
                                Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 

7М01 Педагогикалық ғылымдар 

 

Дайындық 

бағыттарының коды 

мен жіктелуі 

7M017 Тіл және әдебиет бойынша педагогтарды дайындау 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды мен атауы  

7М01701 Қазақ тілі және әдебиеті 

 

Білім беру 

бағдарламаларыныңто

птары 

M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін дайындау 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ - қазіргі заманғы ұлттық және 

заманауи трендтерді ескере отырып, аймақтың білім беру жүйесі 

үшін жоғары білікті кадрлар даярлауды жүзеге асыратын жетекші 

жоғары оқу орны. 

Білім беру бағдарламасының ерекшелігі: 

1. Білім беру бағдарламасы білім берудің жаңартылған мазмұнының 

контекстінде жоғары кәсіби педагогикалық қызметтің инновациялық 

әдістемелерін, филологиялық және педагогикалық салалардағы 

заманауи ақпараттық технологияларды меңгерген, қазіргі әлемде 

бәсекеге қабілетті магистранттарды дайындауға бағытталған. 

2. Тілдік/әдебиеттану ғылымының әдістері, сондай-ақ шектес 

ғылымдардың тұжырымдамалық және әдістемелік аппаратын 

пайдалана білуге, инновациялық технологияны, ЖОО-да және 

мектепте тіл/әдебиетті оқытудың дәстүрлі амалдары мен тәсілдерін 

пайдалана білуге, мемлекеттің тіл, әдебиет, тіл саясатындағы көңіл 

бөлетін құнды мәселелеріне сәйкес өзінің көзқарасын жеткізуге 

жәненегіздеуге, ғылыми таным құралдары мен жаңа әдістерін, қазіргі 

ақпараттық мәдениеттің жетістіктерін белсенді пайдалана отырып, 

қазақ тілі мен әдебиеті саласындағы ғылыми мәселені көтеру, 

негіздеу және шешу, білімді интеграциялауға, ғылыми ұжымда 

жұмыс істеуге, ғылыми-кәсіптік қызметте коммуникацияны жүзеге 

асыруға, ғылыми-зерттеу үдерісінің және ғылыми-зерттеу іс-

әрекетінің ұйымдастыру ақпаратын меңгеруге бағытталған. 

3. Жоғары кәсіби деңгейдегі профессорлық-оқытушылық құрам, ф.ғ. 

д., профессор А.М. Картаеваның «Қазақ әдебиетінің өзекті 

мәселелері: абайтану және әуезовтану» ғылыми мектебінің болуы.  

4. Жоғары оқу орны Свече қаласының (Польша) университетінде 

Абай орталығын ашты, бұл халықаралық ынтымақтастықты тиімді 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді (білім алушылар мен 

оқытушылардың ауқымды академиялық және ғылыми алмасу 

мүмкіндігі; шетелдік оқытушылардың дәріс оқуы; Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференцияларға, семинарларға, дөңгелек 

үстелдерге қатысуы). 

5. Аймақтық еңбек нарығында білім беру бағдарламасы түлектерінің 

жоғары сұранысқа ие болуы. Біздің түлектер - еліміздің болашағы 

мен дамуына үлес қосуға қабілетті педагогикалық, ғылыми элитаның 

негізі.  

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 



ББ мақсаты 

Еңбек нарығында сұранысқа ие, іргелі кешенді білімі, жоғары 

әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар, кәсіптік және өзге де 

міндеттерді жүйелі шешуге бағытталған тереңдетілген зерттеулер 

мен ғылыми-практикалық инновациялық әзірлемелерге қабілетті 

қазақ тілі мен әдебиеті саласындағы құзыретті ғылыми-

педагогикалық кадрларды даярлау. 

БББ міндеттері 

 

1. Филологиялық пәндерді оқыту, жоғары білім беруде озық білім 

қалыптастыру негізінде іргелі білім беріп, әдіснамалық зерттеуге 

дайындау; 

2. Лингвистикалық/әдебиеттанушылық зерттеулерді жүргізу мен 

ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру, кәсіби қызметтің түрі мен 

сипатының өзгерісіне, пәнаралық жобалармен жұмыс істеуге 

бейімділікті дамыту, ғылыми-гуманитарлық пәндер саласында 

жүйеленген білімдерді қалыптастыру және инновациялық 

технологияларды қолдануды жүзеге асыру; 

3. Білім берудің инновациялық үрдістері мен трендтерін ескере 

отырып, білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында 

коллаборативті білім беру ортасын жобалау, оқу үдерісін жоспарлау, 

ұйымдастыру және басқару дағдыларын дамыту; 

4. Педагогикалық қызметті іске асыру үшін психологиялық-

педагогикалық білімді меңгерте отырып, жоғарғы әлеуметтік және 

азаматтық жауапкершілігі бар, кәсіби қызметті жүзеге асыруға 

қабілетті магистрлердің негізгі және арнайы құзыреттіліктерін 

қалыптастыру; 

