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Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы «___»  __________ 
№ ____ бұйрығына 3-қосымша 

 
 

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары 

үшін «Шетел тілі» жалпы білім беру пәнінің үлгілік оқу бағдарламасы 
  

 
1-тарау. Жалпы ережелер 

 
1. Осы жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдары үшін «Шетел тілі» жалпы білім беру пәнінің типтік оқу 

бағдарламасының үлгісі (бұдан әрі - бағдарлама) «Білім туралы» Қазақстан 

Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5 бабының 5-2) 
тармақшасына сәйкес әзірленген және оқытудың мақсаты, міндеттері, 

құрылымы, мазмұны және оқыту әдістері мен оқу нәтижелерін айқындайды. 
2. Осы бағдарлама жалпы білім беру циклінің міндетті пәндерінің бірі 

болып саналатын «Шетел тілі» пәнін оқытуды қамтамасыз етуге арналған. 
3. Жоғары білім берудің білім беру бағдарламасының құрылымына 

сәйкес осы бағдарлама бойынша оқу 300 академиялық сағатты (10 академиялық 

кредитті) құрайды.  
 
 

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты, міндеттері және күтілетін нәтижелері 
 

4. Бағдарламаның негізгі мақсаты шеттілдік білім беру үдерісінде 

студенттердің мәдениетаралық-коммуникативтік құзіреттерін жеткілікті (А2, 

жалпыеуропалық құзыреттер) және базалықжеткілікті (В1, жалпыеруопалық 

құзыреттер) деңгейлерінде қалыптастыру болып табылады. Білім алушының 

тілдік деңгейі дайындығына байланысты жоғары оқу орнына түскенге дейін В1 

жалпыеуропалық құзыреттілік деңгейінен жоғары болса, курстың аяқталу 

кезеңінде В2 жалпыеуропалық құзыреттілік деңгейіне жете алады.      
5. Бағдарламаның міндеттері:  

1) білім алушыларға шетел тілінің лексикасын мен тілдік ерекшеліктерін 

игерту және олардың коммуникативтік-функционалды құзыреттілікттерін 

қалыптастыру; 
2)  мәдениаралық коммуникация субъектісі болып табылатын жеке 

тұлғаның мәдениаралық қарым-қатынасқа қабілеттілігін көрсететін, 

мәдениаралық құзыреттілігін қалыптастыру. 
3) шетел тілінде дәлелдеу дағдыларын қалыптастыру және тілі 

оқытылатын елдің тілдік және мәдени ерекшеліктерін түсіну. 
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6. Оқу бағдарламасын меңгеру қорытындылары барысында студенттер 

келесідей оқу нәтижелеріне қол жеткізеді: 
1) серіктесінің және осы деңгейдегі мәтіндердің авторларының 

коммуникативтік мақсаттарын түсінудің тұжырымдамалық негізін жүйелейді; 
2) коммуникативтік мақсатқа сәйкес сөйлеу формалары мен түрлерін 

салыстырады және таңдап алады / логикалық құрастырылған сөйлеу түріне 

барабар қарым-қатынас (коммуникация); 
3) зерттелетін тілдің әлеуметтік-мәдени нормаларына сәйкестігін ескере 

отырып, тиісті тілдік құралдарды дұрыс таңдау және тиісті түрде қолдану 

арқылы өз коммуникативтік ниеттерін қажет деңгейде көрсете алады; 
4) нақты фактілерді, беделді пікірге сілтемелерді және т.б., ауызша мінез-

құлқының коммуникативтік және когнитивті негізделген әдістерін пайдалану 

деңгейлерін сыныптайды; 
5) стилистикалық ерекшеліктерді зерттеуге назар аудара отырып, шет 

тілінің даму заңдылықтарын анықтайды; 
6) ғылыми және әлеуметтік сипаттағы мәтiндердегi оқиғалардың 

себептерi мен салдарын лингвистикалық сипаттайды және талдайды; 
7) негізделген ақпаратты (мәліметтерді) пайдалана отырып, қазіргі 

заманғы проблемалардың ықтимал шешімдерін шет тілінде айта алады; 
8) осы деңгейдегі жеткілікті негізделген тілдік құралдармен тілдік 

материалдарды дәлелді қолданады; 75% қатесіз сөйлеумен қатар, рұқсат етілген 

қателерді дер кезінде және өз бетінше түзетеді; 
9) коммуникативтік әрекетті құру стратегиясын және тактикасын иеленіп, 

тілдік тақырыптар шеңберінде және сөздерді грамматикалық дұрыс құрастыру 

арқылы, лексикалық жеткіліктіліктілікке сүйене отырып, дұрыс интонациямен 

сөйлей алады.  
 
 

3-тарау. Бағдарламаның құрылымы мен мазмұны 
 
7. Осы бағдарлама бағдарламаның мақсаты мен міндеттері, пәннің 

тақырыптық жоспары, оқыту әдістері, оқу нәтижелерін бағалау критерийлері, 

пәналды (пререквизит) және пәннен кейінгі (постреквизит) оқытылатын 

пәндерге шолу жасаумен басталады. 
8. Пәннің оқу жоспары, оның ішінде пәннің мазмұны, семинар тақырыбы 

(практикалық) және студенттердің өзіндік жұмысы осы бағдарламаға 

қосымшада берілген. Тақырып мазмұны салалардан, тақырыптардан, 

тақырыпшалардан және қарым-қатынастың типтік жағдаяттарынан тұратын 

танымдық-лингвомәдени кешендер түрінде ұсынылған. 
9. Бағдарламаны іске асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен 

технологиялары: 
1) оқытушы мен студенттер тарапынан рефлексивті оқыту тәсіліне 

негізделген студенттерді шоғырландыра оқыту,  
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2) интерактивті практикалық сабақ (проблемалық тақырыптар, пікірталас 

алаңы, «Пресс-конференция», «Сұрақтар-жауаптар-талқылау»); 
3) интерактивті дөңгелек үстел, семинар, рөлдік ойындар; 
4) кейс-стади (нақты жағдаяттарды талдау); 
5) жобалау әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін толықтыру және 

өзгерту).  
10. Бағдарламаның оқу-әдістемелік кешені мыналарды қамтиды: 
1) силлабус (жұмыс оқу жоспары); 
2) тәлімгерлердің өздік жұмыстарын ұйымдастыру, оны жүзеге асыру 

кестесі және оларға әдістемелік нұсқаулар; 
3) қысқа тақырыптық мазмұны; 
4) семинарларлық (практикалық), зертханалық сабақтарға арналған оқу  

материалдары; 
5) пәнді оқу-әдістемелік қамтамасыз ету картасы; 
6) пән бойынша қорытынды емтихан бағдарламасы. 
11. Студенттердің құзыреттерін бағалау келесі критерийлер бойынша 

жүзеге асырылады: бағдарлама мәтінінде тілдік материалды түсіну, 

терминологияны меңгеру, алынған білімді пайдалану.  
Минималды-жеткілікті деңгей – (біліктіліктің жалпыеуропалық шкаласы 

бойынша А2 деңгейіне сәйкес).  
11.1. Минималды-жеткілікті деңгейде қалыптасатын біліктіліктер 

когнитивтік, әлеуметтік мәдени және коммуникативтік біліктіліктер болып 

табылады.  
11.2. Минималды-жеткілікті деңгейде сөйлеу тілінің формалары мен 

сөйлеу түрлерінің түрлері: этикет сипатындағы диалог; диалог-сұрақ.   
Ауызша және жазбаша коммуникация түрлері: ой - пікір элементтері бар 

сипаттама, хабарлама.   
Жазбаша сөйлеу туындылары түрлері: хат, жеке хат, құттықтау хаты, 

сауалнама, формуляр, кеден декларациясы, баяндама жоспары.     
11.3. Минималды жеткілікті деңгей дескрипторлары:   
- коммуникацияның ауызша және жазбаша түрлері бойынша: 
- мәлімет беруге дайындық және қабілет, ақпарат беру; ақпарат сұрау, 

сұрақтар қою, сұрастырып білу; кеңес беру, ұсыныс жасау; сендіру, сақтандыру; 

бағалауыш сөйлесімдердің, тұжырымдардың көмегімен сипаттау; мейірім білдіру 

және жақтырмау, қызығушылық-немқұрайдылық, үмітті, сезімді білдіру. 
- диалог барысында қайталауларды, перифраздарды және тағы басқа 

құралдарды қолдана отырып, дайын сөздер негізінде қарапайым әңгіме жүргізу, 

әңгімені жалғастыру үшін қысқа сөз оралымдарымен ой бөлісу, күнделікті өмірге 

және сөйлеу тақырыптарына (отбасы, бос уақыт және т.б.) қатысты таныс 

тақырыптар бойынша әңгіме жүргізу, диалогты бастау, жалғастыру және аяқтау 

үшін сөйлеу әдебі сөздерін қолдану. 
- Монолог барысында: 
Өз отбасын, оқуын, тұратын орнын, курстастарын, күн тәртібін, ауа райын, 
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жыл мезгілдерін және т.б. қарапайым фразалармен сипаттау, өзі, өзінің сабақтары 

мен қызығушылықтары туралы қысқаша хабарлама жасау. 
Жазбаша коммуникация барысында:  туған-туысқандарды, өзінің 

айналасындағыларды, олардың іс-әрекеттері, үй (пәтер) және т.б. сөйлеу 

тақырыптары бойынша қарапайым фразалармен сипаттау, рәсімдеудің нормативтік 

талаптарын сақтай отырып, коммуникативтік ниеттерді жеткізу. 
Тыңдап түсіну барысында: 
оқытушының және өзінің курстастарының сөзін, нұсқауларын түсіну; 
күнделікті тұрмыста қолданылатын күнделікті қарапайым сөйлесімдерді 

қабылдау және түсіну; 
оқытушының жақсы құрастырылған және баяу айтылған сұрақтарын, 

нұсқауларын, ережелерін немесе қарапайым қысқа бұйрықтарын түсіну; 
 хабарламаның тақырыбы туралы фрагментті (сөз, сөз тіркестері және 

қарапайым фразалар деңгейінде) болжап білу;  
Оқу барысында келесі іскерліктер қалыптасады: 
ұсынылған мәтіндердегі таныс атауларды, сөздерді, қарапайым фразаларды 

