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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы /
The Passport of Education Program
Қолдану саласы/ Область Білім беру бағдарламасы ғылыми-педагогикалық бағыт докторантын дайындауға арналған және білім беру
применения / Application мазмұны мен кӛлеміне қойылатын талаптарды белгілейді.
area
Образовательная программа посвящена подготовке докторантов научно-педагогического направления и
определяет требования к содержанию и объему образования.
The educational program is devoted to the preparation of doctoral students in the scientific and pedagogical direction
and determines the requirements for the content and volume of education.
6D011700 - «Қазақ тілі және әдебиеті»
6D011700 –«Казахский язык и литература»
6D011700 -«Kazakhs Langugage and Literature »

Білім беру
бағдарламасының коды
мен атауы/Код и
наименование
образовательной
программы
/ The code and name of
education program
Нормативтік-құқықтық
Қазақстан Республикасының Білім туралы заңы (27.07.2007. № 319- III)
қамтылуы/Нормативно6D011700 – Қазақ тілі және әдебиеті мамандағының
правовое обеспечение / The үлгілік оқу жоспары (ғылыми және педагогикалық бағыт)
regulatory and legal support ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 бұйрығымен.
ҚР Үкіметінің 13.05.2016 жылғы №292-ші шешімінің жаңа редакциядағы Мемлекеттік жалпы міндетті білім
беру стандарты (МЖМБС) (28.08.2012; №1080).
6D011700
–
Қазақ
тілі
және
әдебиеті
мамандағының
мамандығы бойынша типтік оқу бағдарламасы
Закон Республики Казахстан Об образовании № 319-III от 27 июля 2007 года
Типовой учебный план по специальности «6D011700 - Казахский язык и литература» приказом Министра
образования и науки РК от 05.07.2016 Государственный общеобязательный стандарт образования (ГОСО)
(28.08.2012; №1080) в новой редакии, утвержденный Постановлением Правительства РК от 13.05.2016 №292.
Типовая учебная программа по специальности «6D011700 - Казахский язык и литература»
Law of the Republic of Kazakhstan On Education No. 319-III of July 27, 2007
Typical curriculum on the specialty "6D011700 - Kazakhs Langugage and Literature "
by the order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan as of 05.07.2016
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State compulsory education standard (28.08.2012; No. 1080) in a new version, approved by the Decree of the
Government of the Republic of Kazakhstan as of May 13, 2016 No. 292.
Typical training program (2014) in the specialty "6D011700 - Kazakhs Langugage and Literature ".
Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной
программы / Profile map of education program
ББ мақсаты / Цель ОП Заманауи қоғамның проблемалары мен міндеттерін табысты шеше алатын қазақ тілі мен әдебиеті саласының
/ Objective of EP
жоғары білікті мамандарының ұлттық моделін дайындауды жүзеге асыру.
Реализация подготовки национальной модели высококвалифицированных кадров в сфере казахского языка и
литературы, способных успешно решать проблемы и задачи, поставленные современным обществом.
Realization of preparation of a national model of highly qualified personnel in the sphere of the Kazakh language and
literature, capable of successfully solving the problems and tasks posed by modern society.
Білім
беру 6D011700 - «Қазақ тілі және әдебиеті» мамандығы бойынша докторантура білім беру бағдарламасын меңгеру:
бағдарламасының
– білім мен түсінуге,
тұжырымдамасы/Конц – білімді қолдану мен түсініп қолдануға,
епция образовательной – талқылауды қалыптастыруға,
программы
– коммуникативтілік қабілеттерді жетілдіруге,
/ The concept of
– білім алу қабілетін арттыруға және жаңашылдыққа негізделген.
education program
Освоение докторской программы по специальности 6D011700 - «Казахский язык и литература» основано на:
– знание и понимание;
– использование и понимание знания;
– формирование выводов;
– улучшение коммуникативных навыков;
– повышение образовательных возможностей и инноваций.
Mastering the doctoral program in the specialty 6D011700 - "Kazakh language and literature":
– кnowledge and understanding;
– use and understand knowledge;
– form a discussion;
– improve communication skills;
– improving educational opportunities and innovation.
Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /
Graduate Qualification Characteristics
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Маманның
лауазымдарының тізімі
/ Перечень должностей
специалиста / List of a
specialist’s positions

- оқытушы (колледж, институт, ЖОО);
- ғылыми-зерттеу ұйымдарындағы ғылыми зерттеуші;
- ғылыми-педагогикалық ұйымдарда маман;
- мемлекеттік мекемелерде сарапшы;
- білім беру саласындағы ӛкілетті және жергілікті атқарушы органдарында қызметкер, басшы.
- преподаватель (колледж, институт, университет);
- научный сотрудник исследовательских организаций;
- специалист в научно-педагогических организациях;
- эксперт в государственных учреждениях;
-сотрудник, руководитель в уполномоченных и местных исполнительных органах в области образования.

