Спецификация образовательной программы по специальности
5В020500 - Филология
5В020500 - Филология
Код и наименование специальности
Бакалавр гуманитарных наук по
Присваиваемая академическая степень
специальности «Филология: русская
филология»
Филологии и мировых языков
Факультет
Профильный предмет: Литература
Цель и результаты обучения: подготовка профессионального компетентного специалиста,
владеющего общими основами филологических знаний как основой для специальной
филологической деятельности.
Цель образовательной программы - обеспечение условий для получения полноценного,
качественного профессионального образования, профессиональной компетенции в области
русской филологии. Формирование конкурентоспособности выпускников специальности
«Филология».
Задачи образовательной программы
- овладение лингвистическими дисциплинами, которые служат формированию понятий о
структуре языкознания как науки и о языке как системе и функционирующем механизме,
а также знаний по теории и методологии языкознания с учетом смены научных парадигм
и принципов формирования и развития теории языка;
- овладение литературоведческими дисциплинами, которые дают представление об
основных теоретических понятиях с учетом достижений мирового литературоведения,
способствуют пониманию ведущих закономерностей художественного творчества;
вооружают студентов необходимыми знаниями по истории русской, мировой и казахской
литературы; знакомят с эволюцией родов и жанров, методов и направлений; с творчеством
выдающихся писателей, чьи произведения являются вкладом как в отечественную, так и
мировую культуру.
Бакалавр должен:
иметь представление:
- о роли науки, научного познания и его структуре, формах и методах, социальных и
этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки;
- о современном состоянии филологии;
знать:
- методологические основы и категории педагогики; возрастную психологию и физиологию
учащихся, типологические и индивидуальные их особенности;
- теоретические основы преподаваемого предмета, его структуру и содержание в системе
предпрофильного обучения;
- методику преподавания русского языка и литературы в школе;
уметь:
- критически оценивать и осваивать новые достижения в филологии через осознание их
категориального и философско-методологического аппарата и прикладных возможностей;
- использовать знание истории, основных принципов устойчивого развития природы и
общества в контексте всемирного и евразийского процесса для прогнозирования
возможных сценариев будущей профессиональной деятельности;
владеть:
- понятийным аппаратом дисциплин лингвистического и литературоведческого характера с
реальными фактами и явлениями профессиональной деятельности;
-современными информационными технологиями поиска, сбора, хранения и обработки
информации;
быть компетентным:
- в современных проблемах филологии;
обладать:
-профессиональной компетенцией, привлекающей работодателей и партнеров.

5В020500 – Филология мамандығы бойынша білім беру бағдарламаларының
спецификациясы
5В020500 - Филология
Мамандық коды мен атауы
Филология: орыс филологиясы мамандығы
Берілетін академиялық дәреже
бойынша
гуманитарлық
ғылымдар
бакалавры
Филология және әлем тілдері
Факультет
Профильді пән: Әдебиет
Оқытудың нәтижесі және мақсаты: кәсіби компоненттік маман дайындау, арнайы
филологиялық қызметтік негізі ретінде жалпы филологиялық білім негізін меңгеру;
Білім беру бағдарламасының мақсаты:
- орыс филология аумағындағы кәсіби құзыреттілікте, кәсіби сапалы білім алуға жағдай
жасау. «Филология» мамандығының түлектерінің бәсекеге қабілеттерін қалыптастыру.
Білім беру бағдарламасының міндеті:
- тілдің жүйе, қызмет етуші механизм және ғылым ретіндегі білімдердің құрылымы
жөніндегі түсінікті қалыптастыратын лингвистикалық пәндерді білу, сонымен қатар тіл
теориясының қалыптасу мен даму қағидаларындағы ғылыми парадигманың ауысуын
ескере отырып тіл білімінің теориясы мен әдістемесі туралы білімді игеру;
- әлем әдебиетінің жетістіктерін ескере отырып негізгі теориялық түсініктер жөнінде
ақпарат бере отырып, көркем шығармашылықтың негізгі заңдылықтары жөнінде түсінік
беретін, сөз өнерінің жазбаша түрі ретіндегі әдебиеттің эстетикалық ерекшелігін
сараптауға қажетті әдебиеттану сабақтарын білу; студенттерді орыс, қазақ және әлем
әдебиетінің тарихы турасындағы қажетті біліммен қаруландырады; әдістер мен
бағыттардың, тек пен жанрлардың бағыттарымен таныстырады; отандық және әлемдік
мәдениетке маңызды салым болған шығармалар авторларының шығармашылығымен
таныстырады;
Бакалавр мамандықты меңгеру нәтижесәнде:
- Техника мен технологиядағы, ғылым жетістіктерін пайдалану және дамытумен байланысты
әлеуметтік және этикалық мәселелер, түр мен әдістер, ғылыми таным мен оның құрылымы,
ғылымның ролі туралы;