оқып бөліп көрсету; 
тілін оқып жатқан елдегі адамдардың күнделікті өмірлерін реттеуіш 

прагматикалық мәтіндерді оқу: мәзір және ілінген хабарламалар, бағыттар мен 

жол карталары, әр алуан нұсқаулықтар мен ескертулер, кестелер және 

хабарламалар – жаңа әлеуметтік мәдени ортада іс-әрекетке бағдар беретін, негіз 

болатын ақпараттарды оқу; 
Минималды жеткілікті деңгейде біліктіліктердің қалыптасуын бағалау 

өлшемдері: 
Бағалау деңгейлері: үйлесімді, жоғары, орташа, төмен. 
Бағалау  деңгейлері өлшемдерінің мазмұны: 
Басқа тілдегі мәтінді ұйымдастырудың ережелерін сақтау. Жазбаша 

мәтіннің мазмұны мен  көлемі (берілетін ақпараттың дәлдігі, нормативтік 

талаптарға сәйкестігі). Лексикалық қанықтығы,грамматикалық безендірілуі 

(этикет сөздердің дұрыстығы,орфография мен емле ережелерін сақтау). 
Үйлесімді деңгей: 
серіктесінің осы деңгейдегі коммуникативтік ниетін ым, ишара арқылы 

түсіну; 
осы деңгейдегі өз коммуникативтік ниетін сөздік қоры жетпей қалған 

жағдайда көрнекіліктерді пайдалана отырып білдіру; 
 осы деңгейдегі сөйлеу/коммуникация формаларының авербалды және 

визуалды түрлерін таңдап алу; 
коммуникативтік ниетін фото немесе суретте бейнеленген нақты 

деректерді пайдалана отырып баяндау; 
Жоғары деңгей:  
 серіктесінің   коммуникативтік ниетін  дәлелдерді пайдалана отырып 

жалпы түсіну; 
 өз коммуникативтік ниетін оқып жатқан тілдің әлеуметтік-мәдени 
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нормаларына сәйкес дұрыс білдіре алуы; 
 сөйлеудің логикалық құрылымының жеткіліксіз түрінің     

сөйлеу/коммуникация формаларын таңдау; 
кейбір деректер мен сілтемелерді пайдалануда коммуникативтік ниетін  

білдірудің толық еместігі; 
 Орташа  деңгей:  
  серіктесінің коммуникативтік ниетін тек жорамалдай түсінуі; 
өз коммуникативтік ниетін  шектеулі лексикалық бірліктерді пайдалана 

отырып жеткілікті түрде барабар білдіруі; 
сөйлеу/коммуникация түрлері мен формаларын таңдау коммуникативтік 

ойға үнемі сәйкес келе бермейді;  
кейбір деректерді пайдалануда интерференция салдарынан 

коммуникативтік ниетін  білдірудің толық еместігі; 
талап етілген деңгейде талқыға түсуге қабілетсіздігі. Сөйлеу мінез-құлқы 

коммуникативтік және когнитивтік тұрғыдан жеткіліксіз. 
11.4. Жеткілікті деңгей: (біліктіліктің жалпыеуропалық шкаласы 

бойынша А2 деңгейіне сәйкес):  
Жеткілікті деңгейде қалыптасатын біліктіліктер когнитивтік, әлеуметтік 

мәдени және коммуникативтік біліктіліктер болып табылады. 
Жеткілікті деңгейде жиі қолданылатын сөйлеу формалары мен қатысым  

түрлері :  
- әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени және оқу-кәсіби салаларында 

ақпарат алмасу жөніндегі диалог;  
- іс-әрекетте түрткі болатын диалог. 
Ауызша және жазбаша коммуникация түрлері: ой - пікір элементтері бар 

сипаттама, хабарлама. 
Жазбаша сөйлеу туындылары түрлері: толық хат, жеке хат, құттықтау 

хаты, сауалнама, формуляр, кеден декларациясы, ой-пікір элементтері бар 

баяндама жоспары. 
Жеткілікті деңгей дескрипторлары:  
- Коммуникацияның ауызша және жазбаша формалары саласында: 
- бағдарламада көзделген қарым-қатынастың ең кең таралған стандарттық 

жағдаяттарындағы нақты коммуникативтік міндеттерді шешуге сүйене отырып, 

тілдік материалды өзгерту, құбылту және байланыстыру қабілеті мен даярлығы; 
- Диалог барысында: 
- оқытушымен, курстастарымен және басқа да адамдармен қарым-

қатынаста күнделікті қарапайым жағдаяттарда ешқандай ерекше күш-жігер 

жұмсамай –ақ әңгімелесуді жүзеге асыра алады; 
- әлеуметтік - тұрмыстық, әлеуметтік - мәдени және оқу - кәсіби 

салаларында ақпарат алмасу үшін қарапайым фразалар мен сөйлемдерді 

диалогта қолданады; 
- айтылған ұсынысқа жауап беру және өз бастамашылық көрсету және 

әңгімелесушінің әрекет етуіне ұйытқы болу, серіктеспен келіспеу немесе 
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келісу.  
- Монолог барысында: 
- бірқатар фразалар мен сөйлесімдерді қолдана отырып, өз достарын, 

тұрғылықты орын жағдайларын, тамаққа қатысты қалауларын, өзінің бос 

уақытын, қаладағы бағыт-бағдарларды, отбасылық және ұттық мейрамдарды 

және т.б. толығырақ сипаттау;  
- сюжеттік суретті өз бетінше сипаттау;  
- оқыған мәтіннің мазмұнын өз ұстанымын білдіре отырып элементарлы 

деңгейде қысқаша баяндау;  
- өткен тақырыпқа қатысты 10-15 фраза көлемі бойынша шағын 

хабарлама жасау.  
Жазбаша коммуникация барысында:  
қарапайым қысқа хат, қысқа жеке хат жазу, рәсімдеудің нормативтік 

талаптарын сақтай отырып формулярды толтыру, өзінің күн тәртібін құрастыру 

және жазу,  өзінің қалауларын, өмірбаянын, ағымдағы оқиғаларды қарапайым 

түрде сипаттау; 
оқыған мәтінге жоспар және мәтін, тақырып бойынша өзінің сөйлейтін 

сөзінің қысқаша тезисін құрыстыру және жазу. 
Тыңдап түсіну барысында:  
таныс тақырыпта сөз болған жағдайда, тікелей қарым-қатынаста өзге 

адамның айтқан сөзінің жалпы мазмұнын түсіну; 
фондық әлеуметтік мәдени білімдерге, оқыған лексикалық және 

грамматикалық материалға, сонымен қатар мағыналық контекстік болжамға 

сүйену; 
өзінің жеке қарым-қатынас салаларына тікелей байланысты, мысалы жеке 

тұлғалық және отбасылық деректерге, дүкенде сауда жасау, атқаратын іс  

қатысты жиі қолданылатын лексика мен фразаларды түсіну;   
қысқа, анық және қарапайым хабарламалар мен хабарландырулардағы 

негізгі ақпаратты түсіну.   
Оқу барысында:   
өткен тақырыптар шеңберінде әрекеттік күрделіліктің жоғары емес 

деңгейінің міндеттерін орындау бойынша нұсқауларды қамтитын мәтіндерді 

оқу;   
қос тілді сөздіктермен және басқа да анықтамалармен жұмыс істеу, 

оларда жұмыста дұрыс бағыт-бағдар таба білу;  
өзінің оқу тәжірибесіне, соның ішінде ана тілінде оқу тәжірибесіне 

сүйену;  
тілдік және мағыналық болжамды дамыту;   
өз бетінше оқу дағдыларын дамыту.   
Жеткілікті деңгейде (А2) біліктіліктердің қалыптасуын бағалау 

өлшемдері:  
Бағалау деңгейлері: үйлесімді, жоғары, орташа. 
Баға деңгейлері өлшемдерінің мазмұны: 
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Үйлесімді деңгей:  
- мәтін авторларының, серіктесінің коммуникативтік ниетін түсіну; 
- өз коммуникативтік ниетін түсінікті түрде білдіре алуы; 
- сөйлеу/коммуникация формаларын сөйлеудің логикалық құрылымына 

барабартаңдай алуы; 
- коммуникативтік ниетін нақты деректер мен сілтемелерді пайдалана 

отырып жеткілікті түрде толық баяндауы; 
Жоғары деңгей:  
- серіктесінің коммуникативтік ниетін дәлелдерді пайдалана отырып 

жалпы  түсінуі; 
- өз коммуникативтік ниетін оқып жатқан тілдің әлеуметтік-мәдени 

нормаларына сәйкес дұрыс білдіре алуы; 
- сөйлеудің логикалық құрылымының жеткіліксіз түрінің 

сөйлеу/коммуникация формаларын таңдау; 
- кейбір деректер мен сілтемелерді пайдалануда коммуникативтік 

ниетін білдірудің толық еместігі; 
Орташа деңгей:  
- серіктесінің коммуникативтік ниетін тек жорамалдай түсінуі; 
- өз коммуникативтік ниетін  шектеулі лексикалық бірліктерді пайдалана 

отырып жеткілікті түрде барабар білдіруі; 
- сөйлеу/коммуникация түрлері мен формаларын таңдау 

коммуникативтік ойға үнемі сәйкес келе бермейді;  
- кейбір деректерді пайдалануда интерференция салдарынан 

коммуникативтік ниетін  білдірудің толық еместігі; 
- талап етілген деңгейде талқыға түсуге қабілетсіздігі. Сөйлеу мінез-

құлқы коммуникативтік және когнитивтік тұрғыдан жеткіліксіз. 
11.5. Базалық жеткілікті деңгей - (біліктіліктің жалпыеуропалық шкаласы 

бойынша В1 деңгейіне сәйкес):  
Базалық жеткілікті деңгейде қалыптасатын біліктіліктер құрамы лингво-

когнитивтік, әлеуметтік мәдени, когнитивтік және коммуникативтік 

біліктіліктер болып табылады. 
Базалық жеткілікті деңгейде  жиі қолданылатын сөйлеу формалары мен 

коммуникация түрлері : диалог-сұрастыру, ой бөлісу диалогы; диалог - әңгіме;  
Ауызша және жазбаша коммуникация түрлері: сипаттама, хабарлама, ой-

