолдану 

ON5 Кӛркем мәтіннің белгілі бір мәдениетке қатыстылығы аспектісінде функционалдық, 

лингвоәдеби және когнитивті-концептуалды талдау жүргізу.   

ON6 Қазіргі тіл білімі мәселелерін жалпы лингвистикалық бағалау және зерттеу мәтінінің негізгі 

әдістерін қолдану 

ON7 Мәдениетаралық коммуникацияның әртүрлі әлеуметтік-функционалдық тіркелімдерін 

оқытудың когнитивті-лингвомәдени бағдарламаларын моделдеу 

ON8 Когнитивті лингвистика әдістерін қолдану, когнитивті ғылымның қазіргі даму үрдістеріне 



бағдарлану 

ON9 Филологиялық зерттеулер саласында лингвистикалық эксперименттер мен жобалық 

жұмыстарды жүргізе білу 

ON 10 Екінші шет тіліндегі мәтіндерді түсіндіру дағдыларын меңгеру. 

ON 11 Тілдер корпустарымен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру, компьютерлік лингвистика 

принциптерін білу 

После  успешного завершения этой программы обучающийся будет: 

ON 1. Знать философские основы научного познания, историю развития науки и применять эти 

знания в учебной и исследовательской деятельности.  

ON2 Осуществлять научную коммуникацию на родном и иностранном языке, публиковать свои 

результаты исследований на национальном и международном уровне  

ON3 Создавать и развивать отношения с обучающимися, способствующие успешной 

педагогической деятельности,  проектировать педагогическую деятельность  

ON4 Применять знания психологии и межличностной коммуникации в управленческой среде  

ON5Проводить функциональный, лингволитературоведческий и когнитивно-концептуальный 

анализ художественного текста в аспекте его принадлежности к определенной культуре.   

ON6 Использовать умения общелингвистической оценки проблем современного языкознания и 

основных методов исследовательского текста  

ON7 Моделировать когнитивно-лингвокультурологические программы обучения различным со-

циофункциональным регистрам межкультурной коммуникации  

ON8 Применять методы когнитивной лингвистики, ориентироваться в современных тенденциях 

развития когнитивной науки  

ON9 Уметь проводить лингвистические эксперименты и проектную работу в области 

филологических исследований 

ON 10  Владеть навыками интерпретации текстов на втором иностранном языке.  

ON 11 Владеть навыками работы с корпусами языков, знать принципы компьютерной 

лингвистики  

Upon successful completion of this program, the student will: 

ON 1. Know the philosophical foundations of scientific knowledge, the history of the development of 

science and apply this knowledge in educational and research activities.  

ON2 Carry out scientific communication in their native and foreign languages, publish their research 

results at the national and international level 

ON3 Create and develop relationships with students that contribute to successful teaching activities, 

design teaching activities  

ON4 Apply knowledge of psychology and interpersonal communication in the management 

environment  

ON5 Provide a functional, linguo-literary, and cognitive-conceptual analysis of a literary text in the 

aspect of its belonging to a particular culture.   

ON6 Use the skills of general linguistic assessment of the problems of modern linguistics and the main 

methods of the research text  

ON7 Model cognitive-linguistic-cultural training programs for various socio-functional registers of 

intercultural communication  

ON8 Apply the methods of cognitive linguistics, navigate the current trends in the development of 

cognitive science  

ON9 Be able to conduct linguistic experiments and project work in the field of philological research 

ON 10 Master the skills of interpreting texts in a second foreign language.  

ON 11 Possess skills of working with language corpora, know the principles of computational 

linguistics 

 

 

 
 



 

Білім беру бағдарласының мазмұны/Содержание образовательной программы/ Content of the educational program 

Модульдің 

атауы/ Название 

модуля/ Module 

name 

Модуль 

бойынша ОН/ 

РО по 

модулю/ 

Module 

learning 

outcomes 

Компонент цикілі 

(МК, ЖОО, 

ТК)/Цикл, 

компонент (ОК, 

ВК, КВ)/ Cycle, 

component (OK, 

VK, KV) 

Пәндер 

коды 

/Код 

дисцип

лины/ 

The 

code 

disciplin

es 

Пәннің 

/тәжірибенің 

атауы/ 

 Наименование  

дисциплины 

/практики/ 

Name 

disciplines / 

practices 

Пәннің қысқаша мазмұны/  

Краткое описание дисциплины / Brief description 

of the discipline 

Кредитте

р саны/ 

Кол-во 

кредитов

/ Number 

of credits 

 

Се

мес

тр/ 

Se

mes

ter 

Қалыптаса

тын 

компетенц

иялар 

(кодттары)

/Формируе

мые 

компетенц

ии (коды)/ 

Formed 

competenci

es (codes) 

Жалпы кәсіби 

пәндер/Общие 

профессиональн

ые 

дисциплины/Ge

neral professional 

disciplines 

Модульді 

сәтті 

аяқтағаннан 

кейін білім 

алушы 

қаблетті: 

ON 1, ON 2, 

ON 3, ON 4 

 

/ После 

успешного 

завершения 

модуля 

обучающийся 

будет: 

 ON 1, ON 2, 

ON 3, ON 4 

 

