
Білім беру бағдарламасының паспорты 
 

Білім беру саласының коды 

мен жіктелуі 
7 М02 Өнер жəне гуманитарлық ғылымдар 

Дайындық  бағыттарының 

коды мен жіктелуі 
7М023 Тіл жəне əдебиет 

Білім беру 

бағдарламасының коды мен 

атауы  

7 М02302 Филология 

Білім беру 

бағдарламаларының  

топтары 

М060 Филология 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1.Қазіргі уақытта білім берудің жаңартылған бағдарламасын меңгерген, білім 

берудің түрлі салаларында оқу-тəрбие үдерісін жүзеге асырудың əдістері мен 

тəсілдерін меңгерген жоғары білікті кадрлармен қанағаттандыру. 

 2. Білім беру бағдарламасының құрамына енгізілген пəндердің мазмұнын 

бағдарлама серіктестерімен жəне жұмыс берушілермен бірге жобалау. 

3. Жоғары кəсіби профессорлық-оқытушылар құрамы 

4.Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісі субъектілерінің кəсіби жəне 

зерттеу құзыреттіліктерін дамыту үшін С.Аманжолов, З.Ахметов, Қ.Бітібаева 

атындағы арнайы мамандандырылған дəрісханалар, лингафондық кабинет, 

аудио-бейне залмен «Орыс тілі мен əдебиеті» орталығы жəне «Алтай 

жастары» студенттердің телерадио кешенімен жабдықталған.  

5.Біздің түлектер-еліміздің болашағы мен дамуына үлес қосуға қабілетті 

педагогикалық, ғылыми элитаның негізі. Сонымен қатар жұмыс берушілер 

«7М02302 Филология» білім беру бағдарламасы бойынша магистранттардың 

білімі мен кəсіби даярлығын жоғары бағалайды 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Іргелі теориялық-əдіснамалық базаға, қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларды пайдалана отырып, дербес ғылыми-зерттеу, ғылыми-

педагогикалық, ұйымдастыру-басқару қызметі дағдыларына ие, 

филологиялық ғылым саласында жан-жақты білімі бар, еңбек нарығында 

сұранысқа ие білікті кадрларды даярлау 

БББ міндеттері 

 

- оқу процесін тұтас қабылдауды қамтамасыз ететін жоғары мектеп 

əдістемесі аспектісінде кешенді білім алу;  

- əлемдік дамуда түлектердің кəсіптік мобильділігін қамтамасыз ету;   

- жоғары білікті жəне бəсекеге қабілетті мамандарды Қазақстан 

Республикасы қызмет көрсету  нарығының талаптарына сай кəсіби элитаны 

дайындау;  

- жалпы жəне кəсіптік мəдениет деңгейі жоғары мамандар дайындау;  

- филология ғылымы мен педагогикалық қызмет саласында терең 

теориялық жəне практикалық білім алу;  

- таңдаған білім саласы бойынша ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру жəне 

жүргізу дағдыларын үйрету; 

- педагогикалық қызметті іске асыру үшін психологиялық-педагогикалық 

білімді меңгерту 

БББ оқыту нəтижелері 

 

1. Жаңартылған білім мазмұны аясында ғылыми-зерттеу жəне білім беру 

қызметін жүзеге асыру үшін теориялық-əдіснамалық Тарихи-гуманитарлық 

білімді анықтау жəне түсіндіру. 

2. Филологиялық зерттеулерді жүзеге асыруда əдіснамалық принциптер мен 

əдістемелік тəсілдер жүйесін қолдану 

3. Жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясының заманауи білімін 

ғылыми-педагогикалық қызметте пайдалану 

4. Кəсіби функцияларды орындау үшін əртүрлі пəндер аясында алынған 

білімді біріктіру 

5. Өзінің ғылыми зерттеулері үшін филология жəне басқа да гуманитарлық 

ғылымдар саласында сыни талдау жүргізу жəне теориялық жəне 

практикалық білімдерін қолдану; 

6. Коммуникацияның əртүрлі салаларында қабылданған коммуникативтік 

стратегиялар мен тактикаларды, риторикалық, стилистикалық жəне тілдік 

нормалар мен тəсілдерді таңдауды жүзеге асыру 



7. Əлеуметтік-экономикалық жағдайдың өзгеруі жағдайында ғылыми 

жобалармен, филология ғылымы мен пəнаралық салалар мəселелерінің 

шешімдерімен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру. 