пікір, ой - пікір элементтері бар хабарлама, түсіндіру, анықтау, бағалау.  
Жазбаша сөйлеу туындылары түрлері:  жеке тұлғалық сипаттағы 

электронды хат, мәтін, хабарлама, мазмұндама, өмірбаян, түйіндеме.  
Базалық жеткілікті деңгей дескрипторлары:  
- тіл жүйесін және оны мәдениаралық-коммуникативтік әрекетте қолдану 

тәсілдерін білу; 
- сөйлеу және коммуникация жүйесін меңгеру төмендегі коммуникативтік 

актілерді жүзеге асыруға дайындық пен қабілеттілік ретінде: 
- оқып үйренген қызметтер мен тақырыптар шеңберінде баяндау, сендіру, 
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дәлелді түрде  ақпаратты жеткізу, өнер және мәдениет (театрлар, фильмдер, 

кітаптар, әуендер және т.б.) мәселелері бойынша өз көзқарасын білдіру; 
- өзінің қабылдау тәжірибесі, бағалау жүйесі елегінен өткізу және 

талқылау арқылы оқу тақырыбы бойынша өз көзқарасын білдіру (әлеуметтік 

тұрмыстық, әлеуметтік мәдени салалар); 
- әңгімені немесе пікірталасқа белсенді қатысу (нақты жағдаятта таныс 

тақырып төңірегінде өрбіген әңгімеге еш дайындықсыз қатысу, әңгіме барысын 

түсініп тыңдау және өзіне қаратылып, анық айтылған сөзді түсіну, қажет болған 

жағдайда, қайтадан сұрау, өзінің жеке эмоцияларын білдіру және оларға жауап 

беру (ашу, қайғы, қызығушылық, қызықпаушылық). 
- Коммуникацияның ауызша және жазбаша формалары саласында: 
- әңгімелесушіге мәлімет беру, ақпарат беру, қызығушылық білдіру, 

ақпарат сұрау, сұрастыру, кеңес беру, ұсыныс жасау, сендіру, сақтандыру, 

бағалау сөздерінің көмегімен сипаттау, мейірім білдіру және жақтырмау, 

қызығу және қызықпау, үміттену, жанын түсінушілікті білдіру қабілеті мен 

даярлығы. 
 - Диалог барысында: серіктестік назарын өзіне аударып, ұстай білу, 

қызығушылық білдіру, сөздік қоры жетпей қалғант кезде мағыналас сөздермен 

ауыстыру, ым-ишаралар,дене қимылдары  арқылы шеше білу, қате айтқан кезде 

өзін өзі түзету, анық және баяу айта білу, қажет болған жағдайда, айтылғанды 

қайталау, жалғаулықтардың көмегімен сөздердің қарапайым топтарын 

тіркестіру арқылы фразалар құрастыру іскерлігі; 
- Монолог  барысында: 
- өзінің жеке тәжірибесіне сүйене отырып, қарым-қатынастың әлеуметтік 

- тұрмыстық, әлеуметтік - мәдени және оқу-кәсіби салаларының базалық 

тақырыптары шеңберінде жағдаяттарды немесе оқиғаларды бірізді 

тұжырымдар түрінде сипаттау; 
- кітаптың немесе фильмнің сюжетін баяндау және өз көзқарасын 

дәлелдей отырып, ол туралы өз пікірін білдіру; 
- берілген тақырып бойынша алдын ала даярланған, күрделі емес 

баяндама жасау.  
Жазбаша коммуникация барысында: 
- қарапайым байланысқан мәтін жазу; 
- немесе шынайы оқиғаларды сипаттау; 
- қызықтыратын тақырыптарға қысқа оңай эссе жазу; 
- күнделікті деректі ақпараттар мен қажетті әрекеттерді түсіндіре 

отырып, формасы мен мазмұны онша күрделі емес қысқа баяндамалар жазу;  
Тыңдап түсіну барысында  мыналардытүсіне алады: 
- кәсіби өмір тақырыптарына қатысты қарапайым ақпараттық 

хабарламаларды ; 
- анық нормативті айтылу жағдайында оқып үйренген тақырып бойынша 

әңгімені ; 
- әңгімелесушінің айтып отырған сөзін; 
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- анық нормативті айтылу жағдайында жазылған радио және 

телебағдарлама  ақпараттарын; 
- радиодан берілген жаңалықтар жиынтығының негізгі тұстарын және 

таныс тақырыптағы таспада жазылған, баяу айтылатын қарапайым мәтіндерді 

түсіну; 
- қызықтыратын тақырыптағы теледидар бағдарламаларының (сұхбат, 

қысқаша дәрістер, репортаждар) көп бөлігін түсіну;   
Оқу барысында: 
- мәтіндерді электронды және қағаз жазбалардан қарау және қажетті 

ақпаратты табу; 
- күнделікті материалдардан (хат, брошюралар, қысқа ресми құжаттар) 

қажетті ақпаратты табу және түсіну; 
- егжей-тегжейлі нақтылаусыз мәтін тақырыбы бойынша ой-пікір білдіру; 
- таныс тақырыптағы қарапайым газет мақаласының негізгі қағидаларын 

анықтау; 
- қызықтыратын тақырыптағы деректі ақпараты бар қарапайым 

мәтіндерді оқып түсіну; 
- күрделі емес тілмен баяндалған техникалық ережелерді түсіну 

(қауіпсіздік ережелері); 
- буклеттерден, каталогтардан, аңдатпалардан, мәзірлерден, кестелерден 

қажетті ақпаратты іздеп табу және оларды қолдана білу немесе мәлімет алу. 
Базалық жеткілікті деңгейде (В1) біліктіліктердің қалыптасуын бағалау 

өлшемдері: 
1) Коммуникативтік ойды жүзеге асыру; 
2) Логика-құрылымдық тұтастық; 
3) Сөйлеудің пәндік мазмұнын игеру; 
4) Тіл иелерінің лингвомәдени нормаларына сәйкестік; 
5) Сөйлеудің лингвистикалық дұрыстығы; метатілді білу. 
Бағалау деңгейлері: үйлесімді, жоғары, орташа, төмен. 
Баға деңгейлері өлшемдерінің мазмұны: 
Үйлесімді деңгей: 
- берілген деңгейде мәтін авторларының, серіктестің коммуникативтік 

ниетін толық түсіну; 
- оқып жатқан тілдің әлеуметтік мәдени нормаларына сәйкестігін ескере 

отырып, тілдік құралдарды дұрыс таңдау және оларды орынды қолдану арқылы 

өзінің коммуникативтік ниетін барабар түрде жеткізу қабілеті; 
- логикалық құрылымды коммуникативтік ниетке сәйкес сөйлеу түрімен 

бірге коммуникация/сөйлеу формасы мен түрін  таңдау; 
- коммуникативтік ниеттің максималды жеткілікті деңгейде толық 

баяндалуы, беделді көзқарастарға сүйене отырып шынайы деректерді, 

сілтемелерді берілген деңгей үшін жеткілікті дәрежеде қолдану және т.б., сөз 

әрекеті коммуникативтік және когнитивтік  тұрғыдан дәйектелген; 
- коммуникативтік актіні құрудың стратегиясы мен тактикасын сауатты 
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меңгеру; 
- сөйлеуде тілдік құралдарды сауатты қолдану, 75% қатесіз сөйлеу 

барысында жіберген қателерді өз бетінше уақтылы түзету қабілеті; сөзді дұрыс 

екпінмен айту, деңгейдің сөйлеу тақырыбы шеңберіндегі лексикалық бай сөздік 

қоры және грамматикалық сауаттылық; 
 Жоғары деңгей:  
- анықтау үшін қарсы сұрақтарды қоя отырып, серіктестің 

коммуникативтік ниеттерін жеткілікті толық түсінбеу; 
- оқып жатқан тілдің әлеуметтік мәдени нормаларына жеткілікті 

деңгейде сәйкестігін ескергеннің өзінде, тілдік құралдарды дұрыс таңдау және 

оларды кей жағдайда орынсыз қолдану арқылы өзінің коммуникативтік 

ниеттерін бейімді түрде жеткізу қабілеті; 
- коммуникативтік ниетке сәйкес келетін логикалық құрылымды сөйлеу 

түрлерін коммуникацияның/сөйлеу формасы мен түріне жеткіліксіз таңдау; 
- берілген деңгей үшін жекелеген фактілерді, көзқарастарға сілтемелерді 

жеткілікті дәрежеде қолданғанымен, коммуникативтік ниеттің максималды 

жеткілісіз деңгейде толық емес баяндалуы;  
- коммуникативтік актіні құрудың стратегиясы мен тактикасын дұрыс 

меңгеру; 
- сөйлеуде тілдік құралдарды сауатты қолдану, 50% қатесіз айтылымдар 

барысында жіберген қателерді өз бетінше уақытылы түзету қабілеті; сөзді 

дұрыс екпінмен айту, деңгейдің сөйлеу тақырыбы шеңберіндегі лексикалық бай 

сөздік қоры және грамматикалық сауаттылық; 
Орташа  деңгей:  
- анықтау үшін қарсы сұрақтарды үнемі қолдана отырып, серіктестің 

коммуникативтік ниеттерін тек жалпы түрде ғана түсіну; 
- қарапайым құрылымдарды және лексикалық бірліктердің айтарлықтай 

шектеулі мөлшерін қолдану арқылы өзінің коммуникативтік ниеттерін 

жеткілікті дәрежеде үйлесімді жеткізу; 
- сөйлеу формасы мен түрі коммуникативтік ойға үнемі сәйкес келе 

бермейді; 
- коммуникативтік ниетті білдіруде жекелеген деректерді қолдана 

отырып, жоғары  дәрежедегі дәлелдерді  толық емес баяндау;  
- коммуникативтік актіні құрудың стратегиясы мен тактикасын 

жеткіліксіз  дәрежеде меңгеру; 
- 25 % қатесіз сөйлеу  барысында   жеткіліксіз дәрежедегі тілдік 

құралдарды сауатты қолдану; сөз екпіні және сөйлеудің лексика-
грамматикалық  құралдарының жеткіліксіздігі; 

Төмен деңгей: 
Талап етілетін деңгейде пікірталасқа қатысуға қабілетсіздік. Сөйлеу 