- teacher (college, institute, university);
- research associate of research organizations;
- methodist in scientific and pedagogical organizations;
- an expert in government agencies;
- an employee, the head in the authorized and local executive bodies in the field of education.
Кәсіби қызмет саласы / - білім алушыларды оқыту және тәрбиелеу жұмыстарын ұйымдастыру;
Область
- жоғары оқу орнының білім беру үдерісі шеңберінде зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру;
профессиональной
- ғылыми-зерттеу институттарында зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру;
деятельности / The area - ӛкілетті және жергілікті атқарушы органдардың білім беруді басқаруда инновациялық үдерістерді қолдауын
of professional activity қамтамасыз ету.
- организация обучения и воспитания обучающихся;
-организация исследовательской работы в рамках образовательного процесса высшего образования;
- организация исследований в исследовательских институтах;
-обеспечение применения инновационных процессов в управлении образования в уполномоченных и местных
исполнительных органах.
- organization of training and education of students;
-organization of research work within the educational process of higher education;
- organization of research in research institutes;
- ensuring the application of innovative processes in the management of education in authorized and local executive bodies.
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Кәсіби қызмет нысаны
/ Объект
профессиональной
деятельности / The
object of professional
activity

Жоғары оқу орындары, орта кәсіптік оқу орындары (колледждер), ғылыми-зерттеу институттары және ЖОО-ның
ғылыми-зерттеу бӛлімдері
Высшие учебные заведения, профессионально-технические училище (колледжи), научно-исследовательские
институты и исследовательские отделы университетов
Higher educational institutions, vocational schools (colleges), research institutes and university research departments.