/ Upon 

successful 

БП ЖООК 

GTF 

5201 

Ғылым тарихы 

мен 

философиясы  

Пән арнайы философиялық талдаудың пәні ретінде 

Ғылым феноменінің мәселелерін қарастырады, 

ғылымның тарихы мен теориясы, ғылымның даму 

заңдылықтары және ғылыми білімнің құрылымы, 

ғылым мамандық және әлеуметтік институт ретінде, 

ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістері, ғылымның 

қоғам дамуындағы рӛлі туралы білімді 

қалыптастырады  

3 1 ON 1 

БД ВК 

IFN 

5201 

История и 

философия 

науки 

Дисциплина вводит в проблематику феномена науки 

как предмета специального философского анализа, 

формирует знания об истории и теории науки, о 

закономерностях развития науки и структуре 

научного знания, о науке как профессии и 

социальном институте, о методах ведения научных 

исследований, о роли науки в развитии общества  
BD UC 

HPhS  

5201 

History and 

Philosophy of 

science 

The discipline introduces the problems of the 
phenomenon of science as a subject of special 

philosophical analysis, forms knowledge about the 

history and theory of science, about the laws of the 

development of science and the structure of scientific 

knowledge, about science as a profession and social 



completion of 

the module, 

the student 

will: 

ON 1, ON 2, 

ON 3, ON 4 

institution, about the methods of conducting scientific 

research, about the role of science in the development of 

society  

  БП ЖООК 

ShT 

5202 

Шет тілі 

(кәсіби)  

Осы пәнді оқу кезінде магистранттар зерттелетін 

лексикалық және грамматикалық тақырыптар 

шегінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-

қатынас жасау дағдыларын меңгереді. Кәсіби 

қызмет саласында арнайы және ғылыми 

әдебиеттерді түсіну дағдыларын дамытуға кӛп кӛңіл 

бӛлінеді.  

5 1 ON 2 

БД ВК 

IYa 

5202 

Иностранный 

язык 

(профессионал

ьный) 

При изучении данной дисциплины магистранты 

овладевают навыками устного и письменного 

общения на иностранном языке в пределах 

изучаемых лексических и грамматических тем. 

Большое внимание уделяется развитию навыков 

понимания специальной и научной литературы в 

сфере профессиональной деятельности.  
BD UC 

FL 

5202 

Foreign 

Language 

(professional) 

When studying this discipline, undergraduates master 

the skills of oral and written communication in a foreign 

language within the studied lexical and grammatical 

topics. Much attention is paid to the development of 

skills of understanding special and scientific literature in 

the field of professional activity.  
БП ЖООК 

ZhMP 

5203 

Жоғары 

мектептің 

педагогикасы  

Магистранттарды жоғары білім беру 

педагогикасының әдіснамалық тұжырымдамалық 

негіздерімен таныстыру. Оқытушының кәсіби және 

педагогикалық құзыреттілігі туралы білімді 

қалыптастыру. Жоғары оқу орнындағы 

дидактикалық негіздері, оқыту үдерісін 

ұйымдастырудың технологиялары, әдіс-тәсілдер 

ерекшеліктерін меңгеру. Жоғары мектепте 

инновациялық және АКТ пайдалану. Инновациялық 

және қашықтықтан оқыту технологияларының 

педагогикалық негіздерін зерттеу. Болашақ маманды 

тәрбиелеу негізін білу  

4 1 ON 3 



  БД ВК 

PVSh 

5203 

Педагогика 

высшей школы 

Познакомить магистрантов с методологическими и 

теоретико-концептуальными основами педагогики 

высшей школы. Сформировать знания по 

профессионально- педагогическим компетенциям 

преподавателя. Освоить дидактические основания 

образовательного процесса в высшей школе, 

особенности технологий проектирования, методов и 

форм организации учебного процесса. 

инновационных и ИКТ в вузе. Изучить 

педагогические основы инновационных и 

дистанционных технологий обучения в вузе. Знать 

основы воспитания будущего специалиста  

BD UC 

РVЕ 

5203 

Pedagogy of 

higher education 

To acquaint postgraduates with the methodological and 

theoretical-conceptual foundations of higher education 

pedagogy. To form the knowledge on the professional 

and pedagogical competencies of a teacher. To master 

the didactic foundations of the educational process in 

higher education, the features of design technologies, 

methods and forms of the educational process's 

organization, innovation and information and 

communication technologies in higher education. To 

study the pedagogical foundations of innovative and 

distance learning technologies at the university. To 

know the basics of educating a future specialist  

БП ЖООК 

BP 5204 
Басқару 

психологиясы  

Адам ресурстарын басқару теориясы, персоналды 

басқару әдістемесі және ұйымдағы персоналды 

басқару жүйесін қалыптастыру, ұйымдағы кадр 

жұмысын жоспарлау және персоналды басқару 

стратегиясы, персоналды басқару технологиясы 

және оның дамуы, сонымен қатар ұйымдағы 

персоналдың мінез құлқын басқару мәселелері мен 

іс әрекетінің нәтижелерін бағалау  

4 1 ON 4 

БД ВК 

PU 

5204 

Психология 

управления 

Теория управления человеческими ресурсами, 

методология управления персоналом и 
формирования системы управления персоналом 

организации, стратегическое управление 

персоналом и планирование кадровой работы в 

организации, технология управления персоналом и 



его развитием, а также вопросы управления 

поведением персонала организации и оценки 

результатов его деятельности  

  BD UC 

РМ 

5204 

Psychology  of 

management 

Theory of human resource management, methodology 

of personnel management and formation of the 

organization's personnel management system, strategic 

personnel management and planning of personnel work 

in the organization, technology of personnel 

management and its development, as well as issues of 

management of the behavior of the organization's 

personnel and evaluation of the results of its activities.  

