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5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі 

 

Мамандықтың жалпы сипаттамасы 

«5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі» 

мамандығының бағдарламасы Болашақ университетінің 

миссиясына сәйкес және бағдарламаның ерекшеліктерін 

толығымен анықтайды. 

Аталған бағдарлама шеңберінде Қазақстанның 

білім беру және ғылыми орталықтарындағы қазіргі 

заманғы зерттеулерді жүргізуге ықпал ететін, шетел тілі 

мен әдістемесінің жаңа парадигмаларын дамытатын, сол 

сияқты өз жұмыстарының нәтижелері бойынша мемлекет 

пен қоғам алдындағы өз жауапкершіліктерін терең  

«5В011900 –  Шетел тілі: екі шетел тілі» 

бағытындағы мамандарды дайындау бойынша 

студенттердің кәсіби іс-әрекеті филология және 

гуманитарлық білім, тіл, тұлғааралық және 

мәдениетаралық коммуникация, білім беру, мәдениет 

және басқару салаларында жүзеге асырылады. 
 

       «5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі» 

бакалавриатының білім беру мақсаты:  

- отансүйгіштік, Қазақстан Республикасы 

халықтарының достығы, әртүрлі мәдениеттерге, салт-

дәстүрлерге құрмет көрсету рухында тәрбиелеу; 

-жалпы адамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық 
құндылықтарын қалыптастыру; 

-экологиялық, дене мәдениетін, этикалық, 

құқықтық мәдениетті және ойлау мәдениетін 

қалыптастыру; 

-бакалаврды тілдік даярлау 

-кәсіби қызметте қажетті іргелі білім, білік 

және дағдыны қалыптастыру болып табылады. 
 

 

«5В011900 –  Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы 

бакалавриатының білім беру мақсаты: 

 Тар шеңберлі мамандандыруларға сәйкес 

академиялық (жалпы кәсіби) мақсаттағы шетел тілін, 

арнайы мақсаттағы шетел тілін, базалық шетел тілін 

халықаралық стандарт талаптарына сәйкес оқыту; 

 Халықаралық деңгейде қабылданған шетелдік білім 

беруді оқытудың деңгейлік тәсілін ұлттық білім беру 

жүйесін ескере отырып ендіру;  

 Тіл мен мәдениеттің өзара ықпалдастығын ескере 

отырып оқытудың мазмұнын анықтау.  

 

Мамандық иегерлері: 

Ол кім?  мамандығы бойынша негізгі 

және кәсіби білімі бар белгіленген 

тәртіпке сәйкес кәсіби қызметті жүзеге 

асыра алатын құзіретті маман. 

Ол қандай? Бакалавр оқушының жеке тұлғасына 

бағытталған кәсіби-педагогикалық 

қызметтің функциялары болуы тиіс: 

- педагогикалық мақсат қою 

саласындағы білімдерді, біртұтас 
педагогикалық процесті жобалау және 

жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын 

меңгеру; 

- жүйелеуші-құрылымдық функциялар: 

гностикалық (зерттеу), сындарлы-

жоспарлау, ұйымдастыру. 

Оның 

келешегі 

 магистратура 

 докторантура 

 

 

 

                                                     оқу 

 

педагогическая 

                                                           педагогикалық 

                                                                                                                      

               

 
 

Студенттер сабақ үстінде 

 

 

Лингафон кабинетінде 

Практика  



 

 

 «English club» үйірмесінің мүшелері 

 

 

 

«Болашақ» университеті 

Қызылорда қаласы  

Абай даңғылы, 31А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Профессор-оқытушылар құрамы 

1 ф.ғ.к., аға оқытушы Г.Снасапова  
2 ф.ғ.к., аға оқытушы З.Атажанова 

3 ф.ғ.к., аға оқытушы Ф.Оспанова 

4 ф.ғ.к., аға оқытушы Е.Есіркепов  

5 магистр, аға оқытушы Г.Қадырова 

6 магистр, аға оқытушы А.Рсалиева 

7 магистр, аға оқытушы А.Алибекова 

8 магистр, аға оқытушы А.Сыдықова 

9 магистр, аға оқытушы Р.Қалдыбаева 

10 

11 

12 

13 
14 

15 

магистр, аға оқытушы А.Ержанова 

магистр, аға оқытушы А.Айтпаш 

магистр, аға оқытушы М.Көппосынова 

магистр, аға оқытушы Ш.Смаилова 
магистр, аға оқытушы А.Закирова 

 аға оқытушы Г.Прмаганбетова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Болашақ» университеті 
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