Кәсіби қызмет
Ғылыми-зерттеу; білім беру; тәрбие; кәсіби бағдар;
функциялары /
Научно-исследовательская; образование; воспитание; профессиональная ориентация;
Функции
Research; education; upbringing; professional orientation
профессиональной
деятельности /
Functions of
professional activity
Кәсіби қызмет түрлері/ Ғылыми және педагогикалық, ұйымдастырушылық-басқару, ғылыми, кеңес беру, мәдени-ұйымдастырушылық
Виды
қызмет
профессиональной
Научная и педагогическая, организационно-управленческая, научная, консультационная, культурнодеятельности / Types of организационная профессиональная деятельность
professional activity
Scientific and pedagogical, organizational, managerial, scientific, consulting, cultural and organizational professional
activities.
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2 Құзыреттілік / бейін картасы / Компетенций / карта профиль / Competency / profile map
Кәсіби құзыреттілік/
Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) / The result of
Оқыту нәтижесін қалыптастыратын
Профессиональные
training (PC units)
(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/
компетенции (ПК) /
Наименование дисциплин, формирующих
Professional Competences
результаты обучения (единицы
компетенций) / The name of courses that
form the results of training (units of
competences)
А
Қазақ
тіл
білімінің
жаңа парадигмалары/
КҚА
КҚ1 Тіл білімінің/әдебиеттанудың ӛзекті мәселелерін терең түсініп, алған білімдерін
Новые парадигмы казахского языка/
Маманның нақты білім, ғылыми-зерттеу жұмыстарында пайдалана алады, ғылыми талдау, тұжырым жасай
New paradigms of knowledge of the Kazakh
білік, дағдысын қолдана алады.
language
отырып, тіл білімі /
АПК1 Глубоко понимает актуальные проблемы лингвистики / литературоведения,
әдебиеттану саласында умеет использовать полученные знания в научно-исследовательской работе, умеет
кәсіби
міндеттер сделать научный анализ и выводы.
Әдебиет және ӛнер
жиынтығын шеше алуы
Литература и искусство
АРС1 Deeply understands the current problems of linguistics / literary criticism, knows how Literature and art
to use the knowledge gained in research work, knows how to make a scientific analysis and
ПКА
Способность к решению conclusions
шығарманы
әдеби
профессиональных задач АКҚ2 Әдеби шығармашылықты зерттеу, әдеби және кӛркем құбылыстарды талдау Кӛркем
талдау/Литературный
анализ
үдерісінде қазіргі ғылыми теориялар мен тұжырымдарды қолдана алады.
по языкознанию /
художественного текста/ Literary analysis of a
литературоведению,
literary text
АПК2 Умеет использовать современные научные теории и концепции при изучении
путем применения
Академиялық жазба/ Академическое письмо/
литературного
творчества,
анализе
литературных
и
художественных
явлений.
конкретных знаний,
Academic writing
умений и навыков
АРС2 He is able to use modern scientific theories and concepts in the study of literary
Әдебиет және ӛнер
creativity, the analysis of literary and artistic phenomena.
PCА
Литература и искусство
The ability to solve
Literature and art
professional problems in
АКҚ3 Жеке ғылыми-зерттеу қызметінде мәтін интерпретациясы мен филологиялық Шығыс поэтикалық мәдениеті/
linguistics / literary studies, талдау теориясына, құрылымдық мазмұндауға қабілетті
Поэтическая культура Востока/
by applying specific
The poetic culture of the East
knowledge, skills and habits АПК3 Умеет структурировать теорию интерпретации и филологического анализа текста Кӛркем
шығарманы
әдеби
талдау/Литературный
анализ
в частной исследовательской деятельности
художественного текста/ Literary analysis of a
АРС3 He is able to structure the theory of interpretation and philological analysis of the text literary text
in private research activities
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ВКҚ1 Тіл білімі саласының заманауи ғылыми парадигмасы мәселелерінде ӛзіндік Қазақ тілі түркітану кеңістігінде/
КҚВ
зерттеулер жүргізу дағдысына; нақты дәлелді қорытындысы бар ауызша және Казахский язык в пространстве тюркологии/
Тіл білімі / әдебиеттану жазбаша коммуникациялар жүргізуге қабілетті
Kazakh language in the space of Turkology
саласындағы ізденістердің
ВПК1 Имеет навыки ведения самостоятельных научных исследовании по вопросам
басым бағыттарын
современной научной парадигмы лингвистики; способен к ведению устных и Қазақ тіл білімінің жаңа парадигмалары/
айқындап, ғылыми
Новые парадигмы казахского языка/
тәжірибелер жүргізе алуы письменных коммуникации
New paradigms of knowledge of the Kazakh
ПКВ
language
Возможность определить ВРС1 Has the skills of conducting independent scientific research on the modern scientific
приоритетные
paradigm of linguistics; is capable of conducting oral and written communication
направления
Қазақ тілін / әдебиетін оқытудың инновациялық
ВКҚ2 Оқу жоспарларын құру тәсілдері мен филологиялық бағыттағы оқу пәндерінің
/
Инновационная
методика
исследований и проводить мазмұнын таңдау әдістерін, білім беру және меңгерту үрдісінің әртүрлі формаларын әдістемесі
преподавания
казахского
языка
/
литературы/
научные эксперименты в жүзеге асырудың практикалық дағдылары мен әдістерін меңгереді.
Innovative methods of teaching Kazakh language /
области языкознания /
literature
ВПК2 Владеет способами конструирования учебных программ, приемами отбора
литературоведения
содержания учебных дисциплин филологической направленности, практическими
PCВ
навыками и методами проведения различных форм процесса передачи и усвоения
The ability to identify
priority research areas and знаний.
ВРС2 Possesses ways to design curricula, methods of selecting the content of educational
conduct scientific
experiments in the field of disciplines of philological orientation, practical skills and methods of carrying out various
forms of the process of transfer and assimilation of knowledge.
linguistics / literary
ВКҚ3 Қазіргі әдебиеттанудағы Алаштану ілімінің зерттеушілік бағытын қарастырып, Қазіргі әдебиеттанудағы Алаштану ілімі/
criticism
Алашоведение в современной литературоведении/
ғылыми ізденістерінің басым бағыттарын айқындай алады. Алаштанудың
Alash introduction to modern literary criticism
гуманитарлық және филологиялық пәндер жүйесіндегі маңызын саралайды.
ВПК3 Способен определить приоритетные направления исследования Алашоведения
в современной казахской литературе; умеет оценивать значение Алашоведения в
системе гуманитарных и филологических дисциплин.
ВРС3Is able to determine the priority areas of research Alashov Studies in modern Kazakh
literature; knows how to evaluate the value of Alachism in the system of humanitarian and
philological disciplines.
Қазақ тілі түркітану кеңістігінде/
ВКҚ4 Қазіргі түркі тілдері жүйесінде қазақ тілінің ерекшелігі мен орнын анықтай
Казахский язык в пространстве тюркологии/
біледі; салыстырмалы талдаулар жасай алады.
ВПК4 Умеет определить особенности и значение казахского языка в системе
современных тюркских языков; умеет вести сравнительные анализы.
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Kazakh language in the space of Turkology