әрекеті коммуникативтік және когнитивтік тұрғыдан жеткіліксіз. 
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11.6. Базалық стандарттық деңгей - біліктіліктің жалпы еуропалық 

шкаласы бойынша В2 деңгейіне сәйкес:   
Базалық стандарттық деңгейде қалыптастырылатын біліктіліктер құрамы 

лингво-когнитивтік, әлеуметтік-мәдени, когнитивтік және коммуникативтік 

біліктіліктер болып табылады.  
Базалық стандарттық деңгейде үлгілендірілетін сөйлеу формалары мен 

коммуникация сөйлеуі түрлері : әңгіме, сұхбат, пікірталас болып табылады.  
Ауызша және жазбаша коммуникация түрлері: сипаттама, хабарлама, ой-

пікір, хабарлама.  
Сөйлеу айтылымдарының түрлері: түсіндірме, анықтама, бағалау, 

қысқаша мазмұндама, интерпретация, комментарий.  
Жазбаша сөз туындыларының түрлері: түйіндеме, телефакс, ресми хат, 

баяндама тезисі, эссе.  
Базалық стандарттық деңгей дескрипторлары төмендегілер болып 

табылады:  
- тіл жүйесін және оны мәдениетаралық-коммуникативтік әрекетте 

қолдану тәсілдерін білу;  
- сөйлеу және коммуникация жүйесін меңгеру төмендегі коммуникативтік 

актілерді жүзеге асыруға дайындық пен қабілеттілік ретінде:  
- әр алуан тақырыптарға: жалпы, оқу-кәсіби, сонымен қатар бос уақытқа 

қатысты тақырыптарға мүдірмей әңгіме жүргізу;  
- еш дайындықсыз, грамматикалық қателер жасамай, сөйлеу стилдеріне 

шектеусіз қарым-қатынас жасау;  
- диалогты айтарлықтай жылдам және дайындықсыз жүргізу;  
- қандай да бір іске өзінің қызығушылығын атап айту, қажетті 

дәлелдердің көмегімен өзінің кӛзқарасын түсіндіру және нақтылау;  
- әңгімеге эмоциялық сипат беру.  
- коммуникацияның ауызша және жазбаша формалары саласында 

студенттер төмендегі дайындық пен қабілеттіліктерді көрсетеді:  
- оқып үйреніп жатқан салалар мен сөйлеу тақырыптары шеңберінде 

естіген және оқыған хабарламаны қабылдау және түсіну;  
- айқындау, дәлірек анықтау;  
- әңгімелесушінің айтқанын толықтыру;  
- пікірталас тудыратын тезисті, ұсынысты алға тарту;  
- түсіндіру, хабарлы екендікті білдіру;  
- әрекетке ұйтқы болу және серіктеске мақтау айту;  
- көмек көрсетуді ұсыну және оған жауап беру;  
- серіктестің араласуына рұқсат беру;  
- түзету, ескерту, нұсқау айту;  
- сөйлеушінің сөзін бөлу;  
қарсы қойылған сұрақтарға жауап беру;  
- бірге ойлауға (индивидуалды әрекетке) түрткі болу;  
- өз пікірін дәлелдеу; әр түрлі көзқарасқа қарсы тұру; қорытынды жасау;  
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- көңіл ортақтығын, өкінішті, қанағаттануды/қанағаттанбауды білдіру;  
- қуанышты, көңілі қалуды білдіру;  
- күдігін, өкпесін, ашуын білдіру;  
- қорқыныш, шошу, мазалану;  
- өзінің тұжырымының қате екендігін мойындау;  
- қарым-қатынастың бейтарап, ресми, бейресми стилдерін сақтай отырып, 

әңгіме бастау және оны ары қарай жалғастыру;  
- әңгімеге араласу және оны әрі қарай дамыту;  
- түсінбегендігін білдіру, айтылғанды қайталап айтуын сұрау; әңгіме 

тақырыбын өзгерту; әңгімелесуді аяқтау;  
- өзін қызықтыратын мәселелерге кең көлемде анық сипаттама беру;  
- өз көзқарасын жеткілікті дәрежеде анық, толық қосымша 

тұжырымдармен және мысалдармен дамыту және нақтылау;  
- ұсынылып отырған ұстанымның жағымды және жағымсыз тұстарын 

атап көрсете отырып, өзекті мәселе бойынша өз көзқарасын түсіндіру;  
- ең жалпы сұрақтар бойынша дайындықсыз, анық нақты хабарламалар 

жасау;  
- маңызды тұстарын атап көрсетіп, белгілі бір көзқарасты қолдайтын және 

қолдамайтын дәлелдерді келтіріп, әр түрлі варианттардың жағымды және 

жағымсыз жақтарын баяндай отырып, анық, қисынды құрылған баяндама 

жасау.  
- рәсімдеудің нормативтік талаптарын сақтай отырып, коммуникативтік 

ниетті жеткізу (ресми хат, эссе);  
оқығанның, тыңдағанның және көргеннің (мәтіннің, суреттің және 

видеофильмнің) фактілерін, оқиғаларын жүйелі түрде жазбаша баяндау, 

сонымен қатар әрекет етуші адамдардың іс-әрекеттеріне, суреттелген 

фактілергі және оқиғаларға қатысты өз көзқарасын білдіру;  
- белгілі көзқарасты қолдайтын және қолдамайтын дәлелдер келтіре 

отырып және шешім варианттарының жағымды және жағымсыз жақтарын 

түсіндіре отырып, қандай да бір ұстанымды дамыту үшін эссе немесе баяндама 

жазу;  
айналада айтылып жатқандардың басым бӛлігін түсіну және пікірталасқа 

қатысу;  
- дәрістердің, әңгімелердің, баяндамалардың және де білім және кәсіби 

әрекеттерге қатысты тақырыптық және лингвистикалық тұрғыда айтарлықтай 

дәрежеде күрделі сөйлеген сөздердің басқа да түрлерінің негізгі қағидаларын 

түсіну;  
- бір қалыпты жылдамдықпен айтылған, нақты тақырыптарға қатысты 

хабарландырулар мен хабарламаларды түсіну;  
- таспада жазылған, кедергілері бар шетел тіліндегі ақпаратты түсіну;  
- магнитофонға жазылған сөйлеген сөзді түсіну;  
- сөйлеушінің, көзқарасын, оның бір нәрсеге қатынасын анықтау және 

сөйлеген сөзінде бар ақпаратты анықтап табу;  
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- радиодан немесе таспадан дыбысталған документалды 

радиобағдарламаларды және басқа материалдарды түсіну;  
- теледидар жаңалықтарын және ағымдағы оқиғалар туралы 

бағдарламаларды түсіну;  
- документалды фильмдердің және басқалардың мазмүнын түсіну;  
маңызды тұстарын анықтай отырып, айтарлықтай күрделі мәтінді тез 

қарап шығу;  
- мақаланың мазмұнын жылдам түсіну және бағдарламалық тақырыптарға 

қатысты жаңалықтардың, мақалалардың немесе хабарламалардың өзектілігін 

анықтау;  
- қажетті анықтамалық материалдарды қолданып, мәтіндерді өз бетінше 

оқып түсіну (сирек кездесетін идиомалық тіркестер қиындық туғызуы мүмкін);  
- газет және журнал мақалаларындағы ең маңызды фактілер мен 

оқиғаларды анықтап көрсету;  
- негізгі идеяны, ойды анықтап көрсету;  
- мәтіннің мазмұнын максималды дәл және нақты түсіну;  
- таныс емес сөздердің мағынасын контекст және сөздің құрылымы 

бойынша анықтау (контекстуалды және тілдік болжап табу);  
- мәтіннен семантиканың ұлттық мәдени компоненттері бар реалийлер 

мен сөздерді табу;  
- мәдени маңызды ақпаратты іріктеу;  
- алынған ақпаратқа сын көзбен қарау, деректер мен оқиғаларды бағалау;  
- болып жатқан оқиғаларға, кейіпкерлердің әрекеттеріне өзінің 

көзқарасын білдіру;  
- қажетті ақпаратты іздеу мақсатында шағын мәтіндерге көз жүгіртіп 

шығу;  
- прагматикалық сипаттағы материалдан (жарнама, аңдатпалар, 

бағдарламалар, анықтамалық үндеухаттар, кітапшалар) қажетті ақпаратты 

тауып алу;  
- қызықтыратын мәселелерге қатысты хат-хабарларды оқу және еш 

қиындықсыз негізгі ойды түсіну.  
Базалық стандартты деңгейде біліктіліктердің қалыптасуын бағалау 

өлшемдері:  
1) Коммуникативтік ойды жүзеге асыру; 
2) Логика-құрылымдық тұтастық;  
3) Сөйлеудің пәндік мазмұнын игеру;  
4) Сол тілде сөйлеушінің лингвомәдени нормаларына сәйкестік;  
5) Сөйлеудің лингвистикалық дұрыстығы; метатілді білу.  
Бағалау деңгейлері: үйлесімді, жоғары, орташа, төмен.  
Баға деңгейлері өлшемдерінің мазмұны:  
Үйлесімді деңгей:  
берілген деңгейде мәтін авторларының, серіктестің коммуникативтік 

ниетін толық түсіну;  
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оқып жатқан тілдің әлеуметтік мәдени нормаларына сәйкестігін ескере 

отырып, тілдік құралдарды дұрыс таңдау және оларды орынды қолдану арқылы 

өзінің коммуникативтік ниетін сол тілге барабар түрде жеткізу қабілеті;  
коммуникативтік ниетке сәйкес логикалық құрылған сөйлеу түріне 

барабар коммуникация/сөйлеу формасы мен түрін таңдау;  
коммуникативтік ниеттің жоғары жеткілікті деңгейде толық баяндалуы, 

берілген деңгей үшін шынайы деректерді, беделді көзқарастарға сүйенген 

сілтемелерді жеткілікті түрде дәлелдер арқылы қолдану және т.б., сөйлеу 

әрекеті коммуникативтік және когнитивтік тұрғыдан дәйектелген;  
коммуникативтік актіні құрудың стратегиясы мен тактикасын сауатты 