   

Лингвистикалық 

зерттеу және  

методологиясы/ 

Методология 

лингвистически

х учений и 

преподавания 

ИЯ в высшей 

школе/ 

Methodology of 

linguistic studies 

and foreign 

languages 

teaching in 

higher education 

Модульді 

сәтті 

аяқтағаннан 

кейін білім 

алушы 

қаблетті: 

ON 3, ON 9 

 

/ После 

успешного 

завершения 

модуля 

обучающийся 

будет: 

 ON 3, ON 9 

 

/ Upon 

successful 

completion of 

the module, 

the student 

will: 

ON 3, ON 9 

БП ТК            

ZhMSh

TBBK

M 

5205 

Жоғары 

мектепте шетел 

тілінде білім 

берудің қазіргі 

методологиясы  

«Жоғары мектепте шетел тілінде білім берудің 

қазіргі методологиясы» пәні оқытушылық 

құзыреттілікті дамытады және білім алушыларға 

мүмкіндік береді университет білім алушылардың 

сӛйлеу әрекетінің түрлері мен тіл аспектілерін 

(тілдік және тілдік емес факультеттердің) оқытудың 

заманауи әдістері мен тәсілдерін, білім 

алушылардың ӛз бетінше жұмыс істеу дағдыларын 

қолдану және ЖОО-дағы оқу жағдайларына 

ұсынылатын бағдарламалардың, оқыту 

модельдерінің алуан түрлілігін бейімдеу. Курстың 

мақсаты: ағылшын тілін шет тілі ретінде оқыту 

білігін дамыту  

5 1 ON 3 

БД КВ            

SMIOV

Sh 

5205 

Современная 

методология 

иноязычного 

образования в 

высшей школе 

Дисциплина "Современная методология 

иноязычного образования в высшей школе" 

развивает преподавательскую компетентность и дает 

возможность обучающимся использовать 

современные методы и приемы обучения различным 

видам речевой деятельности и аспектам языка 

обучающихся университета (языковых и неязыковых 

факультетов), навыки самостоятельной работы 

обучающихся и адаптировать многообразие 

предлагаемых программ, моделей обучения к 

   



условиям обучения в вузе. Цель курса: развитие 

умений преподавания английского языка как 

иностранного  

BD EC 

MMFL

THI 

5205 

Modern 

methodology of 

foreign 

languages 

teaching in 

Higher 

institutions 

The discipline "Modern methodology of foreign 

language education in higher education" develops EFL 

teaching competence and enables the learners to use 

modern teaching methods and techniques for various 

types of speech activity and language aspects of 

university students (linguistic and non-linguistic 

faculties), students' independent work skills, and to 

adapt the diversity of the proposed programs, models, 

learning experience to the conditions of study at the 

university. Goal of the Course: to develop teaching 

English as a foreign language competence  

   

БП ТК            

PMN 

5250 

Педагогикалық 

менеджменттің 

негіздері  

Бұл пән магистранттарға педагогикалық және кез-

келген басқа кәсіби қызметті тиімді құруға 

мүмкіндік беретін менеджмент саласындағы білім 

мен дағдылар жүйесін игеру арқылы кәсіби 

қызметте жүзеге асыру үшін қажетті ұғымдарды 

қалыптастырады.  

5 1 ON 3 

БД КВ            

OPM 

5250 

Основы 

педагогическог

о менеджмента 

Данная дисциплина формирует понятия, 

необходимые для реализации в профессиональной 

деятельности через усвоение системы знаний и 

умений в области менеджмента, что позволит 

магистрантам продуктивно выстраивать 

педагогическую и любую другую 

профессиональную деятельность.  

   

BD EC 

FPM 

5205 

Fundamentals of 

Pedagogical 

Management 

This discipline forms the concepts necessary for 

implementation in professional activities through the 

assimilation of knowledge and skills in the field of 

management, which will allow undergraduates to 

productively build a teaching and any other professional 

activity.  

   

 КП/ЖООК   

ShFIZA 

5301 

Шетел 

филологиясы 

ілімінің 

заманауи 

Пәннің бұл курсы магистранттарды Шетел 

филологиясы саласындағы ғылыми-зерттеу 

қызметіне дайындайтын инофилологиялық 

зерттеулердің әдістері мен әдістерінің кешенін 

5 1 ON 9 



әдіснамасы  қарастырады. Курс дағдыларға, дағдыларға және 

құзыреттіліктің гностикалық түріне үйретеді: 

зерттеу нәтижелерін зерттеу мақсаты мен 

міндеттерімен, қорғауға шығарылатын теориялық 

Қағидалармен байланыстыру, сараптаманың әртүрлі 

кезеңдерінде зерттеу нәтижелерін таныстыру.  

  ПД ВК 

 

SMIU 

5301 

Современная 

методология 

инофилологиче

ских учений 

Данный курс дисциплины рассматривает комплекс 

методов и методик инофилологических 

исследований, готовящий магистрантов к научно-

исследовательской деятельности в сфере 

иностранной филологии. Курс обучает навыкам, 

умениям и гностическому типу компетенций: 

соотнесение результатов исследования с целью и 

задачами исследования, с теоретическими 

положениями, выносимыми на защиту, презентация 

результатов исследования на разных этапах 

экспертизы.  

   

  PD UC 

MMFPS 

5301 

Modern 

methodology of 

foreign 

philology 

studies 

This course examines a set of methods and techniques 

of foreign philological research, preparing 

undergraduates for research activities in the field of 

foreign philology. The course teaches the skills, abilities 

and gnostic type of competencies: correlation of 

research results with the purpose and objectives of the 

research, with theoretical statements to be defended, 

presentation of research results at different stages of 

examination.  

