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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The 

Passport of Education Program 

 

Қолдану саласы/ 

Область применения / 

Application area 

 

Білім беру саласы, ғылыми-педагогикалық сала, баспа 

саласы, мәдени-ақпараттық бағыт  

Сфера образования, научно-педагогическая сфера, 

издательская деятельность, культурно-информационные 

направление  

The sphere of education, scientific and pedagogical sphere, 

publishing activity, cultural and informational direction 

 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы/Код и 

наименование 

образовательной программы 

/ The code and name of 

education program 

 

6М011700-Қазақ тілі мен әдебиеті 

 

6М011700-Казахский язык и литература  

 

6M011700-Kazakh language and literature 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно- 

правовое обеспечение / The 

regulatory and legal support 

Қазақстан Республикасының Білім туралы заңы 

(27.07.2007. № 319- III) 

«6М011700-Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша 

Үлгілік оқу жоспары ҚР Білім және ғылым министрінің № 

425  бұйрығы. 05.07. 2016. 

ҚР Үкіметінің 13.05.2016 жылғы № 292-ші шешімінің жаңа 

редакциядағы Мемлекеттік жалпы міндетті білім беру 

стандарты (МЖМБС) (28.08.2012; №1080). 

«6М011700-Қазақ тілі мен әдебиеті»  мамандығы бойынша 

типтік оқу бағдарламасы (2014). 

Закон Республики Казахстан Об образовании № 319-III от 

27 июля 2007 года  

Типовой учебный план по специальности «6М011700-

Казахский язык и литература» приказом Министра 

образования и науки РК от 05.07.2016 №425 . 

Государственный общеобязательный стандарт образования 

(ГОСО) (28.08.2012; №1080) в новой редакии, 

утвержденный Постановлением Правительства РК от 

13.05.2016 №292. 

Типовая учебная программа (2014) по специальности 

«6М011700-Казахский язык и литератур». 

Law of the Republic of Kazakhstan On Education No. 319-III 

of July 27, 2007 

Typical curriculum on the specialty "6M011700-Kazakh 

language and literature " 

by the order of the Minister of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan as of 05.07.2016 No. 425. 

State compulsory education standard (28.08.2012; No. 1080) in 

a new version, approved by the Decree of the Government of 

the Republic of Kazakhstan as of May 13, 2016 No. 292. 

Typical training program (2014) in the specialty "6M011700-

Kazakh language and literature ". 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600014092#3
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600014092#3
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014092#178
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подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program 

  

ББ мақсаты/Цель ОП / 

Objective of EP 

Әдебиеттану мен тіл білімі  мәселелерін жан-жақты 

меңгерген, заман сұранысына жауап беретін бәсекеге 

қабілетті кәсіби мамандар даярлау.  

Подготовка профессиональных специалистов, отвечающих 

требованиям времени и освоивших фундаментальные и 

комплексные основы языкознания и литературоведения.  

Preparation of highly professional literature, meet the 

requirements of time and have mastered the fundamentals and 

basics of complex foundations of linguistics and literary 

criticism. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы 

/ The concept of education 

Program 

«6М011700-Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы 

бойынша білім беру бағдарламасын меңгеру нәтижиесінде 

білім алушылардың біліктілігін дамыту білімдері мен 

дағдыларын кәсіби қызметтің негізгі түрлерінде 

туындайтын нақты мәселелерді шешу үшін қолдану. 

Развитие умений обучающихся применять знания и 

навыки, полученные в результате освоения 

образовательной программы по специальности «6М011700-

Казахский язык и литература», для решения конкретных 

проблем, возникающих в основных видах 

профессиональной деятельности. 

Development of abilities of students to apply knowledge and 

skills received as a result of development of the educational 

program in «6M011700-Kazakh language and literature»  to the 

solution of the specific problems arising in main types of 

professional activity. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / 

Graduate Qualification Characteristics 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a 

specialist’s positions 

педагог/педагог; educator 

оқытушы/преподаватель trainer 

мұғалім/учитель; teacher 

зерттеуші/исследователь; researcher  

мәдениет саласының қызметкері/работник отрасли 

культуры; employee of the cultural sector; 

әдеби редактор/литературный редактор;literary editor  

Кәсіби қызмет 

саласы/Область 

профессиональной 

деятельности / The area of 

professional activity 

білім алушыларды оқыту және тәрбиелеу жұмыстарын 

ұйымдастыру; жоғары оқу орнының білім беру үдерісі 

шеңберінде зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру; ғылыми-

зерттеу институттарында зерттеу жұмыстарын 

ұйымдастыру; өкілетті және жергілікті атқарушы 

органдардың білім беруді басқаруда инновациялық 

үдерістерді қолдауын қамтамасыз ету. 