меңгеру;  
сөйлеуде тілдік құралдарды сауатты қолдану, 75% қатесіз сөйлеу 

барысында жіберген қателерді өз бетінше уақытылы түзету қабілеті; сөзді 

дұрыс екпінмен айту, деңгейдің сӛйлеу тақырыбы шеңберіндегі лексикалық бай 

сөздік қоры және грамматикалық сауаттылық;  
Жоғары деңгей:  
анықтау үшін қарсы сұрақтарды қолдана отырып, серіктестің 

коммуникативтік ниетін онша толық түсінбеу;  
оқып жатқан тілдің әлеуметтік мәдени нормаларына жеткілікті деңгейде 

сәйкестігін ескергеннің өзінде, тілдік құралдарды дұрыс таңдау және оларды 

кей жағдайда орынды қолданғанның өзінде коммуникативтік ниеттерін барабар 

түрде онша толық жеткізе алмауы;  
логикалық құрылған коммуникативтік ниетке сәйкес сөйлеу түріне 

коммуникация/сөйлеу формасы мен түрін таңдау;  
жекелеген фактілер мен сілтемелерді пайдаланудың жоғары деңгейінде 

коммуникативтік ниеттің жеткіліксіз түрде толық емес баяндалуы;  
коммуникативтік актіні құрудың стратегиясы мен тактикасын дұрыс 

меңгеру;  
сөйлеуде тілдік құралдарды сауатты қолдану, 50% қатесіз айтылымдар 

барысында жіберілген қателіктерді өз бетінше уақытылы түзету қабілеті; сөзді 

дұрыс екпінмен айту, деңгейдің сөйлеу тақырыбы шеңберіндегі лексикалық сөз 

байлығы және грамматикалық сауаттылық;  
Орташа деңгей:  
анықтау үшін қарсы сұрақтарды үнемі қолдана отырып, серіктестің 

коммуникативтік ниеттерін тек жалпы түрде ғана түсіну;  
қарапайым құрылымдарды және лексикалық бірліктердің айтарлықтай 

шектеулі мөлшерін қолдану арқылы өзінің коммуникативтік ниеттерін 

жеткілікті дәрежеде үйлесімді жеткізу;  
сөйлеу формасы мен түрі коммуникативтік ойға үнемі сәйкес келе 

бермейді;  
жекелеген деректерді қолдана отырып, жоғары дәрежелі дәлелдер арқылы 

коммуникативтік ниетті жөнді білдіре алмау;  
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коммуникативтік актіні құрудың стратегиясы мен тактикасын жеткіліксіз 

дәрежеде меңгеру;  
25 % қатесіз сөйлеу барысында тілдік құралдарды онша дұрыс қолдана 

білмеу; сөз екпінінің және лексика-грамматикалық тілдік қолданыстың дұрыс 

болмауы;  
Төмен деңгей:  
Талап етілетін деңгейде пікірталасқа қатысуға қабілетсіздік. Сөйлеу 

әрекеті коммуникативтік және когнитивтік тұрғыдан жеткіліксіз. 
 

Тілдік деңгейді меңгеруге қойылатын талаптар 
А1 деңгейі 

 
Мәдениаралық коммуникативтік қатынастағы тіл жүйесі мен пайдалану 

тәсілдерін меңгеру.    
Фонетикалық материал:  
- жаңа тілдік материалға қатысты  есту-айту дағдыларын әрі қарай 

жетілдіру.   
Лексикалық материал: 
- кең ауқымды мамандандыруды бейнелейтін жиі қолданылатын 

лексиканы бекіту;   
- 600-800 лексикалық бірліктерді меңгеру арқылы сөздік қорды кеңейту; 
- сөздердің тіркесуі: еркін сөз тіркестері, морфологиялық-синтаксистік 

және  лексикалық-фразеологиялық байланысқан сөз тіркестері; 
- фразеологиялық және комбинаторлық сөздіктермен танысу. 
Грамматикалық материал:  
Ағылшын тілі:  
- Articles: zero article, definite article, indefinite article; 
- Pronouns (Relative, Possessive, Reflexive); 
- Present simple, or continuous; 
- Adverbs of frequency; 
- Gerund or infinitive?; 
- Present continuous (future), invitations;  
- Future forms: will/going to;  
- Past simple (regular/irregular);  
- Comparative/Superlative Adjectives;  
- Phrasal verbs (verb+preposition, verb+particle, verb + particle + preposition);  
- Modals verb;  
 
Неміс тілі:  
- Aussagesatz Wort – und Satzfrage Imperativ «Sie» Konjugation Präsens; 
- Artikel Negation Possessivartikel; 
- Akkusativ Verben mit Vokalwechsel Modalverb «möchten»;  
- Trennbare Verben Modalverben «Können», «müssen», «dürfen». Uhrzeit;  
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- Demonstrativpronomen. Indefinitpronomen. Ortsangaben;  
- Possessivartikel. Modalverb «sollen». Imperativ 2; 
- Person Singular und Plural. Perfekt: Struktur und Beispiele;  
- Perfekt: alle Verben. Richtungsangaben. Personalpronomen im Akkusativ;  
- Wechselpräpositionen;  
- Dativ. Komparativ und Superlativ (prädikativ);  
- Demonstrativpronomen im Akkusativ;  
- Genitiv;  
- Artikel + Adjektiv + Nomen. Artikelwörter «dieser», «mancher», 

«jeder»/«alle»;   
- Reflexive Verben mit Präpositionalergänzung. Fragewörter und Pronomen 

«wofür?», «dafür». Konjunktiv II;  
- Steigerung und Vergleich Passiv.  
 
Француз тілі:  
- L’article determiné et indeterminé;   
- L’ordre des mots; 
- la mise en relief; 
- le présent des verbes réguliers et irréguliers;  
- la négation;  
- l’interrogation (qui, que, quand, où);  
- les pronoms et ses types;   
- les adjectifs et ses types;  
- les formes et les sens de la conjugaison pronominale;  
- le présent progressif – le future proche – le passé récent.  
 

Тілдік деңгейді меңгеруге қойылатын талаптар 
А2 деңгейі 

 
Мәдениаралық-коммуникативтік қатынастағы тіл жүйесі мен пайдалану 

тәсілдерін меңгеру.    
Фонетикалық  материал:  
- жаңа тілдік материалға қатысты  есту-айту дағдыларын әрі қарай 

жетілдіру.   
Лексикалық материал:   
- кең ауқымды мамандандыруды бейнелейтін жиі қолданылатын 

лексиканы бекіту;    
- 800-1000 лексикалық бірліктерді меңгеру арқылы сөздік қорды кеңейту; 
- сөздердің тіркесуі: еркін сөз тіркестері, морфологиялық-синтаксистік 

және  лексикалық-фразеологиялық байланысқан сөз тіркестері; 
- фразеологиялық және комбинаторлық сөздіктермен танысу.  
Грамматикалық материал: 
Ағылшын тілі: 
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- Articles: zero article, definite article, indefinite article; 
- Pronouns (Relative, Possessive, Reflexive); 
- Present simple, or continuous; 
- Look or look like?; 
- Adverbs of frequency; 
- Gerund or infinitive?; 
- Present continuous (future), invitations; 
- Future forms: will / going to; 
- Past simple (regular / irregular); 
- Comparative/Superlative Adjectives;   
- Phrasal verbs (verb+preposition, verb+particle, verb + particle + preposition);  
- Modals verb;  
- Zero & First Conditionals;  
 
Неміс тілі: 
- Aussagesatz Wort – und Satzfrage Imperativ «Sie» Konjugation Präsens;  
- Artikel Negation Possessivartikel;  
- Akkusativ Verben mit Vokalwechsel Modalverb «möchten;  
- Trennbare Verben Modalverben «Können», «müssen», «dürfen». Uhrzeit;  
- Demonstrativpronomen. Indefinitpronomen. Ortsangaben;  
- Possessivartikel. Modalverb «sollen». Imperativ 2; 
- Person Singular und Plural. Perfekt: Struktur und Beispiele; 
- Perfekt: alle Verben. Richtungsangaben. Personalpronomen im Akkusativ;  
- Wechselpräpositionen;  
- Dativ. Komparativ und Superlativ (prädikativ);  
- Demonstrativpronomen im Akkusativ;  
- Genitiv;  
- Artikel + Adjektiv + Nomen. Artikelwörter «dieser», «mancher», 

«jeder»/«alle»;  
- Reflexive Verben mit Präpositionalergänzung. Fragewörter und Pronomen 

«wofür?», «dafür». Konjunktiv II 
- Steigerung und Vergleich Passiv 
 
Француз тілі: 
- le présent des verbes réguliers et irréguliers;  
- l’impératif;  
- le complément;  
- les adverbes et ses  types;  
- les pronoms et ses types;   
- le participe présent;  
- le participe passé;  
- le passé composé;  
- l’imparfait;  
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- le futur simple;  
- les adjectifs et ses types;  
- les formes et les sens de la conjugaison pronominale;  
- les articles partitifs;  
- les mots exprimant la quantité (assez-trop);   
- le présent progressif –  le future proche – le passé récent;   
- le discours direct et indirect;  
- les verbes à l’infinitif;   
- l’adjectif;   
- les comparatifs et les superlatifs;   
- le subjonctif présent.  

 
Тілдік деңгейін меңгеруге қойылатын талаптар 

В1 деңгейі 
 
Фонетикалық материал: 
Фонетикалық құбылыстар: палатализация, ассимиляция, латерал дыбыс, 

мұрын жолды дыбыс, дыбыстың жоғалуы, редукция. 
Лексикалық материал: 
Сөйлеу стилінің бейтарап, сондай-ақ күнделікті-ауызекі және 

публицистикалық түрінде өте жиі қолданылатын, сөздермен көп тіркесе алатын 

1200 лексикалық бірлік. Көрсетілген қолданыс аясы мен сөйлеу тақырыптары 

шеңберінде тілдік әрекеттің барлық түрлерінде қолданылатын баламасыз және 

аялық лексикаға ерекше көңіл бөлінеді. 
Грамматикалық материал: 
Ағылшын тілі: 
-Articles: zero article, definite article, indefinite article; 
- Pronouns (Relative, Possessive, Reflexive.); 
- Present Simple, Future Simple, Past Simple; 
- Modal verbs;  
- Gerund;  
- Active& Passive Voice;  
- Reported speech;  
- Conditionals (Zero, First, Second and Third) ;  
- Quantitative and ordinal numerals, fractions; 
- Present perfect + yet/already/just; 
- Present perfect or past simple?;  
- Participle I;  
- Participle II. 
 
