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БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

ПАСПОРТЫ

Жоғары академиялық стандарттарға сәйкес жалпы мәдени, кәсіптік
және пәндік құзыреттіліктері бар, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру жүйесінде, ғылыми және әлеуметтік функцияларда кәсіби
қызметін тиімді жүзеге асыра алатын, жалпы мәдени, кәсіби және
пәндік құзыреттіліктерге ие вирус тілі мен әдебиеті бойынша PhD
докторларын даярлау жақсы түсіністік

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 –филология ғылымдарының пәнін, идеялық-әдіснамалық ерекшеліктерін
жүйелі түсінуін көрсету; тіл білімі мен әдебиеттанудағы ғылыми мектептердің
тұжырымдамалары мен тәсілдері; тіл және әдебиет саласындағы әлемдік және
қазақстандық ғылымның жетістіктері; 
РО2 –студенттерге жеке тұлғаға бағытталған инновациялық технологиялар мен 
оқыту әдістерін қолдана отырып, студенттердің оқу, кәсіптік, зерттеушілік іс-
әрекетінің әр түрлі аудиториялық және сыныптан тыс түрлерін орыс тілі мен 
әдебиетін оқытуды жоспарлау, дамыту және практикада қолдану ; 
РО3 –орыс тілі мен әдебиеті саласында ақпараттық технологияларды тиімді
қолдану; мультимедиялық білім беру бағдарламаларының, цифрлық
педагогикалық технологиялардың лингвистикалық компонентін әзірлеу, 
қызметтің түрлі салалары үшін филологиялық өнімдер жасау; 
РО4-көптілді білім беру жағдайында лингвомәдениет өнімін дамыту; 
РО5 - ғылыми қарым-қатынас және халықаралық ынтымақтастық үшін шет тілін
білу және түсіну; халықаралық ғылыми форумдарда, конференциялар мен 
семинарларда көпшілік алдында сөйлеу және көпшілік алдында сөйлеу
дағдыларын қолдану;
РО6 –педагогика, орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі, тіл және әдебиет
теориясы бойынша теориялық және эксперименттік зерттеулер жүргізеді, 
ғылыми зерттеулердегі теориялық және қолданбалы мәселелерді
тұжырымдайды және шешеді; 



РО7–заманауи білім беру парадигмалары аясында лингвистикалық және
әдебиеттану ғылымын дамытудың жаңа тұжырымдамалық идеялары мен 
бағдарламаларын түсіну және шығармашылықпен жүзеге асыру; 
РО8– филологиялық білімді әр түрлі қызмет салаларында қолдану; 
лингвистикалық және әдеби құбылыстарға әлеуметтік-мәдени, тарихи
жағдайлар тұрғысынан кешенді талдау жүргізу; 
РО9-лингвистика, әдебиеттану және орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі
саласындағы зерттеулерге сараптама жүргізу; 
РО10-ақпараттық ағындардың қарқынды айналымы мен өсуі жағдайында
білімді үнемі жаңартуды, кәсіби шеберлік пен дағдыларды кеңейтуді
қамтамасыз ететін құзыреттілікті көрсету.