организация обучения и воспитания обучающихся; 

организация исследовательской работы в рамках 

образовательного процесса высшего образования;  

организация исследований в исследовательских 

институтах; обеспечение применения инновационных 

процессов в управлении образования в уполномоченных и 

местных исполнительных органах. 

organization of training and education of students; -
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organization of research work within the educational process 

of higher education; organization of research in research 

institutes; ensuring the application of innovative processes in 

the management of education in authorized and local 

executive bodies.  

Кәсіби қызмет 

нысаны /Объект 

профессиональной 

деятельности / The object of 

professional activity 

ғылыми-зерттеу институттары/научно-исследовательские 

институты; research institutes; 

ғылыми-зерттеу орталықтары/научно-исследовательские 

центры; research centers; 

жоғары оқу орындары/высшие учебные заведения; higher 

educational institutions; 

кәсіптік білім беретін оқу орындары/профессиональные 

учебные заведения; professional educational institutions; 

орта мектептер/средние школы; secondary schools; 

мәдениет мекемелері/культурные учреждения; cultural 

institutions; 

оқу орталықтары/учебные центры; training centers; 

мерзімді басылымдар/периодические издания; periodicals 

 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции 

профессиональной 

деятельности / Functions of 

professional activity  

зерттеушілік; оқытушылық; тәрбиелік; мәдени-ақпараттық. 

исследовательская; обучающая; воспитательная; 

культурно-информационная. 

research; teaching; ducational; vocational guidance; cultural 

and information 

. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной 

деятельности / Types of 

professional activity 

Кіші және аға ғылыми қызметкер; оқытушы және аға 

оқытушы; ғылыми редактор; ғылыми сарапшы; пән 

мұғалімі  

Младший и старший научный сотрудники; преподаватель и 

старший преподаватель; научный редактор; научный 

эксперт; учитель 

Junior and senior research staff; teacher and senior teacher; 

scientific editor; scientific expert; teacher 
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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) 

КҚА  
Тіл/әдебиет тарихын 

дәуірлеудің хронологиялық 

жүйесін, ғылыми негіздерін 

меңгеру.  

ПКА 

Освоить хронологию 

периодизации  и научные 

основы.истории 

языка/литературы 

PCA 

to master the chronology of the 

periodization of the history, 

scientific basis of language / 

literature,.  

АКҚ1 

АПК1 

АРС1 

Тілдің/әдебиеттің  тарихын дәуірлеудің теориялық 

аспектілерін анықтау, олардың негізгі қағидаларын меңгеру/ 

Определенить теоретические аспекты периодизации 

истории языка/литературы, освоить их основные принципы 

Define the theoretical aspects of the periodization of the history 

of language / literature, master their basic principles 

 

 

 

 

 

Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері/ 

Теоретические основы периодизации истории 

языка/ 

Theoretical fundamentals of periodization of 

language history 

 

Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық 

негіздері/ 

Теоретические основы периодизации истории 

литературы/ 

Theoretical fundamentals of periodization of  history  

literature  

КҚB 
Тіл білімі мен 

әдебиеттанудың өзекті 

мәселелерін білу, ғылыми 

талдау жасау.  

ПКВ 

Освоить актуальные 

проблемы языкознания и 

литературоведения, сделать 

научный анализ   

PCB 
To master the actual problems 

of linguistics and literary 

BКҚ2 

BПК2 

BРС2 

Тіл білімі/ әдебиеттанудың өзекті мәселелерін кәсіби 

тұрғыда меңгеру/ 

Профессионально освоить актуальные проблемы 

языкознания/литературоведения/  

Professionally master the current problems of linguistics / 

literary criticism / 

 

Тіл білімінің өзекті мәселелері/ 

Актуальные проблемы языкознания/ 

Actual problems of the  linguistics  

Әдебиеттанудың өзекті мәселелері/ 

Актуальные проблемы литературоведения/ 

Actual problems of literary criticism  
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criticism, to make a scientific 

analysis 

КҚC 
Тілдің/әдебиеттің әдістемелік 

негіздерін меңгеру 

ПКC 
Освоить методические 

основы языка/литературы 

PCC 
To master methodological 

basics of language/literature 

CКҚ3 

CПК3 

CРС3 

 

 

 

 

 

 