8. Инклюзивті жүйенің принциптерін ескере отырып, сараланған тəсіл 

негізінде субъектілердің əртүрлі санаттарымен білім беру жəне кəсіби 

қызметті жүзеге асыру.  

9.Инновациялық идеяларды, коллаборативті ортаны қалыптастыру 

тəжірибесін, цифрлық, білім беру, диагностикалық технологияларды 

пайдалануды тарату. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дəреже:  
7 М02302 Филология  оқу бағдарламасы бойынша гуманитарлық ғылымдар 

магистрі 

Лауазымдарының тізімі  

 

- жалпы білім беретін(негізгі орта, жалпы орта білім беру) жəне арнайы 

мектептердің, лицейдің, гимназияның орыс тілі  мен əдебиеті  пəні мұғалімі; 

техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдары, жоғарғы оқу орындарының 

оқытушысы; 

- біліктілікті арттыру институттарының қызметкері; 

− ғылыми институттардың ғылыми қызметкері; 

− əлеуметтік сала жəне мəдениет мекемелері қызметкері; 

− филолог-зерттеуші, білім беру мекемелеріндегі филолог-оқытушы,  

− шешендік өнер  жəне тіл мəдениеті бойынша маман; 

−  ауызша жəне жазбаша аудармаларды жүзеге асырушы маман; 

− лингвистика, əдебиеттану, фольклористика жəне текстология салаларында 

зерттеулер жүргізуші; 

− БАҚ-та, мəдениетаралық қатынас саласында жəне əлеуметтік-

гуманитарлық қызметтің басқа салаларында филологиялық білімді қажет 

ететін кəсіптік қызметтерде жетекші маман 

Кəсіби қызмет объектісі  

 

-меншік нысанына жəне ведомостволық бағыныштылығына қарамастан 

орта білім беру ұйымдарының барлық типтері мен түрлері;  

− техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдары;  

− жоғары оқу орындары;  

− ғылыми-зерттеу институттары;  

− білім беру жүйесіндегі қызметкерлердің біліктілігін арттыру жəне қайта 

даярлау институттары;  

− білім беру саласындағы өкілетті жəне жергілікті атқарушы органдар; 

− тəрбиелеу, ұйымдастыру, басқару жұмыстары; 

− əдеби-мəдени, баспа орындары; 

− бұқаралық-ағарту қызметтері салаларында 

 

                               Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация 

области образования  
7М02 Искусство  и гуманитарные науки  

Код и классификация 

направлений подготовки 
7М023 Язык и литература 

Код и наименование         

образовательной программы 
7М02302 Филология 

Группы образовательных 

программ 
М060 Филология 

Уникальность 

образовательной программы 

1.Удовлетворение потребностей в научно-педагогических кадрах высокой 

квалификации, обладающих знаниями обновленной программы 

образования, владеющих методами и приемами осуществления учебно-

воспитательного процесса в различных сферах образования.  

2.Содержание дисциплин, включенных в состав образовательной 

программы, спроектировано с партнерами программы и работодателями. 

3. Высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав. 

4. Образовательная программа для развития профессиональных и 

исследовательских компетенций субъектов образовательного процесса 

оснащена специализированными аудиториями им.С. Аманжолова, З. 



Ахметова, К.Битибаевой, лингафонным кабинетом, аудио-видео залом 

центром «Русский язык и литература» и студенческим 

Телерадиокомплексом «Алтай жастары».  

5. Наши выпускники – основа педагогической, научной элиты, способной 

внести вклад в развитие и будущее нашей страны. Кроме того, 

работодатели высоко оценивают знания и профессиональную подготовку 

магистрантов по образовательной программе «7М02302 Филология». 

Карта    профиля  подготовки    в    рамках   образовательной      программы 

Цель ОП 

 

Подготовка квалифицированных кадров, обладающих фундаментальной 

теоретико-методологической базой, навыками самостоятельной научно-

исследовательской, научно-педагогической, организационно-

управленческой деятельности с использованием современных 

информационных технологий, обладающих всесторонними знаниями в 

области филологической науки, востребованными на рынке труда 

Задачи ОП 

 

- получение комплексного образования в аспекте методики высшей 

школы, обеспечивающей целостное восприятие процесса обучения;  

-обеспечение профессиональной мобильности выпускников в мировом 

развитии;   

- подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных 

специалистов в соответствии с требованиями рынка услуг Республики 

Казахстан;;  

- подготовка специалистов с высоким уровнем общей и профессиональной 

культуры;  

- получение глубоких теоретических и практических знаний в области 

филологической науки и педагогической деятельности;  

- привитие навыков организации и проведения научных исследований по 

избранной области знаний;  

- овладение психолого-педагогическими знаниями для осуществления 

педагогической деятельности  

Результаты обучения по ОП 

 

1. Идентифицировать и интерпретировать теоретико-методологические  

историко-гуманитарные знания для осуществления научно-

исследовательской и  образовательной деятельности в рамках 

обновленного содержания образования. 

