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БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

ПАСПОРТЫ 

Жоғары академиялық стандарттарға сәйкес лингвистика саласындағы 
құзыреті бар PhD докторларын даярлау; заманауи лингвистиканың 
алдыңғы қатарлы салаларында ғылыми, оқу, ұйымдастырушылық және 
басқарушылық, практикалық міндеттерді тұжырымдап, шешуге 
қабілетті; азаматтық позициясы бар, бәсекеге қабілетті, функционалды. 

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ АЙМАҒЫ 1. Зерттеу: 
2. Оқу (педагогикалық): 
3. Оқу-технологиялық: 
4. Әлеуметтік-педагогикалық: 

5. Эксперименттік зерттеу 
6. Ұйымдастырушылық-басқарушылық: 

7. Әлеуметтік және коммуникативті: 
8. Ақпарат және байланыс: 



 
 

ОҚЫТУ 

НӘТИЖЕЛЕРІ (РО) 

РО1 –мамандандыру саласында қолданылатын дағдылар мен зерттеу әдістері 
тұрғысынан лингвистика саласын жүйелі түсінуді, шеберлікті көрсету; 
РО2 –тіл білімі саласындағы жаңа және күрделі идеяларды сыни тұрғыдан 
талдау, бағалау және синтездеу; ғылыми этика ережелерін ескере отырып, 
классикалық тілдік идеяларға қарсы тұру; жаңа ғылыми идеяларды шығару 
және оларды кәсіби қызметінде қолдану; 
РО3 –лингвистикалық зерттеулердің интеграцияланған процесін жоспарлау, 
әзірлеу, енгізу және түзету; өзіңіздің біліміңіз бен жетістіктеріңізді 
әріптестеріңізге, ғылыми қоғамдастыққа және көпшілікке жеткізіңіз; 
РО4- ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялауға лайықты ғылыми 
өрістің шекараларын кеңейту үшін өзіндік лингвистикалық зерттеулермен үлес 
қосу; өзінің немесе басқа ғылыми қызметтің сол немесе басқа өнімнің 
маңыздылығын бағалау және анықтау; 
РО5 - тіл саясатының жай-күйін және елдегі тілдік ахуалдың дамуын бағалау 
және болжау, оларды әртүрлі әлеуметтік салаларда жүзеге асыру мақсатында 
тұжырымдар мен ұсыныстарды дұрыс және дәл тұжырымдау; 
РО6–арнайы (лингвистикалық) ақпаратты талдауға және мемлекеттік, орыс 
және шет тілдерінде тиісті тұжырымдар мен тұжырымдарды дұрыс 
тұжырымдау; білімге негізделген қоғамды алға жылжыту үшін технологиялық, 
әлеуметтік немесе мәдени дамуға ықпал ету; 



РО7–іскерлік қарым-қатынаста лингвистикалық сараптама, аналитикалық 
есептер жасау, әртүрлі мәтіндерді редакциялау; лингвистикалық саланың 
дамуына ықпал ететін түрлі лингвистикалық өнімдерді әзірлеу; 
РО8– лингвистика саласында ақпараттық технологияларды тиімді қолдану; 
мультимедиялық бағдарламалардың, цифрлық технологиялардың 
лингвистикалық компонентін әзірлеу, қызметтің түрлі салалары үшін 
лингвистикалық өнімдер жасау; 
РО9–теориялық және әдіснамалық талдау жүргізу, болжау мен жоспарлау 
әдістерін тәжірибеде қолдану, сонымен қатар ғылыми зерттеулер мен 
практикалық мәселелерді шешу үшін лингвистикадағы білімдер мен пәнаралық 
білім синтезі. 
РО10–ақпараттық ағындардың қарқынды айналымы мен өсуі жағдайында 
білімді үнемі жаңартып отыру, кәсіптік дағдылар мен дағдыларды кеңейтуді 
қамтамасыз ету. 