   

Мәтін 

лингвистика / 

Лингвистика 

текста/Lingustics 

of the text 

Модульді 

сәтті 

аяқтағаннан 

кейін білім 

алушы 

қаблетті: 

ON 5, ON 6, 

ON 7 

 

/ После 

успешного 

КП ТК 

 
GBShA

KB 

5302 

ХХ-ХXІ ғасыр 

Батыс пен 

Шығыс 

әдебиетінің 

қазіргі бағыты  

Бұл пән Батыс және Шығыс елдеріндегі әдеби 

процестің тарихи және әлеуметтік-мәдени 

заңдылықтарын толығымен қарастырады. Курс 

постпостмодернизм және постфеминизм, жаңа 

тарихизм және медиацентризм сияқты ағымдарды, 

сондай-ақ қазіргі шетел әдебиетінің әртүрлі 

ӛкілдерінің орны мен рӛлін қамтиды.  

5 2 ON 5 

ПД КВ           

STLZV

RS 

5302 

Современные 

тенденции в 

литературах 

Запада и 

Востока на 

Данная дисциплина всецело рассматривает 

исторические и социокультурные закономерности 

литературного процесса в странах Запада и Востока. 

Курс охватывает такие течения, как 

постпостмодернизм и постфеминизм, новый 

   



завершения 

модуля 

обучающийся 

будет: 

 ON 5, ON 6, 

ON 7 

 

/ Upon 

successful 

completion of 

the module, 

the student 

will: 

ON 5, ON 6, 

ON 7 

рубеже XX-

XXI столетий 

историзм и медиацентризм, а также место и роль 

различных представителей современной зарубежной 

литературы.  

PD EC 

MTLW

EL 5302 

Modern 

tendencies in 

Literature of the 

West and the 

East in the late 

XXth - XXI c. 

This discipline takes a comprehensive look at the 

historical and sociocultural patterns of the literary 

process in Western and Eastern countries. The course 

covers such currents as post-postmodernism and post-

feminism, new historicism and media-centrism, and the 

place and role of various representatives of modern 

foreign literature.  

   

КП ТК 

 

ShTBO

M  

5303 

 

Шетел тіл 

білімінің  

ӛзекті 

мәселелері  

Пән тіл білімінің қазіргі заманғы 

тенденцияларымен таныстырады, қазіргі тіл 

білімінің парадигмасы шеңберінде ғылыми 

зерттеулердің принциптері мен әдіснамасын 

талдау дағдыларын қалыптастырады, магистрлік 

диссертация аясында әрі қарайғы зерттеулердің 

теориялық негізін қалыптастыруға арналған. 

Пәннің міндеттеріне психолингвистиканың, 

прагмалингвистиканың, когнитивті 

лингвистиканың аспектілік мәселелері кіреді. 

5 2 ON 6 

ПД КВ           

FPSZYa 

5303 

Фундаментальн

ые проблемы 

современного 

зарубежного 

языкознания 

Дисциплина знакомит с современными 

направлениями языкознания, формирует навыки 

анализа принципов и методологии научного 

исследования в рамках современной парадигмы 

языкознания, призвана сформировать 

теоретическую базу для последующего 

исследования в рамках магистерской 

диссертации. В задачи дисциплины входит 

аспектуальные проблемы психолингвистики, 

прагмалингвистики, когнитивной лингвистики.  

   

PD EC 

FPMFL 

5303 

Fundamental 

problems of 

modern foreign 

linguistics 

The discipline acquaints with modern trends in 

linguistics, forms the skills of analyzing the 

principles and methodology of scientific research 

within the framework of the modern paradigm of 

linguistics, is designed to form a theoretical basis for 

further research within the framework of a master's 

thesis. The tasks of the discipline include the 

   



aspectual problems of psycholinguistics, 

pragmalinguistics, cognitive linguistics. 

КП ТК 

 

AL 

5304 

 

Әлеуметтік 

лингвистика 

Социолингвистика тіл мен қоғамды ӛзара әрекеттесу 

мен ӛзара әсерде қарастырады. Тіл әлеуметтік, 

мәдени және жеке мағынаның тасымалдаушысы 

ретінде қарастырылады. Курстың мақсаты-білім 

алушыларға социолингвистикалық теорияны, 

зерттеу әдістерін және тиісті практикалық 

дағдыларды дамыту арқылы тіл мен қоғам 

арасындағы күрделі байланыстарды талдауға 

мүмкіндік беру.  

5 2 ON 7 

ПД КВ           

SL 

5304 

Социальная 

лингвистика 

Изучение курса »Социолингвистика" фокусируется 

на роли языка в сообществе. Социолингвистика 

рассматривает язык и общество во взаимодействии и 

взаимовлиянии. Язык рассматривается как носитель 

социального, культурного и личностного смысла. 

Цель курса состоит в том, чтобы дать обучающимся 

возможность анализировать сложные связи между 

языком и обществом через знания 

социолингвистической теории, методов 

исследования и развитием соответствующих 

практических навыков.  

   

  PD EC 

Soc 

5304 

Sociol 

linguistics 

The study of «Sociolinguistics» course focuses on the 

roles of language in a community. Sociolinguistics 

views language and society as being mutually 

constitutive: each influences the other in ways that are 

inseparable and complex. Language is considered as the 

carrier of social, cultural, and personal meaning. Goal of 

the course is to enable students to analyse the intricate 

links between language and society by providing 

students with the knowledge of sociolinguistic theory, 

research methods along with developing the relevant 

application skills.  

