Спецификация образовательной программы по специальности
6D011800 – Русский язык и литература
6D011800 – Русский язык и литература
Код и наименование специальности
Доктор философии (PhD)
Присваиваемая академическая степень
Филологии и мировых языков
Факультет
Профильный предмет: Русский язык и литература
Цель и результаты обучения:
Цель образовательной программы - Обеспечить фундаментальную подготовку по казахской /
русской филологии в соответствии с высокими академическими стандартами в конкурентной
образовательной среде. Обеспечить обучающихся фундаментальными знаниями по основным курсам,
базирующимся на лингвистической и литературоведческой теоретической основе. Формирование
системных навыков, связанные с решением проблем обобщения и анализа научной информации, а
также генерации нового филологического знания в контексте гуманитарного знания.
Задачи образовательной программы
–Сформировать независимое креативное мышление, научное и управленческое мировоззрение
высокого уровня, умения сохранять и развивать традиции научных школ филологии как сферы
генерации знаний, переосмыслять, расширять существующие филологические знания, создавать новые
знания.
–Сформировать способность осознанного выбора направления будущей профессиональной
деятельности, где возможны оптимальные трудоустройство и карьерный рост.
–Способность выполнить научное исследование, которое требует углубленных теоретических
знаний по филологии, умения спланировать и выполнить научное исследование в рамках современных
научных парадигм и исследовательских технологий, обеспечивающих оригинальный результат; внести
вклад в развитие новейших направлений филологической науки за счет оригинального научного
исследования.
– Готовность к профессиональной карьере, связанной с проведением исследований в областях
филологического и гуманитарного знания.
Докторант должен:
иметь представление:
- об основных этапах развития и смене парадигм в эволюции филологии;
- о предметной, мировоззренческой и методологической специфике гуманитарных наук;
- о научных школах филологической науки, их теоретических и практических разработках;
- о научных концепциях мировой и казахстанской науки в области филологии;
знать:
- современные тенденции, направления и закономерности развития отечественной науки в условиях
глобализации и интернационализации;
- методологию научного познания;
- достижения мировой и казахстанской науки в области филологической науки;
уметь:
- организовывать, планировать и реализовывать процесс научных исследований;
- анализировать, оценивать и сравнивать различные теоретические концепции в филологии и делать
выводы;
- анализировать и обрабатывать информацию из различных источников;
владеть:
- критическим анализом, оценкой и сравнения различных научных теорий и идей;
- аналитической и экспериментальной научной деятельности;
- планированием и прогнозированием результатов исследования;
быть компетентным:
- в области научной и научно-педагогической деятельности в условиях быстрого обновления и роста
информационных потоков;
- в проведении теоретических и экспериментальных научных исследований в области филологии;
- в постановке и решении теоретических и прикладных задач в научном исследовании;

6D011800 –Орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының
спецификациясы
Мамандықтың аты мен коды:

6D011800 –Орыс тілі мен әдебиеті

Берілетін дәреже:

Философия ғылымдарының докторы (PhD)