 

 

CКҚ4 

CПК4 

CРС4 

Қазақ тілі /қазақ әдебиетін жоғары мектепте оқыту 

әдістемесінің негізгі ұстанымдарын анықтайды/ 

Определить основные позиции методики преподавания 

казахского языка/казахской литературы в высшей школе 

Determine the main positions of the methodology of teaching 

Kazakh language / Kazakh literature in higher education  

 

 

Қазақ тілін жоғары мектепте оқыту әдістемесі / 

Методика преподавания казахского языка в 

высшей школе/ 

Methods of teaching Kazakh language in high school 

Қазақ әдебиетін жоғары мектепте оқыту 

әдістемесі/ 

Методика преподавания казахской литературы в 

высшей школе/ 

Methods of teaching Kazakh literature in high school 

КҚC 
Тіл білімі мен әдебиеттану 

әдістері мен тарихын білу, 

жүйелеу 

ПКC 
Знать и систематизировать 

методы и историю 

языкознания/литературоведен

ие 

PCC 
To know and systematize 

methods and history of 

linguistics/literary studies 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ тіл білімі / қазақ әдебиеттануының тарихын жүйелеп 

қарайды, талдау жасайды. 

Тілдік/ әдеби талдау әдістері мен әдіснамасын біліп, 

меңгереді/ 

Систематизируя рассматривают историю казахского 

языкознания/казахского литературоведения, проводят 

анализ. 

Узнают, осваивают методику и методологию 

языкового/литературного анализа. 

Systematizing considering the history of Kazakh linguistics / 

Kazakh literary criticism, they carry out analysis. 

Learn, master the methodology and methodology of language / 

literary analysis.  

Қазақ тілін зерттеу әдістері мен әдіснамасы/ 

Методика и методология исследования 

казахского языка/ 

Methods and methodology  research of  the Kazakh  

language 

Қазақ әдебиетін зерттеу әдістері мен әдіснамасы/ 

Методика и методология исследования казахской 

литературы/ 

Methods and methodology of  research of  the 

Kazakh literature 

Қазақ тіл білімінің тарихы/ 

История казахского языкознания/ 

The history of Kazakh Linguistics  

Қазақ әдебиеттануының тарихы/ 

История казахского литературоведения/ 

History of the Kazakh Literary criticism 

Мәтіннің әдістемелік-теориялық негіздері/ 

Методико-теоретические основы текста/ 

Scientific and theoretical fundamentals of  the text 
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Мәтіннің әдеби-теориялық негіздері/ 

Литературно-теоретические основы текста/ 

Literary and theoretical basis of the text 

КҚД 
Тіл білімі 

/фольклортану/әдебиеттану 

аспектілерін кеңінен меңгеру 

арқылы ғылыми 

қорытындылар жасау.  

ПКД 
Освоить аспекты 

языкознание/ 

фольклористики/ 

литературоведении и сделать 

научные выводы 

PCD 

To master the aspects of 

linguistics / folklore / literary 

studies and make scientific 

conclusions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДКҚ5 

ДПК5 

DРС5 

Грамматика теориясы мен функционалды-коммуникативтік 

аспектісін талдайды.  

Антропонимика негіздерін меңгереді  

Этнолингвистика негіздерін жүйелейді/ 

Анализируют теорию и функционально-коммуникативные 

аспекты грамматики. 

Осваивают основы антропонимики. 

Систематизируют основы этнолингвистики 

Learn the basics of anthroponymy. 

Systematize the basics of ethnolinguistics   

Грамматика теориясының негіздері/ 

Основы теории грамматики/ 

Fundamentals of theoretical grammar 

Грамматиканың функционалды-коммуникативтік  

аспектісі/ 

Функционально-коммуникативные аспекты 

грамматики/ 

Functional-communicative aspect of grammar 

Қазақ антропонимикасы/ 

Казахская антропонимика/ 

Kazakh anthroponimics 

Қазақ этнолингвистикасы/ 

Казахская этнолингвистика 

Фольклор теориясы мен тарихын, әдебиеттанудың 

теориялық аспектілерін жүйелейді, автор мен кейіпкердің 

теориялық талдамаларын меңгереді/ 

Систематизируют теорию и историю фольклора, 

теоретические аспекты литературоведения, осваивают 

теоретическую аналитику автора и персонажа. 

Systematize the theory and history of folklore, theoretical 

aspects of literary criticism, master the theoretical analysis of the 

author and the character.  

