
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

ПАСПОРТЫ

• 6В01702 – Орыс тілі мен әдебиеті

БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

ПАСПОРТЫ

Қоғамдық әлеуметтік тапсырысты орындауға үлес қосуға арналған

заманауи лингводидактикалық жағдайларды ескере отырып, білім

беру қызметінде тиімді технологияларды қолдану арқылы жоғары

білікті мұғалімдерді даярлау.

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ АЙМАҒЫ білім беру (педагогикалық); 

- білім беру және білім беру;

- оқу және технологиялық;

-әлеуметтік-педагогикалық;

- тәжірибелік зерттеулер; 

-ұйымдастырушылық және басқарушылық;

- ақпарат және коммуникация;



ОҚЫТУ 

НӘТИЖЕЛЕРІ (РО)

РО1 –мұғалім кәсібінің жоғары әлеуметтік мәні, кәсіби этика принциптері

туралы түсінікті көрсетеді, орыс тілі мен әдебиеті, педагогикалық өлшемдер

және білім беру жүйесінің даму тенденциялары туралы білімдерін оқытуда

қолданады

РО2 –білім беру процесінің барлық субъектілерінің (мұғалім, оқушылар

және олардың ата-аналары) қызметін талдайды, интеллектуалды, физикалық

және рухани дамыған жеке тұлғаны тәрбиелеуге бағытталған көзқараспен,

сыни ойлаумен, өмір сүруге дайын білім беру процесін имитациялайды.

өзгеретін әлеуметтік-экономикалық жағдайлар;

РО3 –орыс тілі мен әдебиетін оқуда жалпы, нақты және жеке психикалық

ерекшеліктерді, инклюзивті білім берудің құндылығын ескеру құралдарын

қолданады, әртүрлі жас деңгейлеріндегі мінез-құлық пен белсенділікті

реттеу ерекшеліктерін біледі;

РО4 –орыс тілі саласындағы білімдерін көрсетеді; филологиялық зерттеу

әдістерін көрсетеді, талдау жасайды, синтездейді, филологиялық өнім жасау

үшін әр түрлі ақпарат көздерін шығармашылық түрлендіреді, гипотеза

жасайды, лингвистикалық құбылыстарды немесе оқиғаларды жүйелі

түсіндіреді, тіл мен көркем мәтінді зерттеуге шығармашылық, зерттеушілік

көзқарас көрсетеді;



РО5 –орыс, қазақ және әлем әдебиетінің негізгі даму кезеңдерін атайды,

негізгі әдеби бағыттар мен бағыттарды тізбектейді, әдеби жанрларды

ажыратады, көркем мәтінге әдеби талдау жасауды оқытуда қолданады,

жазушылардың шығармашылық жолының негізгі фактілерімен таныс және

олардың шығармаларын түсіндіреді;

РО6 –сыныптан тыс жұмыстардағы балалардың әр түрлі іс-әрекеттерін

ұйымдастыру әдістерін қолданады, оқушылардың ғылыми-зерттеу және

жобалық іс-әрекеттерін, оқу үрдісіндегі заманауи ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды (SMART және STEM технологиялары)

жас ерекшеліктеріне сәйкес ұйымдастыру әдістерін қолданады;

РО7 – орыс тілі мен әдебиетін оқығанда көпмәдениетті ортада кәсіби

қызметті ұйымдастыру жолдарын көрсетеді, этномәдени және конфессиялық

айырмашылықтарды, әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін

ескере отырып, орыс тілі мен әдебиетін оқытуда инновациялық әдістер мен

технологияларды қолданады. қоғам, ұлттық тәрбиенің заңдылықтары мен

принциптері;

РО8 –кәсіптік мәселелерді шешуде пәнаралық және ведомствоаралық

ынтымақтастыққа қатысады, студенттердің өзгеріп отырған еңбек нарығына

бейімделуіне қажетті құзыреттіліктерді дамытуға және ұтқырлыққа қабілетті