- филологияның қазіргі жағдайы туралы түсінігі болуы міндетті;
Білуге қажетті:
- педагогикалық категория және әдістемелік негіз;
- жасөспірім психологиясы және оқушылар физиологиясы, типологиялық және
индивидуалдық ерекшеліктері;
- оқытылатын пәннің негізгі теориясы, оның структурасы және профильді оқытудың
жүйелік мазмұны;
- мектепте орыс тілі және әдебиетті оқыту әдістемесі ;
Істей алуы:
- қолданбалы мүмкіндіктер және философиялық-әдістемелік аппараттар мен категориалық
таным арқылы филологиядағы жаңа жетістіктерді меңгеріп, сыни тұрғыдан бағалай білу;
- болашақ кәсіби әрекеттің мүмкін болатын жобаларын болжау үшін әлемдік және еуразиялық
үрдіс контексіндегі табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының негізгі қағидалары мен тарихи
білімдерді пайдалана білу;

игеруі:
-кәсіби қызметтің құбылыстары мен нақты дәйектерімен бірге пәннің лингвистикалық
және әдебиеттанулық маңызының түсініктік аппаратын игеру;
-ақпаратты қарастыру, жинақтау, сақтау және өңдеудің заманауи ақпараттық
технологияларын игеру.
Құзыретті :
- филологияның бүгінгі мәселелері;
менгеру:
- жұмыс берушілер мен серіктестерді қызықтыратын кәсіби құзыреттілік.
Specification of an educational program in the specialty

Code and name of specialty
The appropriated academic degree
Faculty

5B020500 - Philology
5B020500 - Philology
The bachelor of the humanities in "Philology:
Russian philology"
Philology and world languages

Profile subject: Literature
Purpose and results of training: training of the professional competent expert owning the
general bases of philological knowledge as a basis for special philological activity.
The purpose of an educational program - providing conditions for receiving full, quality
professional education, professional competence of area of the Russian philology. Formation of
competitiveness of graduates of the specialty "Philology".
Problems of an educational program
- mastering linguistic disciplines which serve formation of concepts about structure of linguistics
as sciences and about language as system and the functioning mechanism, and also knowledge of
the theory and methodology of linguistics taking into account change of scientific paradigms and
the principles of formation and development of the theory of language;
- mastering literary disciplines which give an idea of the basic theoretical concepts taking into
account achievements of world literary criticism, promote understanding of the leading regularities
of art creativity; arm students with necessary knowledge of history of the Russian, world and
Kazakh literature; acquaint with evolution of childbirth and genres, methods and the directions;
with works of outstanding writers, whose works are a contribution as in domestic, and world
culture.
The bachelor has to:
to have idea:
- about the role of science, scientific knowledge and its structure, forms and methods, social and
ethical problems connected with development and use of achievements of science;
- about a current state of philology;
nobility:
- methodological bases and categories of pedagogics; age psychology and physiology of pupils,
typological and their specific features;
- theoretical bases of the taught subject, its structure and the contents in system of preprofile
training;
- a technique of teaching Russian and literature at school;
to be able:
- critically to estimate and master new achievements in philology through understanding of their
categorial and philosophical and methodological device and applied opportunities;
- to use knowledge of history, the basic principles of a sustainable development of the nature and
society in the context of the world and Euroasian process for forecasting of possible scenarios of
future professional activity;
to own:
- a conceptual framework of disciplines of linguistic and literary character with the real facts and
the phenomena of professional activity;
- modern information technologies of search, collecting, storage and information processing;
to be competent:
- in modern problems of philology;
to possess:
- the professional competence involving employers and partners.

