Спецификация образовательной программы по специальности
5В011800 – Русский язык и литература
Код и наименование специальности
Присваиваемая академическая степень

5В011800 - Русский язык и литература
Бакалавр
образования
специальности
«Русский язык и литература»
Филологии и мировых языков

Факультет
Профильный предмет: Литература
Цель и результаты обучения: подготовка профессионального компетентного специалиста,
способного творчески решать вопросы становления, развития личности школьника.
Цель образовательной программы - овладение основами наук, необходимых будущим
специалистам для понимания основных явлений природы и общества, участие в общественной
и трудовой деятельности, в процессе развития и саморазвития личности, связанном с
овладением социально-значимым опытом человечества, воплощенным в знаниях, умениях,
творческой деятельности и эмоционально-ценностном отношении к миру
Задачи образовательной программы
- получение фундаментальных знаний в области филологии, овладение гуманитарной
культурой, этическими и правовыми нормами, регулирующими отношения в
профессиональной деятельности, овладение новыми методами научного анализа и
прогнозирования различных явлений, умение их использовать в профессиональной сфере;
- овладение теоретическими основами изучаемых языков, устной и письменной формой
изучаемых русского, казахского и иностранных языков в их различных жанрах и стилях.изучение методических дисциплин с целью формирования и развития у будущих учителей
профессиональных умений и навыков.
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;
знать:
- методы лингвистического и литературоведческого анализа при творческом решении
проблемных задач и ситуаций;
- перспективы развития филологических дисциплин;
уметь:
- использовать на практике методы филологических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности;
- использовать знание истории, основных принципов устойчивого развития природы и
общества в контексте всемирного и евразийского процесса для прогнозирования возможных
сценариев будущей профессиональной деятельности;
владеть:
- навыками обобщения, анализа, восприятия информации
- 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.

5В011800- Орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша білім беру бағдарламаларының
спецификациясы
Мамандық коды мен атауы
Берілетін академиялық дәреже

5В011800 - Филология
«Орыс тілі және әдебиет» мамандығының
бакалавры
Филология және әлем тілдері

Факультет
Профильді пән: Әдебиет
Оқытудың нәтижесі және мақсаты: кәсіби компоненттік маман дайындау, қалыптасу
мәселелерін шығармашылық тұрғыдан шешімін табу қабілеті, мектеп оқушысының дамуы;
Білім беру бағдарламасының мақсаты:
- болашақ мамандарға аса қажетті қоғам мен табиғаттың негізгі құбылыстарын түсіну үшін
ғылым негізін меңгеру, тұлғаның дамуы мен өзін-өзі дамыту процесі барысында, әлемге
деген эмоциялық-құндылық қатнас пен шығармашылық әрекет, икемділік, білімге негізделген
адамзаттың әлеуметтік маңызды тәжірибені меңгеруімен байланысты еңбек қызметі мен
қоғамдық шараларға қатысуы
Білім беру бағдарламасының міндеті:
- филология саласында іргелі білім алу, кәсіби әрекет барысында қарым-қатынасты реттеуші
гуманитарлық мәдениетті, этникалық және құқықтық
нормаларды меңгеру, әртүрлі
құбылыстарды болжау және ғылыми талдаудың жаңа әдістерін меңгеру, кәсіби салада оларды
қолдана білу;
- оқылатын пәннің негізгі теориясын меңгеру;
- болашақ мұғалімдердің бойында кәсіби ептілік пен қабілеттердің қалыптасуы мен даму
мақсатында әдістемелік пәндерді меңгеру.
Бакалаврдың міндеті:
- ғылым жетістіктерін пайдалану және дамытумен байланысты әлеуметтік және этикалық
мәселелер, түр мен әдістер, ғылыми таным мен оның құрылымы, ғылымның ролі туралы білімге
ие болу;
Білуге қажетті:
- Күрделі мәселелер мен жағдайларды шығармашылық тұрғыдан шешу арқылы лингвистикалық
және әдебиеттанушылық сараптау әдістерін пайдаланауға дайын болу;
- филология пәнінің келешегін дамыту;
- кәсіптік және әлеуметтік қызметтер түрлерінде филологиялық ғылымның әдісін тәжірбиеде
қолдану;
- болашақ кәсіби әрекеттің мүмкіндік жобасын болжауға арналған бүкіләлемдік және
еуразиялық процестегі контексте
табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының
негізгі
қағидаларын, тарихты білетінін пайдалану;
игеруі:
- ақпаратты меңгеру, жалпылау, талдау дағдылары;
-кәсіби әрекетінің көріністері мен нақты фактілерін лингвистикалық және әдеби танымдық
сипаттауын түсіну аппараты;
-ақпаратты іздеу, жинау, өңдеу және сақтаудың заманауи ақпараттық технологияларын игеру.
Құзыретті :
- филологияның бүгінгі мәселелері;
менгеру:
- жұмыс берушілер мен серіктестерді қызықтыратын кәсіби құзыреттілік.

Specification of an educational program in the specialty
5B011800 – Russian and literature
Code and name of specialty

5B011800 - Russian and literature

The appropriated academic degree

Bachelor of formation of the specialty "Russian
and Literature"

Faculty

Philology and world languages

Profile subject: Literature
Purpose and results of training: training of the professional competent expert capable creatively to
resolve issues of formation, development of the identity of the school student.
The purpose of an educational program - mastering fundamentals of the sciences necessary for future
experts for understanding of the main natural phenomena and society, participation in public and
work, in the development and self-development of the personality connected with mastering the
socially significant experience of mankind embodied in knowledge, abilities, creative activity and the
emotional and valuable relation to the world
Problems of an educational program
- receiving fundamental knowledge in the field of philology, mastering humanitarian culture, ethical
and the precepts of law governing the relations in professional activity, mastering new methods of the
scientific analysis and forecasting of various phenomena, ability to use them in the professional
sphere;
- mastering theoretical bases of the learned languages, an oral and written form studied Russian,
Kazakh and foreign languages in their various genres and styles. - studying of methodical disciplines
for the purpose of formation and development in future teachers of professional skills.
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;
nobility:
- methods of the linguistic and literary analysis at the creative solution of problem tasks and
situations;
- prospects of development of philological disciplines;
to be able:
- to use in practice methods of philological sciences in different types of professional and social
activity;
- 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:
- skills of generalization, analysis, perception of information
- 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.