Филология және әлем тілдері факультеті
Факультет
Профильді пән: Орыс тілі мен әдебиеті
Білім берудің нәтижиелері мен мақсаттары:
Білім беру бағдарламасының мақсаты - Бәсекеге қабілетті білім беру аясында жоғарғы академиялық
стандарттарға сәйкес орыс/қазақ филологиясындағы фундаменталды дайындықпен қамтамасыз ету. Білім
алушыларды лингвистиканың және әдебиеттанудың теориялық негізінде базаланатын негізгі курстар
бойынша фундаменталды біліммен қамтамасыз ету. Ғылыми ақпаратты сараптау және жинақтау
мәселелерін шешумен байланысты жүйелік қабылеттерді қалыптастыру, сонымен қатар гуманитарлық
білім контексінде жаңа филологиялық білімді құрастыру.
Білім беру бағдарламасының міндеттері
– тәуелсіз креативті ойлау қабілетін, жоғары деңгейдегі ғылыми және басқарудағы әлемдік көзқарасты
қалыптастыру, білімді қалыптастыру аясы ретінде филологиялық ғылыми мектептер дәстүрлерін сақтау
және дамыту, қайта қарастыру, филологиялық білімдерді кеңіту, жаңа білімдерді қалыптастыру.
– жұмысқа орналасу мүмкіндігі жоғары және карералық өсу жолы айқын, болашақ кәсіби әрекет
бағытын саналы трде таңдау мүмкіндігін қалыптастыру.
– филология бойынша терең теориялық білімді талап ететін ғылыми зерттеулер жасау мүмкіндігін,
нақтылы нәтижие беретін қазіргі ғылыми парадигмалар мен зерттеу технологиялары шеңберінде ғылыи
зерттеулер жасау мен жоспарлау қабілетін қалыптастыру; шынайы ғылыми зерттеулер есебінен
филология ғылымының жаңа бағыттарының дамуына үлес қосу.
– филологиялық және гуманитарлық білімдер шеңберінде зерттеулер жүргізумен байланысты кәсіби
карьераға дайындық.
Докторант міндетті:
хабардар болуға:
- филологияның дамуындағы парадигмалардың ауысуы мен негізгі даму жолдарын білу,
- гуманитарлық ғылымдардың пәндік, дуниетанымдық, әдістемелік спецификасын білу,
- филология ғылымдарының ғылыми мектептерін, олардың теориялық және тәжірибелік құрылысын
білу,
- филология саласындағы әлемдік және қазақстандық ғылыми концепцияларды білу,
білуге:
- отандық ғылымның дамуының жаһандану мен интернационализация шартындағы бағыттары мен
заңдылықтарының заманауи үрдісін білу;
- ғылыми түсініктің әдістері методологиясын;
- филология ғылымы саласында әлемдік және қазақстандық табыстарды білу;
- білім мен ғылымның әлеуметтік жауапкершілігін біліп, түсіну;
жасай алуға:
- ғылыми зерттеудің үрдісін ұйымдастырып, жоспарлап, жүзеге асыру.
- филологиядағы әртүрлі теориялық концепцияларды талдау, бағалап және салыстырып қорытынды
шығару.
- әртүрлі дерекнамалардағы мәліметтерді өңдеп,талдау.
ие болуға:
- әртүрлі ғылыми теориялар мен идеяларды салыстырып, бағалап, талдау.
- аналитикалық және эксперименталдық ғылыми қызметтерді білу.
- зерттеу нәтижелерін жоспарлау және болжау.
білікті болуға:
- ғылыми және ғылыми –педагогикалық саладағы қызметте тез жаңару мен өсуді қамтамасыз ету.
- филология саласындағы теоретикалық және эксперименталдық ғылыми зерттеулерді жүргізу
барысында;
- ғылыми зерттеуде теоретикалық және қосымша тапсырмаларды кою мен шешу барысында;

Specification of an educational program in the specialty
6D011800 – Russian and literature
6D011800 – Russian and literature
Code and name of specialty
The appropriated academic degree

Doctor of philosophy (PhD)

Faculty

Philology and world languages

Profile subject: Russian and literature
Purpose and results of training:
The purpose of an educational program - to Provide fundamental preparation on the Kazakh /
Russian philology according to high academic standards in the competitive educational
environment. To provide trained fundamental knowledge of the basic courses which are based on a
linguistic and literary theoretical basis. Formation of system skills, generalizations connected with
the solution of problems and the analysis of scientific information, and also generation of new
philological knowledge in the context of humanitarian knowledge.
Problems of an educational program
– To create independent creative thinking, scientific and administrative outlook of high level,
ability to keep and develop traditions of schools of sciences of philology as spheres of generation of
knowledge, will rethink, to expand the existing philological knowledge, to create new knowledge.
– To create ability of a conscious choice of the direction of future professional activity where
optimum employment and career development are possible.
– Ability to execute scientific research which demands profound theoretical knowledge of
philology, ability to plan and execute scientific research within the modern scientific paradigms and
research technologies providing original result; to make a contribution to development of the latest
directions of philological science due to original scientific research.
– Readiness for the professional career connected with carrying out researches in areas of
philological and humanitarian knowledge.
The doctoral candidate has to:
to have idea:
- about the main stages of development and change of paradigms in evolution of philology;
- about subject, world outlook and methodological specifics of the humanities;
- about schools of sciences of philological science, their theoretical and practical development;
- about scientific concepts of world and Kazakhstan science in the field of philology;
nobility:
- current trends, the directions and regularities of development of domestic science in the conditions
of globalization and internationalization;
- methodology of scientific knowledge;
- achievements of world and Kazakhstan science in the field of philological science;
to be able:
- to organize, plan and realize process of scientific researches;
- to analyze, estimate and compare various theoretical concepts in philology and to draw
conclusions;
- to analyze and process information from various sources;
to own:
- critical analysis, assessment and comparisons of various scientific theories and ideas;
- analytical and experimental scientific activity;
- planning and forecasting of results of research;
to be competent:
- in the field of scientific and scientific and pedagogical activity in the conditions of fast updating
and growth of information streams;
- in carrying out theoretical and pilot scientific studies in the field of philology;
- in statement and the solution of theoretical and applied tasks in scientific research;