ВРС4Іs able to determine the features and significance of the Kazakh language in the system
of modern Turkic languages; is able to conduct comparative analyzes.
ВЖКҚ5 Қазіргі заманғы философиялық және әдіснамалық білімнің негізгі мәселелері Педагогиканың филосoфиясы және
мен тұжырымдамаларын біледі; философиялық және әдіснамалық мәтіндерді талдай әдіснамасы
алады, олардың негізгі тұжырымдамалық мазмұнын ашып, филологиялық ғылымның Философия и методология педагогики
Philosophy and Methodology of pedagogy
дамуының негізгі параметрлерімен байланыстыра алады.
ВОПК5 Знает основные проблемы и концепции современного философскометодологического знания; умеет анализировать философско-методологические
тексты, выявлять в них основное концептуальное содержание и соотносить его с
основными параметрами развития филологической науки.
ВGPC5 Knows the main problems and concepts of modern philosophical and methodological
knowledge; is able to analyze philosophical and methodological texts, to reveal in them the
basic conceptual content and to correlate it with the basic parameters of the development of
philological science.
Оқыту нәтижесі (ОПК млшері) /
Результат обучения (единицы ОПК) /
The result of training (GPC units)

Жалпы кәсіби
құзыреттілік/
Общепрофессиональн
ые компетенции (ОПК) /
General professional
competences (GPC)
АЖКҚ2 Тіл білімінің / әдебиеттанудың перспективалық даму талаптарына жауап
Тілді /әдебиетті зерттеу әдістері/
ЖКҚА
Қазақ тілін /әдебиетін
Методы исследования языка/литературы
беретін тиімді жобалық әзірлемелер алуды қамтамасыз ететін жобалаудың және
оқыту әдістемесі
Methods of of researching the language /
қолданудың заманауи әдістерін меңгереді.
саласында ғылыми
literature
АОПК2 Владеет современными методами проектирования, обеспечивающими
зерттеулер жүргізу
получение эффективных проектных разработок, отвечающих требованиям
мүмкіндігінің болуы
Академиялық жазба
перспективного развития языкознания / литературоведения.
ОПКА
Академическое письмо
Способность
АGPC2 s modern design methods that ensure the receipt of effective design developments that Academic writing
осуществлять
meet the requirements of the future development of linguistics / literary.
научные исследоваAЖКҚ3 Отандық тіл білімінің / әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын
Тілді /әдебиетті зерттеу әдістері/
ния в области
біледі; тілдік / әдеби зерттеу әдістері мен шығармашылық тәсілдерін меңгереді; мәтін Методы исследования языка/литературы
методики преподаMethods of of researching the language /
құрудың ұстанымдарын игереді
вания казахского
literature
АОПК3 Знает основных школ и направлений отечественного языкознания /
языка / литературы
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литературоведения; владеет исследовательскими методами и творческими способами Академиялық жазба
GPCА
The ability to carry out
языкознания / литературоведения; принципами построения текста.
Академическое письмо
scientific research in the
Academic writing
АGPC3 The basic concepts and orientations of the basic language / literary studies; research
field of teaching methods of
methods and creative writing / literary criticism; the principle of the expansion of the text.
the Kazakh language /
literature
CЖКҚ1 Шешендік ӛнер туралы теориялық білімін жан-жақты жетілдіреді, академиялық Академиялық шешендік
ЖКҚС
Таңдаған мамандық
Академическое ораторство
деңгейде шешен сӛйлеу мәдениетін игеру
саласындағы кәсіби
Academic oratory
қызметті жүзеге асыруға CОПК1 Всесторонне развивает теоретические знания об ораторском искусстве, владеет
қабілеттілік.
культурой речи на академическом уровне
Академиялық жазба
ОПКС
Академическое письмо
C
GPC1
Comprehensively
develop
theoretical
knowledge
about
oratory,
to
master
the
culture
Способность
Academic writing
of speech at the academic level
осуществлять
CЖКҚ2 Пән бойынша кәсіби сӛйлеу шеберлігі мен дағдысын қалыптастырады; сӛз Академиялық шешендік
профессиональную
жұмсау біліктіліктерін шыңдайды, ойын жазбаша және ауызша түрде жүйелі жеткізуге Академическое ораторство
деятельность в
Academic oratory
машықтанады.
области выбранной
специальности
CОПК2 Формирует навыки профессиональной речи; развивает умение системной
GPCС
Академиялық жазба
Ability to carry out of передачи мысли в письменной и устной форме.
Академическое письмо
professional activity in the
CGPC2 Form the skills of professional speech; to develop the ability to systematically
Academic writing
field of the chosen specialty
transmit thoughts in written and oral form.
D ЖКҚ1 Ӛз іс-әрекетіне мақсат қоя алады, оны іске асыруға қажетті жағдайларды
Зерттеу практикасы
ЖКҚD
Мамандық бойынша
анықтапа, оған жету үдерістерін жоспарлы түрде ұйымдастыра алады.
Исследовательская практика
ғылыми-зерттеу
Research training
жұмыстарының барлық D ОПК1Умееет своевременно организовывать свою деятельность, определять условия
для ее осуществления и добиваться процесса ее достижения.
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы
түрлерін жүзеге
Научно-ислледовательская
работа докторанта
асыруға қабілеттілік
D GPC1 It is able to organize its activities in a timely manner, to determine the conditions for
Scientific-research work of graduate PhD
ОПКD
its implementation and to achieve the process of achieving it.
Способность
DЖКҚ2 Ақпараттарды ӛз бетімен табуға, талдауға, іріктеу жасауға, қайта құруға, Зерттеу практикасы
осуществлять все
сақтауға, түрлендіруге және тасымалдауға, оның ішінде қазіргі заманғы ақпараттық- Исследовательская практика
виды
коммуникациялық технологиялардың кӛмегімен жүзеге асыруға.
Research training
научноD ОПК2 Умеет самостоятельно находить, анализировать, выбирать, переносить,
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исследовательской
хранить, преобразовывать и передавать информацию, в том числе с использованием
деятельности по
современных информационно-коммуникационных технологий.
специальности
D GPC2 Is able to independently find, analyze, select, transfer, store, transform and transmit
GPCD
Ability to carry out all kinds information, including using modern information and communication technologies.
D ЖКҚ3 Заманауи ақпараттық технологиялар қолдана отырып, саланың перспективалық
of research activities on
даму талаптарына жауап беретін жобалық шешімдер әзірлейді.
specialties
D ОПК3 Разрабатывает проектные решения, отвечающие требованиям перспективного
развития отрасли, с использованием современных информационных технологии.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы
Научно-ислледовательская работа докторанта
Scientific-research work of graduate PhD