   

Компьютерлік 

лингвистика/Ко

мпьютерная 

лингвистика/Co

Модульді 

сәтті 

аяқтағаннан 

кейін білім 

КП ТК 

 
TA 

6305 
Тіл анализі 

Курс тілдің құрылымын зерттейді; тілді талдаудың 

әртүрлі тәсілдерін қамтиды; тілді талдау 

элементтерін қарастырады; қолданбалы лингвистика 

міндеттеріне есептеу талдауын қолдануға баса назар 

аудара отырып, ағылшын тілін компьютерлік 

5 3 ON 11 



mputational 

linguistics 
алушы 

қаблетті: 

ON 11 

 

/ После 

успешного 

завершения 

модуля 

обучающийся 

будет: 

 ON 11 

 

/ Upon 

successful 

completion of 

the module, 

the student 

will: 

ON 11 

талдаудың тұжырымдамалары мен әдістерін 

қамтиды  

ПД КВ           

AYa 

6305 
Анализ языка 

Курс “Анализ языка” исследует структуру языка; 

охватывает различные подходы к анализу языка; 

рассматривает элементы анализа языка; охватывает 

концепции и методы компьютерного анализа 

английского языка с акцентом на применение 

автоматизированных методов анализа к задачам 

прикладной лингвистики.  

   

PD EC 

LA 

6305 
Analysis of 

language 

The course «Language Analysis» explores the structure 

of a language; covers different approaches to language 

analysis; considers the elements of a language analysis; 

covers concepts and practices for analysis of English by 

computer with emphasis on the applications of 

computational analysis to problems in applied 

linguistics  

   

КП ТК 

 TTOM

O 

6306 

Табиғи тілдерді 

ӛңдеуді 

машинамен 

оқыту 

Бұл пән компьютерлік талдау (яғни тілді түсіну) 

және табиғи тілдерді синтездеу (яғни сауатты мәтін 

құру) мәселелерін зерттейді. Бұл мәселелерді шешу 

компьютер мен адамның ӛзара әрекеттесуінің жаңа 

ыңғайлы формасының пайда болуына әкеледі.  

5 3 ON 11 

ПД КВ           

MOOE

Ya 6306 

Машинное 

обучение для 

обработки 

естественных 

языков 

Данная дисциплина изучает проблемы 

компьютерного анализа (т.е. понимание языка) и 

синтеза (т.е. генерацию грамотного текста) 

естественных языков. Решение этих проблем 

приведет к появлению новой более удобной 

формы взаимодействия компьютера и человека. 

   

PD EC 

MLNLP 

6306 

Machine 

learning in NLP 

This discipline studies the problems of computer analysis 

(i.e. understanding language) and synthesis (i.e. generating 

literate text) of natural languages. Solving these problems 

will lead to a new and more convenient form of computer-

human interaction. 

   

Когнитивтік 

лингвистика/Ког

нитивная 

лингвистика/Co

Модульді 

сәтті 

аяқтағаннан 

кейін білім 

КП ТК 

 SIN 

6307 

 

Сӛйлеу ықпалы 

негіздері 

Сӛйлеу әсері туралы ғылым дәстүрлі 
лингвистиканың, психолингвистиканың, 

прагмалингвистиканың, риториканың, дискурсивті 

лингвистиканың, стилистиканың және т. б. бірқатар 

теориялары мен ережелерін біріктіретін интегралды 

5 3 ON 5 



gnitive linguistics алушы 

қаблетті: 

ON 5, ON 8 

 

/ После 

успешного 

завершения 

модуля 

обучающийся 

будет: 

 ON 5, ON 8 

 

/ Upon 

successful 

completion of 

the module, 

the student 

will: 

ON 5, ON 8 

сала ретінде қалыптасу сатысында. Курс барысында 

магистранттар сӛйлеу әсерінің тәсілдерін, 

стратегиялары мен тактикаларын талдауға үйренеді 

және оларды институционалдық дискурстар 

мәтіндерінде (сот, медиа, саяси, ғылыми) іске 

асырудың нұсқаларын қарастырады, сондай-ақ 

лингвоконфликтологияның негіздерімен және 

мәтіндерге лингвистикалық сараптама жүргізуге 

арналған бірқатар мәселелермен танысады.  
ПД КВ           

ORV 

6307 

Основы 

речевого 

воздействия 

Наука о речевом воздействии находится в 

стадии формирования как интегральная 

область, объединяющая ряд теорий и 

положений традиционной лингвистики, 

психолингвистики, прагмалингвистики, 

риторики, дискурсивной лингвистики, 

стилистики и др. В ходе курса магистранты 

научатся анализировать способы, стратегии и 

тактики речевого воздействия и рассмотрят 

варианты их реализации в текстах 

институциональных дискурсов (судебного, 

медийного, политического, научного), а также 

познакомятся с основами 

лингвоконфликтологии и рядом вопросов, 

посвященных проведению лингвистической 

экспертизы текстов.  

   

PD EC 

BSI 

6307 

Basics of 

linguistic 

manipulation 

The science of speech influence is in the stage of 

formation as an integral area that unites a 

number of theories and provisions of traditional 

linguistics, psycholinguistics, pragmalinguistics, 

rhetoric, discursive linguistics, stylistics, etc. 

During the course, undergraduates will learn to 

analyze the methods, strategies and tactics of 

speech influence and consider options for their 

implementation in the texts of institutional 

   



discourses (judicial, media, political, scientific), 

also they will get acquainted with the basics of 

linguistic conflictology and a number of issues 

related to the linguistic examination of texts. 
  КП ТК 

 KLN 

6308 

 

Когнитивтi 

лингвистиканы

ң негiздерi  

Пән когнитивті ғылымның қазіргі жағдайымен 

танысады, когнитивті зерттеулердің ағымдағы 

бағыттарын зерттейді, танымдық бағыт шеңберінде 

дербес зерттеудің әдістемелік негізін құрайды 

(кадрлық талдау, концептуалды әдіс, когнитивті 

модельдеу және т.б.).  