5. Магистранттарға қазіргі заманғы филологиялық үдерістер мен 

құбылыстарды талдаудың ғылыми-зерттеу және тәжірибелік 

әдістерін меңгерту, және таңдаулы білім саласы бойынша ғылыми 

зерттеулер жүргізу және ұйымдастыруға дағдыландыру; 

6. Ғылыми-зерттеу; білім беру; ұйымдастыру-басқару; редакциялық-

баспалық, ғылыми-ұйымдастыру және өзге де қызмет салаларында 

көкейтесті теориялық және практикалық мәселелерді шеше білу 

қабілетін ашуды және өздігінен жаңа білім жолдарын 

шығармашылықпен игеру талабын төселдіру. 

БББ оқыту нәтижелері 

 

7М01701 Қазақ тілі және әдебиеті білім беру бағдарламасы 

аяқталғаннан кейін білім алушы: 

1. Қазақ тілі мен әдебиетінің әртүрлі салаларындағы заманауи 

теориялық және қолданбалы мәселелерді анықтау және зерттеу 

қызметінің принциптері, әдістері мен құралдарының жиынтығын 

қолдану негізінде оларды шешу жолдарын меңгереді; 

2. Филологиялық зерттеулерде әдіснамалық ұстанымдар мен 

әдістемелік тәсілдерді қолданады; 

3. Тіл білімі мен әдебиеттану саласындағы іргелі білімді пайдалана 

отырып, қазіргі филологияның өзекті мәселелерін шеше алады; 

4. Классикалық және заманауи зерттеу әдістерін, ақпараттық 

технологияларды пайдалана отырып, қазақ тілі мен әдебиеті 

саласындағы зерттеу қызметін дәлелді түрде жүзеге асырады; 

5. Синхронды және диахронды аспектілерде қазіргі қазақ тілінің 

жүйесін зерттейді; 

6. Этнос, мәдени лексика саласындағы тілдің кумулятивті 

функциясын интерпретациялайды; 

7. Ғылыми эстетиканың теориялық мәселелері саласындағы 

зерттеушілердің еңбектерін талдайды; 



8. Көркем мәтіннің, авторлық стильдің ерекшеліктерін талдайды; 

9. Толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде этикалық және 

әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып тұжырымдайды; 

10. Филология ғылымдары саласындағы зерттеулердің өзектілігі мен 

нәтижелілігін бағалайды; 

11. Жоғары мектептің педагогика және психологиялық білімдерін 

ғылыми-педагогикалық қызметте қолданады; 

12. Диалог, хат алмасу, келіссөздер жүргізу үшін, кәсіби міндеттерді 

шешу үшін мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ауызша және 

жазбаша нысанда коммуникацияны көрсетеді; 

13. Жаңартылған білім беру мазмұны аясында ғылыми-зерттеу және 

білім беру қызметін жүзеге асыру үшін теориялық-әдіснамалық 

филологиялық білімді сәйкестендіреді және түсіндіреді; 

14. Филологиялық пәндер бойынша білім берудің жаңартылған 

мазмұны аясында кәсіби қызметті тиімді жүзеге асырады және 

жетілдіру үшін қажетті психологиялық және педагогикалық әдістер, 

амалдар мен құралдар жүйесін меңгереді. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дәреже:  
7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті білім беру бағдарламасы бойынша 

педагогикағылымдарының магистрі 

Лауазымдарының тізімі  

 

- жалпы білім беретін (негізгі орта, жалпы орта білім беру) және 

арнайы мектептердің, лицейдің, гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі;  

- техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары, жоғарғы оқу 

орындарының оқытушысы; 

 ғылыми институттардың ғылыми қызметкері; 

 педагогикалық тәрбие және филологиялық білім беру кабинетінің 

әдіскері; 

 білім беру жүйесіндегі қызметкерлердің біліктілігін арттыру және 

қайта даярлау институттарының қызметкері; 

 білім беру саласындағы өкілетті және жергілікті атқарушы 

органдар қызметкері; 

 мемлекеттік мекемелер мен бұқаралық ақпарат құралдары 

саласында жетекші маман; 

 әдеби-мәдени, баспа орындары  қызметкері. 

Кәсіби қызмет 

объектісі  

 

Нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, 

барлық үлгідегі және түрдегі орта білім беру ұйымдары, техникалық 

және кәсіптік білім беру ұйымдары, жоғарғы оқу орындары, ғылыми 

институттар, мұражай, әкімшілік, қосымша білім беру ұйымдары, 

біліктілікті арттыру институттары, әдістемелік кабинеттерде,  мәдени 

білім беру орталықтары, этникалық орталықтар, ғылыми-зерттеу 

орталықтары. 

 