Зерттеу практикасы
Исследовательская практика
Research training
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы
Научно-ислледовательская работа докторанта
D GPC3 Develops design solutions that meet the requirements of the future development of the Scientific-research work of graduate PhD
industry, using modern information technology
Е ЖКҚ4 Аудиториямен жұмыс жасау барысында коммуникацияның түрлі
Педагогикалық практика
салаларындағы әдістерді, стратегияларды және тәсілдерді таңдауға қабілетті
Педагогическая практика

ЖКҚЕ
Мамандық бойынша
кәсіби қызметтің
Е ОПК4 Способен общаться с аудиторией на разных уровнях коммуникации выбирая
барлық түрлерін
методы, стратегии и подходы
жүзеге асыруға
Е GPC4 Is able to communicate with the audience at different levels of communication choosing
қабілеттілік.
methods, strategies and approaches
ОПКЕ
Е ЖКҚ5 Кӛптеген ӛлшеулер мен ғылыми ақпаратты статистикалық ӛңдеу арқылы
Способность
осуществлять все
ғылым эволюциясын зерттей алады
виды
Е ОПК5 Умеет изучать эволюцию науки через многочисленные измерения и
профессиональной
статистическую обработку научной информации
деятельности по
специальности
Е GPC5 He is able to study the evolution of science through numerous measurements
GPCЕ
and statistical processing of scientific information
Ability to carry out all types Е ЖКҚ6 Білім, білік, дағдысын кӛрсетуге, пікірін дәлелді тұжырымдар арқылы
of professional activity in қорғап шығуға қабілетті.
the specialty.

Pedagogical training

Наукометрия*
Наукометрия
Science metrics

Докторлық диссертацияның орындалуы
Выполнение докторской диссертации
Implementation of the doctoral thesis
Кешенді емтихан

Е ОПК6 Способен показать знания, умения и навыки, защищать свои выводы и Комплексный экзамен
Complex
аргументы.
examination
Е GPC6 It is able to show knowledge, skills and skills, defend their conclusions and
arguments.
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