Неміс тілі:  
- Genitiv der Nomen;   
- Präteritum der Modalverben;   
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- Passiv mit Modalverben;   
- Infinitivsatz: Infinitiv mit «zu» Präteritum;   
- Konstruktion mit «es»;  
- Nebensatz: Relativsatz. Relativpronomen;  
- Präpositionalpronomen;  
- «lassen» + Infinitiv;  
- Indirekter Fragesatz . Infinitiv mit «um zu». Nebensatz mit «damit»;  
- Präpositionen «außer» und «wegen». Ausdrücke mit Präpositionen  
- Reflexive Verben Unbetonte Akkusativ – und Dativergänzungen. 

Reziprokpronomen;  
- Verben mit Präpositionen und Pronominaladverbien; 
- Temporalsätze (als, wenn);  
- Die Position von nicht;  
- Konjunktiv II: irreale Wünsche und Bedingungen;  
 
Француз тілі: 
- Le temps plus-que-parfait; 
- le conditionnel présent;  
- Concordance des temps: l’antériorité – la postériorité – la simultanéité;  
- l’expression du futur et de projet (futur proche);   
- l’expression de la comparaison;   
- les expression de l’identité, de la ressemblance et de la différence;  
- la voix active et la voix passive;  
- la forme pronominale аu sens passif;   
- la forme impersonnelle;   
- les constructions adverbials;   
- le gérondif;   
- les propositions participiales;   
- les propositions compliquées;   
- les propositions subordonnées;  
 

Тілдік деңгейін меңгеруге қойылатын талаптар 
В2 деңгейі  

 
Фонетикалық материал:  
Фонетикалық құбылыстар: палатализация, ассимиляция, латерал дыбыс, 

мұрын жолды дыбыс, дыбыстың жоғалуы, редукция. 
Лексикалық материал: 
Сөйлеу стилінің бейтарап, сондай-ақ күнделікті-ауызекі және 

публицистикалық түрінде өте жиі қолданылатын, сөздермен көп тіркесе алатын 

1500 лексикалық бірлік. Көрсетілген қолданыс аясы мен сөйлеу тақырыптары 

шеңберінде тілдік әрекеттің барлық түрлерінде қолданылатын баламасыз және 

аялық лексикаға ерекше көңіл бөлінеді. 
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Грамматикалық материал: 
Ағылшын тілі: 
- Articles: zero article, definite article, indefinite article; 
- Pronouns Relative, Possessive, Reflexive) ; 
- Present simple, or continuous; 
- Gerund or infinitive?; 
- Present continuous (future), invitations: Would you like to …?;  
- Future forms: will / going to, present continuous might / may + inf; 
- Past simple (regular / irregular) ;  
- Comparatives and superlatives as … as; 
- Connectors: although, however/ something / anything / nothing;  
- Present perfect + yet / already / just; 
- Present perfect or past simple? ; 
- Phrasal verbs (verb+preposition, verb+particle, verb + particle + preposition);  
- Passive voice; 
- Modals verb: might, could, must, can’t, ought to /Should / shouldn’t; 
- Zero, First, Second and Third Conditionals;  
 - Clauses;   
- Reported speech: statements and questions; imperative and requests;  
 
Неміс тілі: 
- Genitiv der Nomen;  
- Präteritum der Modalverben;   
- Passiv mit Modalverben;  
- Infinitivsatz: Infinitiv mit «zu»· Präteritum. 
- Konstruktion mit «es»;  
- Nebensatz: Relativsatz. Relativpronomen;  
- Präpositionalpronomen;  
- «lassen» + Infinitiv;  
- Indirekter Fragesatz. Infinitiv mit «um zu». Nebensatz mit «damit»; 
- Präpositionen «außer» und «wegen». Ausdrücke mit Präpositionen;  
- Reflexive Verben. Unbetonte Akkusativ – und Dativergänzungen. 

Reziprokpronomen;  
- Verben mit Präpositionen und Pronominaladverbien 
- Temporalsätze (als, wenn);  
- Die Position von nicht; 
- Konjunktiv II: irreale Wünsche und Bedingungen;  
 
Француз тілі: 
- le conditionnel passé;  
- cohérence du texte: nominalisations – pronoms personnels et indéfinis;  
- l’expression du but, de la condition et de la restriction;  
- l’expression de l’hypothèse;  
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- l’expression de la cause;  
- l’expression de la consequence;  
- l’expression de l’opposition et de la concession;  
- les expression de l’identité, de la ressemblance et de la différence;  
- la forme pronominale аu sens passif;   
- la forme impersonnelle;  
- les constructions adverbiales;   
- les propositions participiales;  
- les propositions subordonnées relatives;  
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Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 17651 болып енгізілді 

 

ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата  05.11.2018. 

Жоғары және (немесе) жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдары үшін «Шетел тілі» 

жалпы білім беру пәнінің үлгілік 

оқу бағдарламасына қосымша   
 
 

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін «Шетел тілі» жалпы білім 

беру пәнінің үлгілік оқу бағдарламасының мазмұны 
 

 Минималды жеткілікті (А1) деңгейде қарастырылатын тақырыптар: 

Ап

та 
Пәннің мазмұны Семинар (практикалық 

сабақ) тақырыптары 
Өзіндік жұмыстар тақырыптары Саға

ттар 

саны 
 Қарым-қатынастың әлеуметтік саласы: Мен және менің үйім 

1 Сәлемдесу, қоштасу, ресми және бейресми жағдайда 

өзін таныстыру, ұлты, елдер, тілдер, отбасы, отбасы 

жағдайы, отбасы құрамы, туысқандық, адамның 

келбеті, мінезі, жеке қасиеттері, күн тәртібі 

Сәлемдесу Сіз академиялық ұтқырлықпен басқа 

университетке келдіңіз. Өзіңізді жаңа топқа 

таныстырыңыз; еліңіз, ұлтыңыз, тіліңіз және 

т.б. туралы айтып беріңіз. 

10 

2 Менің отбасым Сіз шетелдік университетке оқуға түсіп, сол 

елдің бір отбасымен тұрасыз. Өз қалаңыздағы 

досыңызға сол отбасы туралы электронды 

пошта арқылы айтып берініз. Отбасы 

мүшелерінің келбетін, мінезін, жеке 

қасиеттерін сипаттаңыз. 

10 

3 Күн тәртібі Табысты адамдардың күнделікті өмірін 

зерттеңіз. Сол адамдардың күнделікті жұмыс 

күнін дұрыс жоспарлау амалдары туралы 

10 
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жазыңыз. 
 Қарым-қатынастың әлеуметтік саласы:    

4 Азық-түлік, сусындар, тамақ өнімдері, тамақтану 

түрлері, кафелер, мейрамханалар, фастфуд, салаттар, 

көкөністер, жемістер, десерт, тәттілер, сатып алу, 

бағалар, азық-түлік дүкендері, сауда орталығы, 

жеңілдіктер, дизайн, өлшем 

Тағам Өз микроблогыңызда сіж жақсы көретің 
тағамның рецептін ұсыныңыз. Қажетті азық-
түлікті атап оны дайындау жолын сипаттаңыз.    

10 

5 Сатып алу Сізге киім сатып алу қажет. Киімнің дизайны, 

өлшемі, түсі мен сапасы туралы бутиктегі 

консультанттан кеңес алыңыз. 

10 

 Қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық саласы: Адам және оның денсаулығы 
6 Адам, денсаулық, спорт, табиғат және адам, климат, 

ауа райы, экология, салауатты тамақтану, бос 

уақытты өткізу, қызығушылық, спорт түрлері, 

салауатты өмір салты, дене шынықтыру, спорт 

ойындары 
 
Бос уақыт пен хобби (спорт, музыка, киноға / театрға 

/ ойын-сауық паркіне бару). Сатып алу 
 
 

Адам және оның 

денсаулығы 
«Дәмді, пайдалы және қымбат емес: 

студенттерге арналған тамаша мәзір» 

тақырыпта  жоба жұмыс жүргізіңіз 

10 

7 Спорт адам өмірінде Студенттерге салауатты өмір салтын 

насихаттаңыз 
10 

8 Бос уақытты өткізу Кино және іс-шаралар афишасы, театр 

қойылымдар, концерттер мен көрмелер 

кестесімен танысып серігіңізбен қайда 

баратындарыңызды келісіңіз (жұппен жұмыс 

істеу)   

10 

 Қарым-қатынастың әлеуметтік саласы: Менің елім  
9 Мемлекет, географиялық орналасуы, климаты, ауа-

райы, астанасы, олардың көрнекті орындары. 

Қалалық / ауылдық тіршілік ортасы, тұрғын үй, 

пәтер, бақ, жиһаз, тұрмыс жағдайы, тұрмыстық 

техника, жабдықтар. 

Менің елім Еліңізді н/е тілі оқытылатын елді, оның 
географиялық орналасуын, климатын, 
астанасын, көрікті жерлерін сипаттаңыз. 

10 

10 Саяхат Жаз мезгілінде Еуропаға (Азияға, басқа 
елдерге) круиз жоспарлап отырсыз. 
Сапарыңызды күнделікті жоспарлап, қанша 
елді және қандай жерге баратыныңызды атап 
кетіңіз. Осы елдерде не істеуге рұқсат және 
неге тыйым салынғанын айтыңыз. 

10 

11 Қаланың көрікті жерлері «Қаламызға қош келдіңіздер!» атты туған 10 
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өлкеге жолнұсқа жасаңыз. Қаланың ең 

қызықты орындарын атап өтіңіз. 
12 Менің үйім! Өзіңізді дизайнер ретінде көріңіз, жаңа үйді 

жобалауға тырысыңыз. Интерьер дизайнына 

арналған бірнеше нұсқа ұсыныңыз. 

10 

 Қарым-қатынастың әлеуметтік саласы: Қоршаған орта 
13 Қоршаған ортаны қорғау, табиғат пен экологиялық 

проблемалар, салауатты өмір салты, заманауи 

гаджеттер, қосымшалар, интернет, радиоактивті 

толқындар 

Қоршаған ортаны қорғау «Қоршаған ортаны қорғау мәселесіне 

студенттердің көзқарасы» тақырыбында 

сауалнама жүргізіңіз. Зерттеудің нәтижелерін 
диаграммада көрсетіңіз. 

