Спецификация образовательной программы по специальности
6D020500 – Филология: русская филология
6D020500 – Филология
Код и наименование специальности
Доктор философии (PhD) по
Присваиваемая академическая степень
специальности «6D020500 – Филология»
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.
Задачи образовательной программы
- теоретико-методологическая подготовке в области фундаментальных, прикладных,
поисковых филологических исследований, в междисциплинарных исследования,
гарантирующая профйессиональную компетентность, научную инициативу;
- развитие умений теоретически обосновывать, эмпирически пробировать традиционные и
инновационные научные методики и технологии филологического исследования.
- развитие навыков организации и проведения филологических исследований, способностей к
изменению вида и характера профессиональной деятельности, к работе над
междисциплинарными проектами.
Докторант должен:
иметь представление:
- о приоритетах развития современного информационного общества, основанного на знаниях;
знать:
- теоретико-методологические принципы, метаязык и метасловарь современной русской
филологии в системе; традиционные, новые, диминирующие филологические направления,
концепции, научные школы филологии;
- основные достижения, дискуссионные вопросы современных казахстанских, российских,
мировых филологических исследований; научные доминанты русской филологии второй
половины ХХ – начала ХХІ в;
-традиционные, инновационные, инфокоммуникационные методики, технологии научной
работы и преподавания филологических дисциплин в вузе;
уметь:
- анализировать состояние, направления развития филологической науки в Казахстане, в
России, в мире;
- критически анализировать научные идеи, концепции в филологии, синтезировать новые
идеи; активно, продуктивно использовать и распространять новые знания;
- планировать, реализовать, корректировать процесс филологического исследования; вносить
вклад в развитие отечественной и зарубежной филологии, получать научные результаты,
ориентированные на решение проблем развития казахстанского общества;
владеть:
- методами и методиками изучения филологических исследований;
-современными информационными технологиями поиска, сбора, хранения и обработки
информации;
быть компетентным:
- в планировании, реализации процесса филологического исследования, в создании новых
филологических знаний, в активном использовании и распространении новых знаний;
обладать:
-профессиональной компетенцией, привлекающей работодателей и партнеров.

6D020500 – Филология: орыс филологиясы
мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы
Мамандықтың коды мен атауы

6D020500 – Филология

Берілетін академиялық дәреже

«6D020500 – Филология» мамандығы
бойынша философия докторы (PhD)
Филология және әлем тілдері

Факультет
Бейінді пән: орыс тілі мен әдебиеті
Оқытудың мақсаты мен нәтижесі:
Білім беру бағдарламасының мақсаты – Бәсекелесті білім беру ортасында жоғары
академиялық стандарттарға сай орыс/қазақ филологиясы бойынша іргелі дайындықпен
қамтамасыз ету. Білім алушыларды лингвистика және әдебиеттану теориясы бойынша
негізделген негізгі курстар бойынша іргелі біліммен қамтамасыз ету.
Білім беру бағдарламасының міндеті
- іргелі, қолданбалы, филологиялық зерттеу саласындағы пән аралық зерттеулерде кәсіби
құзіреттілікті, ғылыми ықыласты қамтамасыз ететін теориялы-әдіснамалық дайындық;
- филологиялық зерттеуде ғылыми негіздеме жасауды дамыту, дәстүрлі эмпирикалық және
ғылыми инновациялық әдістеме мен технологияларды сынамаға алу;
- филологиялық зерттеу жүргізу және ұйымдастыру дағдыларын, кәсіби іс-әрекеттің сипаты
мен түрін өзгерту қабілетін, пәнаралық жобалар жұмысын дамыту
Докторанттың міндеті:
түсінуі тиіс:
- білімге негізделген қазіргі ақпараттық қоғамның даму құзіреттілігі жөнінде;
білуі тиіс:
- жүйедегі қазіргі орыс тілінің метатілі мен метасөздігінің теориялық-әдіснамалық
ұстанымдары; дәстүрлі, жаңа, басым филологиялық бағыттар, концепциялар, филологияның
ғылыми мектебі;
- қазіргі қазақстандық, ресейлік, әлемдік филологиялық зерттеулердің дискуссиялық
сұрақтары мен негізгі жетістіктері; ХХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХІ ғасырдың бірінші
жартысындағы орыс филологиясының ғылыми доминанттарын;
- жоғарғы оқу орнындарындағы филологиялық пәндерді оқытудың және ғылыми жұмыстың
технологиясы, дәстүрлі, инновациялық, инфокоммуникациялық әдісі;
Істей алуы:
- әлемдегі, Ресейдегі, Қазақстандағы филологиялық ғылымның даму бағыты мен жағдайын
сараптау;
- ғылыми идеяларды сыни сараптау, филологиядағы концепцияларды, жаңа идеяларды
синтездеу; жаңа білімді белсенді, өнімді пайдалану және тарату;
- филологиялық зерттеу процессін жобалау, түзету және іске асыру; отандық және шетел
филологиясының дамуына үлес қосу, қазақстан қоғамының даму проблемасын шешуге
бағытталған ғылыми нәтижелерге қол жеткізу;
игеру тиіс:
- филологиялық зерттеудің әдісі мен әдістемесін;
- ақпаратты іздеу, сақтау және өңдеудің заманауи ақпараттық технологияларын;
құзіретті болу:
- филологиялық зерттеу процесінің іске асырылуы, жобалануында, жаңа филологиялық білімді
қалыптастыруда, жаңа білімді белсенді пайдалану және таратуда;
меңгеруі тиіс:
- жұмыс берушілер мен серіктестер арасында қызығушылық тудыратын кәсіби құзіреттілік.

Specification of an educational program in the specialty
6D020500 – Philology: Russian philology
6D020500 – Philology
Code and name of specialty
The doctor of philosophy (PhD) in the
The appropriated academic degree
specialty "6D020500 – Philology"
Philology and world languages
faculty
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.
Problems of an educational program
- teoretiko-methodological to preparation in the field of basic, applied, basic philological
researches, in interdisciplinary researches, guaranteeing profyessionalny competence, a
scientific initiative;
- development of abilities theoretically to prove, empirically to probirovat traditional and
innovative scientific techniques and technologies of philological research.
- development of skills of the organization and carrying out philological researches, abilities
to change of a look and nature of professional activity, to work on interdisciplinary projects.
The doctoral candidate has to:
to have idea:
- about priorities of development of the modern information society founded on knowledge;
nobility:
- the teoretiko-methodological principles, meta language and the metadictionary of modern
Russian philology in system; traditional, new, diminiruyushchy philological directions,
concepts, schools of sciences of philology;
- main achievements, debatable questions of modern Kazakhstan, Russian, world
philological researches; scientific dominants of the Russian philology of the second half of
XX – there began HH_ in;
- traditional, innovative, infocommunication techniques, technologies of scientific work and
teaching philological disciplines in higher education institution;
to be able:
- to analyze a state, the directions of development of philological science in Kazakhstan, in
Russia, in the world;
- critically to analyze scientific ideas, concepts in philology, to synthesize new ideas; it is
active, productive to use and extend new knowledge;
- to plan, realize, correct process of philological research; to make a contribution to
development of domestic and foreign philology, to receive the scientific results focused on
the solution of problems of development of the Kazakhstan society;
to own:
- by methods and techniques of studying of philological researches;
- modern information technologies of search, collecting, storage and information processing;
to be competent:
- in planning, realization of process of philological research, in creation of new philological
knowledge, in active use and distribution of new knowledge;
to possess:
- the professional competence involving employers and partners.