4 3 ON 8 

ПД КВ           

OKL 

6308 

Основы 

когнитивной 

лингвистики 

Дисциплина знакомит с современным состоянием 

когнитивной науки, изучает актуальные направления 

когнитивных исследований, формирует 

методологическую базу для самостоятельного 

исследования в рамках когнитивного направления 

(фреймовый анализ, концептуальный метод, 

когнитивное моделирование и т.д.).  

   

PD EC 

BCL 

6308 

Basics of 

cognitive 

linguistics 

The discipline acquaints with the current state of 

cognitive science, studies current directions of cognitive 

research, forms a methodological basis for independent 

research within the framework of the cognitive direction 

(frame analysis, conceptual method, cognitive 

modeling, etc.).  

   

Әдеби зерттеу / 

Литературоведч

еские 

исследования/Li

terary studies 

Модульді 

сәтті 

аяқтағаннан 

кейін білім 

алушы 

қаблетті: 

ON 5, ON 8 

 

/ После 

успешного 

завершения 

модуля 

обучающийся 

будет: 

КП ТК 

 AZhZA 

5302 

 

Әдебиеттану 

жӛніндегі 

зерттеу 

әдіснамасы 

Бұл пән әдебиеттануды ғылым ретінде оның 

дамуының перспективасынан бастап, оны зерттеудің 

негізгі әдістерімен қатар зерттейді. Магистранттар 

шетелдік әдебиеттанудың ең ықпалды теориялары 

мен тұжырымдамаларымен танысып, білімдерін 

кәсіби қызметте қолдануға үйренеді.  

5 2 ON 5 

ПД КВ           

MLI 

5302 

Методология 

литературоведч

еских 

исследований 

Данная дисциплина изучает литературоведение с 

перспективы его эволюции как науки наряду с 

основными методами его исследования. Магистранты 

знакомятся с самыми влиятельными теориями и 

концепциями зарубежного литературоведения и учатся 

применять знания в профессиональной деятельности. 

   

PD EC 
MLR 

5302 

Methodology 

literary research 

This discipline explores literary studies from the 

perspective of its evolution as a science, along with its 

basic research methods. Graduate students are 

   



 ON 5, ON 8 

 

/ Upon 

successful 

completion of 

the module, 

the student 

will: 

ON 5, ON 8 

introduced to the most influential theories and concepts 

of foreign literary studies and learn to apply their 

knowledge in their professional work.  

КП ТК 

 GBShA

KB 

5303 

 

ХХ-ХXІ ғасыр 

Батыс пен 

Шығыс 

әдебиетінің 

қазіргі бағыты  

Бұл пән Батыс және Шығыс елдеріндегі әдеби 

процестің тарихи және әлеуметтік-мәдени 

заңдылықтарын толығымен қарастырады. Курс 

постпостмодернизм және постфеминизм, жаңа 

тарихизм және медиацентризм сияқты ағымдарды, 

сондай-ақ қазіргі шетел әдебиетінің әртүрлі 

ӛкілдерінің орны мен рӛлін қамтиды.  

5 2 ON 5 

ПД КВ           

STLZV

RS 

5303 

Современные 

тенденции в 

литературах 

Запада и 

Востока на 

рубеже XX-

XXI столетий 

Данная дисциплина всецело рассматривает 

исторические и социокультурные закономерности 

литературного процесса в странах Запада и Востока. 

Курс охватывает такие течения, как 

постпостмодернизм и постфеминизм, новый 

историзм и медиацентризм, а также место и роль 

различных представителей современной зарубежной 

литературы.  

   

 PD EC 

MTLW

EL 5303 

Modern 

tendencies in 

Literature of the 

West and the 

East in the late 

XXth - XXI c. 

This discipline takes a comprehensive look at the 

historical and sociocultural patterns of the literary 

process in Western and Eastern countries. The course 

covers such currents as post-postmodernism and post-

feminism, new historicism and media-centrism, and the 

place and role of various representatives of modern 

foreign literature.  

   

КП ТК 

 

EL 

5304 

 

Этнопсихоәлеу

меттік 

лингвистика 

Пән филология ғылымының жаңа бағыттарын 

енгізеді, тілдік емес факторларға байланысты 

лингвистикалық процестерді этно, әлеуметтік- және 

психолингвистикалық зерттеулердің әдіснамасын, 

тіл мен лингвистикалық процестерді зерттеуге басқа 

ғылымдардың әдістерін кіріктіру әдістерін 

зерттейді, қазіргі заманғы ғылыми зерттеулермен 

таныстырады. психолингвистика мектептері  

5 2 ON 8 

ПД КВ           

Etn 

5304 

Этнопсихосоци

олингвистика 

Дисциплина знакомит с новыми направлениями 

филологической науки, рассматривает методологию 

этно-, социо- и психолингвистических исследований 

языковых процессов в зависимости от неязыковых 

факторов, способы интеграции методик других наук 

   



в исследования языка и языковых процессов, 

знакомит с современными научными школами 

психолингвистики  

  PD EC 

Ethn 

5304 

Ethnopsychosoc

iallinguistics 

The discipline introduces new areas of philological 

science, examines the methodology of ethno, socio- and 

psycholinguistic studies of linguistic processes 

depending on non-linguistic factors, methods of 

integrating methods of other sciences into the study of 

language and linguistic processes, introduces modern 

scientific schools of psycholinguistics  

   