10 

14 Табиғат және экология 

мәселелері 
Экологиялық апаттың алдын алу мақсатында 

экологиялық ұйымдар үнемі ұсыныстар 

шығарады. Ұсыныстардың негізгі қағидасы: 

«Мұны бәрі де жасай алады». ЖОО 

студенттеріне арналған қағида негізінде 

қоршаған ортаны қорғауға кеңестер ұсыныңыз. 

10 

15 Заманауи оқу және 

гаджеттер 
Заманауи гаджеттерді оқу үдерісінде 

пайдалану мүмкіндігін зерттеңіз. Мұғалімдерге 

шетел тілі сабағында қолдануға болатын IPad 

қосымшаларын ұсыныңыз. 

10 

Ескерту: 1 академиялық кредит = 30 академиялық сағат 
Барлығы: 150 академиялық сағат 

 Жеткілікті (А2) деңгейде қарастырылатын тақырыптар 

Ап

та 
Пән мазмұны Семинар (практикалық 

сабақ) тақырыбы 
Өздік жұмыс жағдаяттары Саға

т 
 Қарым-қатынастың әлеуметтік саласы: Мен және менің отбасым 

1 Ұлттар, елдер, тілдер, отбасы, отбасы жағдайы, неке 

құру, отбасы құрамы, туыстық қарым-қатынас, 

отбасылық қарым-қатынас, сыртқы келбеті, мінезі, 

Мен және менің отбасым Отбасы мүшелерінің сыртқы келбеті мен 

мінез-құлқын сипаттаңыз. Сіз мінез-құлық 

белгілерін сыртқы келбетіне қарап анықтауға 

10 
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бойындағы жеке қасиеттері. 
Тұрғын үй, жер үй, пәтер, бақ, жиһаз, тұрмыс 

жағдайлары, тұрмыстық техника, жабдықтар. 

болады дегенге сенесіз бе?  
2 Заманауи жас отбасы  «Ұрпақтар дауы: бірге немесе жеке» 

тақырыбына шығарма жазыңыз. Отбасы 

мүшелерінің арасындағы келіспеушіліктердің 

себебін анықтауға тырысыңыз. 

10 

3 Түрлі ұрпақ өкілдері 

арасындағы қарым-
қатынас 
 

Заманауи қоғамдағы әр түрлі ұрпақ өкілдерінің 

арасындағы қарым-қатынасқа эмпирикалық 

талдау жасаңыз. Өз қорытындыларыңызды 

есеп түрінде көрсетіңіз.  

10 

4 Менің үйім – менің 

тірегім 
Өзіңізді дизайн саласындағы сарапшысы 

ретінде байқап көріңіз және сіздің үйіңізді 

әрлеуде дизайнерлердің жіберген айқын емес 

қателерін табыңыз. Жайлылық үшін қажетті 

тұрғын үй жағдайларын жақсарту нұсқаларын 

ұсыныңыз. 

10 

 Қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық саласы: Адам және оның денсаулығы 
5 Адам, денсаулық, спорт, табиғат және адам, климат, 

ауа райы, экология, салауатты тамақтану, бос 

уақытты өткізу, қызығушылық, спорт түрлері, 

салауатты өмір салты, дене шынықтыру, спорт 

ойындары 
 

Адам және оның 

денсаулығы 
«Дәмді, пайдалы және қымбат емес: 

студенттерге арналған тамаша мәзір» 

тақырыпта  жоба жұмыс жүргізіңіз 

10 

6 Спорт адам өмірінде Студенттерге салауатты өмір салтын 

насихаттаңыз 
10 

7 Бос уақытты өткізу Кино және іс-шаралар афишасы, театр 

қойылымдары, концерттер мен көрмелер 

кестесімен танысып серігіңізбен қайда 

баратындарыңызды келісіңіз (жұппен жұмыс 

істеу)   

10 

 Қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени саласы: Дүниежүзілік карта 
8 Әлем картасы, Қазақстан мен тілі оқытылатын елдің 

географиялық орналасуы,  ұлттар, қалалар, көлік, 

Дүниежүзілік карта Әлемнің этнографиялық картасын жасаңыз. 

Негізгі елдерді қысқаша сипаттаңыз. 
10 
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9 қаладағы бағдарлар, қаланың көрікті жерлері 

флорасы мен фаунасы 
Географиялық орналасу 

және шекарасы 
Қазақстанның (тілі оқытылатын елдің) 

географиялық орналасуының маңызды 

орындарын атаңыз және олар ел табиғатының 

негізгі ерекшеліктерін көрсететінін дәлелдеңіз 

10 

10 Қаланың көрікті жерлері «Қаламызға қош келдіңіздер!» атты туған 

өлкеге жолнұсқа жасаңыз. Қаланың ең 

қызықты орындарын атап өтіңіз. 

10 

 Қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени саласы: Салт-дәстүр  
11 Мерекелер, салт-дәстүрлер; отбасылық салт-

дәстүрлер мен адам өміріндегі туған күнді және өзге 

де оқиғаларды мерекелеудің дәстүрлері; ұлттық 

мерекелер, олардың маңызы, мереке дәстүрінің 

маңызы 

Қазақстан Республикасы 

мен тілі оқытылатын 

елдің салт-дәстүрі  

«Қазақстан Республикасы мен тілі оқытылатын 

елдегі баланы туу және тәрбиелеу дәстүрлері 

мен әдет-ғұрыптары» жобасы 

10 

12 Мәдени және ұлттық 

мерекелер 
Серігіңізден өз еліндегі ұлттық мерекелер 

туралы, түрлі іс-шаралар өткізу дәстүрін 

сұраңыз. 

10 

 Қарым-қатынастың оқу және кәсіби саласы: Болашақ мамандық 
13 Білім беру, университетте оқу, студенттік өмір, оқу 

пәндері, күн тәртібі, мен оқитын факультет, менің 

болашақ мамандығым, жұмысқа орналасу, еріктілік, 

кәсіби қасиеттер, кәсіби өсу, мансап.  
 

Менің білімім «Болашақ мамандықты анықтау» тестінен 

өтіңіз. Сізге болашақ мансабыңызда табысқа 

жету үшін қандай мамандықтар ұсынылғанын 

айтып беріңіз. Тест нәтижесімен қаншалықты 

келісесіз? 

10 

14 Менің университетім  Шетелдік әріптесіңізбен оқу жұмысын 

ұйымдастыру, оқу пәндері, екі елдің 

университеттік өмірі туралы скайп арқылы 

сөйлесу. Оның ұқсастықтары мен 

айырмашылықтарын анықтаңыз.  

10 

15 Болашақ мамандық «Нағыз кәсіпқой қандай болуы керек?» 

тақырыбындағы жоба жұмысы. 
10 

Ескерту: 1 академиялық кредит = 30 академиялық сағат 
Барлығы: 150 академиялық сағат 
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Базалық жеткілікті (В1) деңгейде қарастырылатын тақырыптар: 
Ап

та 
Пән мазмұны Семинар (практикалық 

сабақ) тақырыбы 
Өздік жұмыс жағдаяттары Саға

т 
 Қарым-қатынастың әлеуметтік саласы: Қазіргі қоғамдағы отбасы  
1 Қазіргі қоғамдағы отбасы; қазіргі заманғы жас 

отбасы және оның проблемалары; әлемдегі заманауи 

отбасылардың түрлері; отбасылық қарым-қатынас; 

жас отбасылық бюджет және негізгі шығындар 

Қазіргі қоғамдағы 

отбасы 
Отбасыңызда жақын туысқандарыңыз сіздің 

қызығушылығыңызбен бөліспейді. Ата-
аналарыңызбен сөйлесіп, оларды өз 

таңдауыңыздың дұрыстығына сендіріңіз. 

10 

2 Жас отбасының бюджеті «Неке тұрақтылығының негізгі шарттары 

неде?» атты дөңгелек үстелге қатысу үшін 

баяндама дайындаңыз. Отбасының жақсы 

тұрмыс құру жағдайларын сипаттаңыз. 

10 

Қарым-қатынастың әлеуметтік саласы: Заманауи тұрғын үй 
3 Тұрғын үй құрылысы; тұрғын үй түрлері (қалалық, 

ауылдық үй, пәтер); заманауи дизайн; сәулет; үйді 

жақсарту; интерьер безендіру 

Тұрғын үй түрлері 

(қалалық, ауылдық үй, 

пәтер) 

Сіз шетелдік университетке тәжірибеден өтуге 

келдіңіз. Пәтер жалдауға жарнама беріңіз. 
10 

4 Заманауи дизайн Сіз қала сыртынан үй салдыңыз. Үйді 

безендіру жөнінде дизайнерден кеңес сұраңыз. 
10 

 Қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени саласы: Демалыс 
5 Демалысты ұйымдастыру; белсенді, белсенді емес 

демалыс; туризм; демалыс және емделу; ойын-сауық; 

саяхат 

Демалысты жоспарлау Сіз шетелге сапарға шыққыңыз келеді. 

Туристік агенттіктен сапар шарттары туралы 

жазбаша түрде сұраңыз. 

10 

6 Біз сізді қызықты 

саяхатқа шақырамыз!  
Сіздің елге барғысы келетіндер үшін 

жарнамалық буклет жасаңыз. Елдің қызықты 

жерлеріне бару  бағытын жасаңыз. 

10 

 Қарым-қатынастың әлеуметтік саласы: Мәдени-тарихи негіз 
7 Тарих; мемлекеттің қалыптасуы; елдің ұлттық 

рәміздерінің мәдени-тарихи негіздері; мемлекеттік 

ту, ұлттық елтаңба, әнұран; ұрандар, эмблемалар, 

мемлекеттік және саяси жүйе, экономика салалары. 

Рухани жаңғыру  «Қазіргі Қазақстандағы дәстүрлерді 

жандандыру» тақырыбына баяндама. 

Қазақстан Республикасының мәдени саясат 

концепциясының негізгі аспектілерін 

10 
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анықтаңыз. 
8 Қазақстан Республикасы 

мен тілі оқытылатын 

елдің үкіметі мен заң 
институттары  

Қазақстан Республикасы мен тілі оқытылатын 

елі экономикасының ең дамыған салалары 

туралы ақпараттық постер жасаңыз. 