Фольклортану тарихы мен теориясы/ 

История и теория фольклористики/ 

History and theory folkloristics 

Көркемдік әдістер мен тәсілдер/ 

Художественные методы и приемы/  

Artistic methods and approaches  

Автор және кейіпкер/ 

Автор и персонаж/ 

Author and character 
ДКҚ6 

ДПК6 

DРС6 

Миф аспектілерін, оның басқа ғылым салаларындағы 

зерттелуімен танысады. Салыстырмалы мифологияның 

мақсаты мен міндетін меңгереді. / 

Знакомятся с аспектами мифов, их исследованиями и в 

сферах других наук. Осваивают цели и задачи 

сравнительной мифологии 

They are acquainted with aspects of myths, their studies and in 

the spheres of other sciences. Learn the goals and objectives of 

comparative mythology  

Салыстырмалы мифология/ 

Сравнительная мифология/ 

Comparative mythology 
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Туыстас тілдердің салалық негіздерін меңгеріп, тіл үйрену 

бағытында оқиды/ 

Осваивают отраслевые основы родственных языков, учаться 

в направлении изучения языка 

They master the branch bases of related languages, study in the 

direction of studying the language  

Қазіргі түркі тілдері/ 

Современные тюркские языки/ 

Modern turkic languages 

Жалпы кәсіби 

құзыреттілік/ 

Общепрофессиональн 

ые 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) 

ЖКҚА 
Ғылымның дамуын, тарихын 

және оның қалыптасуы 

туралы түсінікті, ғылыми  

мәселелерді  философиялық 

тұрғыда түсіну. Шет тілінде 

ғылыми талдау жасау. 

Жоғары білімді, ауқымды 

дүниетаным мен мәдениетті 

тұлғаны қалыстастыруға 

ықпал етуші базалық 

білімдерді меңгеру, кәсіби-

педагогикалық қызметті 

жетілдіруге және дамытуға 

қабілеттілік/ 

ОПКА 

Понимание с философской 

позиции развития, истории  

науки и понятия о ее 

формировании, научных 

проблем. Сделать научный  

анализ на иностранном языке 

Освоение базовых знаний, 

влияющих на формирование/ 

АЖКҚ1 

АОПК1 

АGPC1 

 

 

Ғылыми-философиялық мәселелерді өз бетімен талдай 

білу, жинақталған тәжірибе мен білімді шапшаң  қайта 

ойлай білу/ 

Умение самостоятельно анализировать научно-

философские проблемы, умение быстро переосмысливать 

накопленный опыт и знания 

Ability to independently analyze scientific and philosophical 

problems, the ability to quickly rethink the accumulated 

experience and knowledge 

Ғылым тарихы мен философиясы/ 

История и философия науки/ 

History and philosophy of science 

Шет тілі/ 

Иностранный язык/ 

Foreign language (professional/ 

АЖКҚ1 

АОПК1 

АGPC1 

 

 
 

 

 

 

Әлеуметтік-педагогикалық пәндер бойынша бағдарламада 

берілетін білім мазмұнын меңгеру/ 

Освоение содержания знаний образовательной программы 

по социально-педагогическим дисциплинам  

Mastering the content of the knowledge of the educational 

program on social and pedagogical subjects 

Зерттеу жұмысына бағыттау. Ғылыми-зерттеу жұмысының 

орындалуы 

Направлять на исследовательскую работу. Исполнение 

научно-исследовательской работы 

To direct to research work. Execution of research work 

Практикалық дағдыларды қалыптастыру (педагогткалық, 

зерттеушілік) 

Формировать практические навыки (педагогический, 

исследовательский) 

Педагогика 

Педагогика 

Pegagogy 

Психология 

Психология 

Psychology  

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

Научно-ислледовательская работа магистранта                                                      

Research work of a master student together  

Зерттеу практикасы                                                                               

Исследовательская практика                                                                            

Research training 

Педагогикалық практика                                                                                                                   

Педагогическая практика                                                                   
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становление 

высокообразованных, 

культурных личностей с 

широким мировозрением, 

способных  совершенствовать 

и развивать 

профессионально-

педагогическую функцию. 

GPCА 

Understanding the philosophical 

position of development, the 

history of science and the notion 

of its formation, scientific 

problems. Make scientific 

analysis in a foreign language. 

Mastering the basic knowledge 

that influences the formation / 

formation of highly educated, 

cultured personalities with a 

broad worldview, capable of 

improving and developing the 

professional and pedagogical 

function.  

Form practical skills (pedagogical, research) 

 

Pedagogical training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