Мәтіндік 

зерттеу 

/Текстологическ

ие 

исследования/Te

xtual studies 

Модульді 

сәтті 

аяқтағаннан 

кейін білім 

алушы 

қаблетті: 

ON 5, ON 10 

 

/ После 

успешного 

завершения 

модуля 

обучающийся 

будет: 

 ON 5, ON 10 

 

/ Upon 

successful 

completion of 

the module, 

the student 

will: 

ON 5, ON 10 

КП ТК 

 

KZA 

6305 

Контекстуалды 

зерттеу 

әдіснамасы  

Пән мәтін мен дискурстық зерттеулердің қазіргі 

пәнаралық теорияларын енгізеді, заманауи 

теориялық құралдармен мәтінді талдау дағдыларын 

қалыптастырады. Пән әр түрлі жанрдағы 

мәтіндердегі тілдік құбылыстарды зерттеу 

дағдыларын дамытуға бағытталған қолданбалы 

сипатта.  

5 3 ON 5 

ПД КВ           

MKI630

5 

Методология 

контекстуальны

х исследований 

Дисциплина знакомит с современными 

междисциплинарными теориями исследования 

текста и дискурса, формирует навыки анализа текста 

современными теоретическими инструментами. 

Дисциплина имеет прикладной характер, направлена 

на выработку навыков исследования языковых 

феноменов в текстах различных жанров.  

   

PD EC 

MCR 

6305 

Methodology of 

the contextual 

research   

The discipline introduces modern interdisciplinary 

theories of text and discourse research, forms the skills 

of text analysis with modern theoretical tools. The 

discipline is of an applied nature, aimed at developing 

skills in the study of linguistic phenomena in texts of 

various genres.  

   

КП ТК 

 EShTM

T 

6306 

Екінші шетел 

тілінде мәтін 

түсіндіру   

Бұл пән екінші пән арқылы магистранттардың озық 

тілдік дамуын қарастырады. Магистранттар мәтінді 
талдауға, дыбыстық шетелдік сӛйлеуді толық 

қабылдауға, ұтымды оқу дағдыларын игеруге және т. 

б. үйренеді.  

5 3 ON 10 

ПД КВ           ITVIYa Интерпретация Данная дисциплина предусматривает продвинутое    



6306 текста на 

втором ИЯ 

языковое развитие магистрантов посредством 

второго ИЯ. Магистранты учатся анализировать 

текст, полноценно воспринимать звучащую 

иностранную речь, овладевают навыками 

рационального чтения и др.  

PD EC 

TISL 

6306 

Text 

interpretation in 

the second 

language 

This discipline provides for the advanced linguistic 

development of undergraduates through a second 

foreign language. Graduates learn to analyze a text, 

fully perceive the sounding foreign speech, master the 

skills of rational reading, etc.  

   

Әдебиет және 

аударма/Литерат

ура и 

перевод/Literatur

e and translation 

Модульді 

сәтті 

аяқтағаннан 

кейін білім 

алушы 

қаблетті: 

ON 5, ON 9, 

ON 10 

 

/ После 

успешного 

завершения 

модуля 

обучающийся 

будет: 

 ON 5, ON 9, 

ON 10 

 

/ Upon 

successful 

completion of 

the module, 

the student 

will: 

ON 5, ON 9, 

ON 10 

КП ТК 

 
EShTA 

6307 

 

Екінші шетел 

тілі әдебиеті 

Бұл пәннің мазмұны әлем елдеріндегі әдеби 

процестердің қарқынды дамуына және мәдени-

тарихи жағдайлардың күрделілігіне байланысты. 

Курс магистранттарды екінші кезең елдерінің ең 

кӛрнекті жазушыларының шығармашылығымен 

ғана емес, сонымен бірге әдебиет тарихымен де 

таныстырады.  

5 3 ON 5, ON 

10 

ПД КВ           

LVIYa 

6307 

Литература 

второго ИЯ 

Содержание данной дисциплины обусловленно 

интенсивным развитием литературных процессов в 

странах мира и сложностью культурно-

исторических ситуаций. Курс знакомит 

магистрантов не только с творчеством наиболее 

выдающихся писателей стран второго ИЯ, но и с 

историей литературы.  

   

PD EC 

LSL 

6307 

Literature of the 

second language 

The content of this discipline is determined by the 

intensive development of literary processes in the 

countries of the world and the complexity of cultural 

and historical situations. The course introduces 

undergraduates not only to the work of the most 

prominent writers of the second language countries, but 

also to the history of literature.  

   

КП ТК 

 ASKB 

6308 

 

Аударма 

стилистикасы 

және кӛркем 

билингвизм  

Бұл пән тарихи дамудың негізгі кезеңдері бойынша 

Қазақстандағы аударма қызметінің сипаттамасы 

болып табылады. Курс магистранттарды кӛркем 

билингвизм құбылысына байланысты туындайтын 

мәселелермен таныстырады.  

4 3 ON 9 

ПД КВ           SPHB 

6308 

Стилистика 

перевода и 

Данная дисциплина представляет собой описание 

переводческой деятельности в Казахстане по 
   



художественны

й билингвизм 

основным этапам исторического развития. Курс 

знакомит магистрантов с проблемами, 

возникающими из-за феномена художественного 

билингвизма.  

 PD EC 

STLB 

6308 

Stylistics of the 

translation and 

literary 

bilingualism 

This discipline is a description of translation activities 

in Kazakhstan by the main stages of historical 

development. The course introduces undergraduates to 

the problems arising from the phenomenon of artistic 

bilingualism.  