Стратегиялық даму бағырттарын анықтаңыз. 

10 

 Қарым-қатынастың әлеуметтік саласы: Мәдени-тарихи негіз 
9 Қазақстан Республикасы мен тілі оқытылатын елдегі 

ұлттық, мемлекеттік, кәсіби және басқа мерекелер 

мен естелік күндер; олардың тарихи маңыздылығы; 

мерекелік рәсімдер, мәдени жобалар 

Қазақстан Республикасы 

мен тілі оқытылатын 

елдегі мерекелер 

Қазақстан Республикасы мен тілі оқытылатын 

елдегі мерекелер күнтізбесінің ұқсастықтары 

мен айырмашылықтарын талдаңыз. 

10 

10 Наурыз - жыл басы Сіздің шетелдік құрдастарыңыз Наурыз 

мерекесінде. Қонағыңыз осы мерекенің 

дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарына 

қызығушылық танытуда. Сол жайлы баяндап 

беріңіз. 

10 

 Қарым-қатынастың кәсіби саласы: Білім беру 
11 Білім беру жүйесі, жоғары кәсіби білім беру деңгейі, 

мамандықтың білім беру бағдарламасы, академиялық 

ұтқырлық, университет пен мамандықты таңдау,  

қабылдау стандарттары, білім беру траекториясы, 

жеке оқу жоспары 

Қазақстан Республикасы 

мен тілі оқытылатын 

елдегі білім беру жүйесі 

Жоба: «Қазақстан Республикасы мен тілі 

оқытылатын елдегі білім беру жүйесінің 

ерекшеліктері» 

10 

12 Университет таңдау.  Шетелдік серігіңіз сіздің университетіңізде 

білім алғысы келеді. Университет туралы 

ақпаратты сайтқа енгізіңіз.  

10 

Қарым-қатынастың кәсіби саласы: Болашақ мамандық 
13 Болашақ мамандық, кәсіби біліктілік; маманның 

кәсіби қасиеттері; нақты маман; әртүрлі 

мамандықтардың артықшылықтары мен 

кемшіліктері, мамандықтарға сұраныс; еңбекақы; 

ұжымдағы атмосфера; депрессия мен стресстердің 

даму қаупі; еңбек өнімділігі 

Кәсіби біліктілік Отбасылық кеңесте сіздің мамандық 

таңдауыңыз жайлы талқыланды. Мамандық 

таңдау пайдасына аргументтер келтіріп, 

қажетті кәсіби біліктіліктілерді атаңыз. 

10 

14 Таңдалған мамандықтың 

артықшылықтары мен 

кемшіліктері 

Эссе «Студенттердің оқу жұмысының ең 

ұтымды уақыты қандай?» 
10 
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15 Еңбек нарығындағы 

таңдаған мамандыққа 

сұраныс 

Блиц-сауалнама «Нағыз кәсіпқой қандай болу 

керек?» 
10 

Ескерту: 1 академиялық кредит = 30 академиялық сағат 
Барлығы: 150 академиялық сағат 

Базалық стандарттық (В2) деңгейде қарастырылатын тақырыптар: 
Ап

та 
Пән мазмұны Семинар (практикалық 

сабақ) тақырыбы 
Өздік жұмыс жағдаяттары Саға

т 
 Қарым-қатынастың әлеуметтік саласы: Адам және табиғат, экологиялық мәселелер  

1 Адам, табиғат, қоршаған орта, экологиялық 

проблемалар, ластану, ғылыми-техникалық үрдіс, 

инновациялар, сараптама алаңы, ғылымды 

коммерцияландыру, Қазақстан Республикасы мен тілі 

оқытылатын елдің жаңартылатын ресурстары. 
 
 

Адам және табиғат Қазіргі жаһандық экологиялық проблемаларды 

және олардың шешімдерін қарастырыңыз. 

Табиғи апаттардың себептері мен зардаптары 

неде? 

10 

2 ғылыми-техникалық 
прогресс 

 «ЭКСПО-2017 ғылыми мұрасы: көмірсутекке 

қарсы жасыл болашақ» жобасы бойынша 

жұмыс. Қайта жаңартылатын энергия, мұнай 

мен көмір арасындағы теңгерімді қалай 

таңдауға болады?» 

10 

 Қарым-қатынастың әлеуметтік саласы: Жаңалықтар, БАҚ, жарнама  
3 Жаңалықтар, БАҚ 

Жарнама, баннер, жарнамалық стендтер, сыртқы 

жарнама, белгілер, визиткалар 

Әлемдік БАҚ 
 

Әлемдік БАҚ-тарды шолып, соңғы әлемдік 

оқиғалар туралы есеп дайындаңыз. Сіз қандай 

БАҚ-ты ұнатасыз? 

10 

4 Жарнама Балаларға арналған жарнамалар / билбордтар 

таңдаңыз. Балалармен тәжірибе өткізіңіз. Бұл 

жарнамалар / билбордтар балаларға қалай әсер 

етті? Балаларға арнап жарнама таңдау керек 

пе? Өзіңіздің нәтижелеріңізді бейне репортаж 

түрінде ұсыныңыз. 

10 

 Қарым-қатынастың әлеуметтік саласы: Мәдени-тарихи негіз 
5 Тарих; мемлекеттің қалыптасуы; елдің ұлттық Рухани жаңғыру  «Қазіргі Қазақстандағы дәстүрлерді 10 
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рәміздерінің мәдени-тарихи негіздері; мемлекеттік 

ту, мемлекеттік елтаңба, мемлекеттік әнұран; 
ұрандар, эмблемалар, мемлекеттік және саяси жүйе, 

экономика салалары. 

жандандыру» тақырыбына баяндама. 

Қазақстан Республикасының мәдени саясат 

Концепциясының негізгі аспектілерін 

анықтаңыз. 
6 Мемлекет құрылымы, 

Қазақстан Республикасы 

мен тілі оқытылатын 

елдің үкіметі мен заң 

институттары  

Қазақстан Республикасы мен тілі оқытылатын 

елдің экономикасының ең дамыған салалары 

туралы ақпараттық постер жасаңыз. 

Стратегиялық даму бағырттарын анықтаңыз. 

10 

 Қарым-қатынастың әлеуметтік саласы: Мәдени-тарихи негіз 
7 Ұлттық, мемлекеттік, кәсіби және басқа мерекелер 

мен естелік күндер; тарихи маңыздылығы; 

мерекелерді атап өту, мерекелік рәсімдер, мәдени 

жобалар 
Қазақстан Республикасы мен тілі оқытылатын елдегі 

ұлттық, мемлекеттік, кәсіби және басқа мерекелер 

мен естелік күндер; олардың тарихи маңыздылығы; 

мерекелік рәсімдер, мәдени жобалар 

Еліміздегі және шет 

елдегі мерекелер 
Еліміздегі және шетелдегі мерекелер 

күнтізбесінің ұқсастықтары мен 

айырмашылықтарын талдаңыз. 

10 

8 Наурыз - жыл басы! Сіздің шетелдік құрдастарыңыз Наурыз 

мерекесінде. Қонағыңыз осы мерекенің 

дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарына 

қызығушылық танытуда. Сол жайлы баяндап 

беріңіз. 

10 

 Қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени саласы: Өнер, музыка, әдебиет 
9 Өнер, музыка, әдебиет, көрнекті қайраткерлер Қазақстан Республикасы 

мен тілі оқытылатын 

елдегі өнер, музыка, 

әдебиет 

Мәдени іс-шаралар туралы жарнаманың 

мәтінін жасаңыз. 
10 

10  Қазақстан Республикасы 

мен тілі оқытылатын 

елдің көрнекті өнер 

қайраткерлері 

Көрнекті тұлғалар туралы презентация 

дайындаңыз. ҚР мен тілі оқытылатын елдегі 
өнер қайраткерлерінің қоғамға және елдің 

дамуына қосқан үлестерін анықтаңыз. 

10 

 Қарым-қатынастың кәсіби саласы: Білім беру 
11 Білім беру жүйесі, жоғары кәсіби білім беру деңгейі, 

мамандықтың білім беру бағдарламасы, академиялық 

Қазақстан Республикасы 

мен тілі оқытылатын 

Жоба: « Қазақстан Республикасы мен тілі 

оқытылатын елдегі білім беру жүйесінің 

10 
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ұтқырлық, университет пен мамандықты таңдау,  

қабылдау стандарттары, білім беру траекториясы, 

жеке оқу жоспары 

елдегі білім беру жүйесі ерекшеліктері» 
12 Университет таңдау.  Шетелдік серігіңіз сіздің университетіңізде 

білім алғысы келеді. Университет туралы 

ақпаратты сайтқа енгізіңіз.  

10 

Қарым-қатынастың кәсіби саласы: Менің мамандығым 
13 Болашақ мамандық, кәсіби біліктілік; маманның 

кәсіби қасиеттері; шынайы кәсіпқой маман; әртүрлі 

мамандықтардың артықшылықтары мен 

кемшіліктері, мамандықтарға сұраныс; еңбекақы; 

ұжымдағы атмосфера; депрессия мен стресстердің 

даму қаупі; еңбек өнімділігі  
 
 
 

Кәсіби біліктілік Отбасылық кеңесте сіздің мамандық 

таңдауыңыз жайлы талқыланды. Мамандық 

таңдау пайдасына аргументтер келтіріп, 

қажетті кәсіби біліктіліктілерді атаңыз. 

10 

14 Таңдалған мамандықтың 

артықшылықтары мен 

кемшіліктері 

Таңдаған мамандықтың қызықты жағдаяттары 

және күнделікті өмірі. Өзіңіз таңдаған 

мамандықтың ерекшелігін зерттеп, қажетті 

кәсіби құзыреттерді анықтаңыз. 

10 

15 Еңбек нарығындағы 

таңдаған мамандыққа 

сұраныс 

Бос орындар жәрмеңкесін өткізіңіз. Жұмыспен 

қамту және еңбек нарығының жағдайы туралы 

қазіргі заманғы жастардың көзқарасын 

анықтаңыз. 

10 

Ескерту: 1 академиялық кредит - 30 академиялық сағат 
Барлығы: 150 академиялық сағат 
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