
Қосымша 12.

5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының білім беру бағдарламасының
бітірушілері меңгеруі тиіс негізгі құзыреттер

Құзыреттіліктердің түрі Қалыптасатын 
құзыреттіліктер

Зерттеу кезінде 
қалыптасатын 
құзыреттіліктер

Ана тілі саласындағы
құзыреттіліктер

Қазақ тілінің құрылымын 
ғылыми терең түсініп , туыс 
тілдермен генетикалық 
жақындығын зерделеу. Тіл 
білімінің өзекті мәселелерін 
қозғай отырып, жаңа 
қолданыстағы терминдерге 
байланысты  пікір 
қалыптастыру. Көркем 
әдебиеттің эстетикалық-
танымдық мәнін түсініп , 
талдай білу қабілеті болуы тиіс.

Мамандыққа кіріспе модулі,
Қазіргі қазақ тілі модулі, 
Әдебиет тарихы модулі

Шет тілдері саласындағы 
құзыреттіліктер

Білім беру бағытындағы 
инновациялық үрдістердің 
негізгі қағидаларын меңгеріп , 
жетістіктері мен кемшіліктерін 
таразылай алу мүмкіншілігін 
қалыптастыру. Шет тілінің 
құрылымы , тілдік бірліктері 
мен олардың қызметін , негізгі 
даму сатылары туралы терең 
білімге ие болуы керек . 

Коммуникативті модулі, 
Шетел әдебиетінің тарихы 
модулі 

Іргелі математикалық, 
жаратылыстану-ғылыми 
және техникалық 
дайындық бойынша
құзыреттіліктер

- Алған білімдері және өзге де 
ғылым салаларындағы жаңа 
ғылыми жетістіктерді игере 
білу, теориялық алған 
білімдерін практикада қолдана 
білу. Ғылымның өзекті 
мәселелеріне байланысты 
көзқарасын қалыптастырып, 
ғылыми тұжырымдама жасай 
білу. 

Көркем  тексті  
лингвистикалық  талдау 
және тарихи грамматика 
модулі

Компьютерлік бойынша 
құзыреттіліктер

Қазіргі заманғы есептеу 
техникасының жалпы 
құрылысын терең түсіну, 
бағдарламалық білімін үнемі 
жетілдіріп отыруға ыңғайлану. 
Ақпараттық-технологияның 
соңғы жаңалықтары мен 

Ақпараттық – тарихи 
модуль 



жетістіктерін біліп отыру және 
оқу үрдісінде қолдана білу. 

Оқу бойынша
құзыреттіліктер

Қазақ тілін зерттеу әдістері мен
методологиясын , басқа 
ғылымдар жүйесімен 
байланысын өзіндік 
көзқарастарымен түсіндіре білу
және көркем туындыны талдау, 
салыстыру, байыптау, бағалау 
барысында теориялық 
білімдерін қолдана білу. 

Кәсіби тілдер және әдістеме
модулі 

Әлеуметтік (тұлғааралық, 
мәдениетаралық, 
азаматтық) құзыреттіліктер

Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік , 
ситуациялық мәселелерді 
дұрыс қабылдап , пікір білдіру ,
өзіндік көзқарас қалыптастыру. 
Өз бетінше дербес 
интелектуалды және 
дүниетанымды кеңейту және 
дамыту. Мемлекетіміздегі 
болып жатқан саяси, мәдени 
өзгерістерге үн қосып, қолдау. 

Қоғамдық-әлеуметтік 
модуль, Шетел әдебиетінің 
тарихы модулі

Кәсіпкерлік, экономикалық
құзыреттіліктер

Мемлекеттің экономикалық 
және әлеуметтік саясатын 
жүзеге асыру , экономикалық 
дүниетаным мен белсенді 
азаматтық ұстанымын 
қалыптастыру. 
Басқарушылық ,шешім 
қабылдай білу және жедел 
ұйымдастыру, бизнестің негізгі 
алғы шарттары жөнінде білімін
үнемі жетілдіріп отыру.

Аударма ісі модулі, 
Журналистика модулі 

Мәдени, сондай-ақ 
қосымша қабілеттер
 

Рухани білімін және 
интелектуалды ойлау қабілетін 
байытып отыру, өзін-өзі дамыту
дағдысын жетілдіріп , қоғамда 
болып жатқан әртүрлі 
өзгерістерге сыни тұрғыдан өз 
көз-қарасын білдіріп отыру 
дағдысын қалыптастыру.  Жан 
және тән саулығына , рухани 
қуаттануға , дұрыс тамақтану, 
спортпен шұғылдану, өзі 
қызығатын шығармашылық 
жұмыстармен айналысып 
рахаттану мүмкіншіліктерін 

Педагогика және тәрбие 
жұмысы модулі, Өзін-өзі 
тану және әдеби теориясы 
мен сыны модулі, Абайтану, 
Шешендік өнер және тіл 
білімі модулі, Мәнерлеп оқу
және балалар әдебиеті 
модулі



жүзеге асыра алуы керек. 