   

Кәсіби 

практикалар / 

Профессиональ

ные практики/ 

Professional 

practices 

 БП ЖООК PP 6208 Педагогикалық 

практика  

Педагогикалық тәжірибе Шетел филологиясы мен 

шет тілдерін оқытудың практикалық дағдылары 

мен әдістемесін қалыптастыру, "Жоғары 

мектептегі қазіргі заманғы әдіснамалық тілді 

білім беру" курсын оқу кезеңінде алған теориялық 

білімдерді бекіту, сондай-ақ педагогика мен 

психоло-логиялар,қажетті кәсіби білім беруді 

меңгеру мақсатында жүргізіледі. навыками и 

умениями. 

4 3  

 БД ВК PP 6208 Педагогическая 

практика 

Педагогическая практика проводится с целью 

формирования практических навыков и методики 

преподавания иностранной филологии и 

иностранных Педагогическая практика языков, 

закрепления теоретических знаний полученных в 

период изучения курса «Современной 

методологии иноязычного образования в высшей 

школе», а также педагогики и психологии, 

овладения необходимыми профессиональными 

навыками и умениями. 

   

 BD UC PP 6208 Pedagogical 

practice 

Pedagogical practice is carried out in order to form 

practical skills and methods of teaching foreign 

philology and foreign pedagogical practice of 

languages, to consolidate the theoretical knowledge 

obtained during the study of the course " Modern 

methodology of foreign language teaching in higher 

institutions", as well as pedagogy and psychology, to 

master the necessary professional skills and abilities. 

   

 КП/ЖООК   ZP 5309 Зерттеу Практика барысында "Шетел филологиясы" 10 4  



практикасы  бағыты бойынша кәсіби білімді қалыптастыру 

мен дамытуға, магистрлік бағдарламалардың 

бағыттары мен арнайы пәндері бойынша алынған 

теориялық білімді бекітуге; мамандандырылған 

дайындық бағыты бойынша қажетті кәсіби 

құзыреттілікті меңгеруге; бітіруші біліктілік 

жұмысын-магистрлік диссертацияны дайындау 

үшін нақты материалдарды жинауға назар 

аударылды. 

  ПД ВК 

 

IP  5309 Исследовательс

кая практика 

В ходе  практики внимание направлено на 

формирование и развитие профессиональных 

знаний по направлению «Иностранная 

филология», закрепление полученных 

теоретических знаний по дисциплинам 

направления и специальным дисциплинам 

магистерских программ; овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями по 

направлению специализированной подготовки; 

сбор фактического материала для подготовки 

выпускной квалификационной работы - 

магистерской диссертации. 

   

PD UC RP 5309 Research 

practice 

During the practice, attention is focused on the 

formation and development of professional 

knowledge in the field of "Foreign Philology", 

consolidating the theoretical knowledge obtained in 

the major disciplines and special disciplines of 

master's programs; mastering the necessary 

professional competencies in the field of specialized 

training; collecting factual material for the 

preparation of the final qualifying work – a master's 

thesis. 

   

Ғылыми-зерттеу 

жұмысы  

/Научно-

исследовательск

ая 

 

МҒЗЖ     

6401 Тағылымдамад

ан ӛту мен 

магистрлік 

диссертацияны 

орындауды 

Ғылыми-зерттеу жұмысын магистрант ғылыми 

жетекшінің басшылығымен орындайды. Ғылыми 

- зерттеу жұмыстарының бағыты магистрлік 

диссертацияның тақырыбына сәйкес анықталады. 

Ғылыми-зерттеу жұмысының мақсаты-білім беру 

24 1,2,

3,4 
 



работа/Scientific

-research work 

қамтитын 

магистранттың 

ғылыми-

зерттеу 

жұмысы   

процесін зерттеу жүргізу кезінде және кәсіби 

міндеттерді шешу үшін қажетті ғылыми-зерттеу 

құзыреттерін қалыптастыруды қамтамасыз ету 

үшін магистрлерді даярлау басқармалары 

бойынша қызметтің кәсіби саласын дамытумен 

интеграциялау болып табылады. 

НИРМ 

 Научно-

исследовательс

кая работа 

магистранта, 

включая 

прохождение 

стажировки и 

выполнение 

магистерской 

диссертации   

Научно-исследовательская работа выполняется 

магистрантом под руководством научного 

руководителя. Направление научно - 

исследовательских работ определяется в 

соответствии с темой магистерской диссертации. 

Целью научно-исследовательской работы 

является интеграция образовательного процесса с 

развитием профессиональной сферы 

деятельности по направлениям подготовки 

магистров для обеспечения формирования у них 

научно-исследовательских компетенций, 

необходимых при проведении исследований и для 

решения профессиональных задач. 

   

 

 Research work 

of a master 

student, 

including 

internship and  

writing of 

Master's thesis   

Research work is carried out by a master's student 

under the supervision of a research supervisor. The 

direction of research works is determined by the topic 

of the master's thesis. The purpose of the research 

work is to integrate the educational process with the 

development of the professional sphere of activity in 

the areas of master's training in order to ensure the 

formation of their research competencies necessary 

for conducting research and for solving professional 

problems. 

   

Қорытынды 

аттестация / 

Итоговая  

аттестация/  

Final assessment 

 

МДРҚ/ ОиЗМД  

  Магистрліқ 

диссертацияны 

рәсімдеу және 

қорғау   

 12 4  

    Оформление и 

защита 

    



магистерской 

диссертации 

    Writing and 

defending 

Master's thesis 

    

      120   

 

 