2. Применять системы методологических принципов и методических 

приемов в осуществлении филологических исследований 

3. Использовать современных знаний педагогики и психологии высшей 

школы в научно-педагогической деятельности 

4. Интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин для 

выполнения профессиональных функций 

5. Проводить критический анализ и применять теоретические и 

практические знания в сфере филологии и других гуманитарных наук для 

собственных научных исследований; 

6. Осуществлять выбор коммуникативных стратегий и тактик, 

риторических, стилистических и языковых норм и приемов, принятых в 

разных сферах коммуникации 

7. Владеть навыками работы с научными проектами, решениями проблем 

филологической науки и междисциплинарных областей в условиях 

изменяющейся социально-экономической ситуации. 

8. Осуществлять образовательную  и профессиональную деятельность с 

различными категориями субъектов на основе дифференцированного 

подхода с учетом принципов инклюзивной системы.  

9.Транслировать инновационные идеи, опыт формирования 

коллаборативной среды, использования цифровых, образовательных, 

диагностических технологий. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень 

 
Магистр гуманитарных наук  

Перечень  должностей 

 

- учитель русского языка и литературы общеобразовательных (основного 

среднего, общего среднего образования) и специальных школ, лицея, 

гимназии; организации технического и профессионального образования, 

преподаватель высших учебных заведений;; 



- сотрудник института повышения квалификации; 

- научный сотрудник научных институтов; 

- руководитель отдела социальной сферы и культуры;  

- филолог-исследователь, преподаватель-филолог в образовательных 

учреждениях,  

- специалист по ораторскому искусству и языковой культуре; 

- специалист, осуществляющий устные и письменные переводы; 

- руководитель исследования в области лингвистики, литературоведения, 

фольклористики и текстологии; 

- ведущий специалист В СМИ, в области межкультурной коммуникации 

и социально-гуманитарного филологического образования в других 

отраслях, требующих профессиональной деятельности 

Объект  профессиональной 

деятельности  

 

- всех типов и видов организаций среднего образования независимо от 

форм собственности и ведомственной подчиненности;  

- организации технического и профессионального образования;  

- высшие учебные заведения;  

- научно-исследовательские институты;  

- институты повышения квалификации и переподготовки работников 

системы образования;  

- уполномоченные и местные исполнительные органы в области 

образования; 

- воспитательная, организационная, управленческая работа; 

- литературно-культурные, издательские места; 

− массово-просветительской сферах услуг 

 

                                                         The Passport of Education Program  

 

Education area code and 

classification 
7M02 Arts and Humanities 

Code and classification of 

training areas 
7М023  Languages and Literature 

Сodeand    name   of    education   

program 
7M02302  Philology  

Groups    of     educational        

programs 
М060 Филология 

The uniqueness of the 

educational program 

1. Meeting the needs of highly qualified scientific and pedagogical personnel who 

have knowledge of the updated educational program, who know the methods and 

techniques of implementing the educational process in various fields of education.  

2. the Content of the subjects included in the educational program is designed with 

the program partners and employers. 

3. Highly professional teaching staff. 

4. the Educational program for the development of professional and research 

competencies of subjects of the educational process is equipped with specialized 

classrooms named after S. Amanzholov, Z. Akhmetov, K. Bitibaeva, a language 

laboratory, an audio-video hall, the center " Russian language and literature "and 

the student TV and radio Complex"Altai zhastary".  

5. our graduates are the Foundation of the pedagogical and scientific elite that can 

contribute to the development and future of our country. In addition, employers 

highly appreciate the knowledge and professional training of undergraduates in the 

educational program "7M02302 Philology". 

Profile    map    of    education    program 

 

Purpose  of    EP 

 

Training of qualified personnel with a fundamental theoretical and methodological 

base, skills of independent research, scientific and pedagogical, organizational and 

managerial activities using modern information technologies, with comprehensive 

knowledge in the field of philological science, in demand on the labor market 

Main task 

 

- getting a comprehensive education in the aspect of higher school methodology that 

provides a holistic perception of the learning process;  

- ensuring professional mobility of graduates in global development;   

- training of highly qualified and competitive specialists in accordance with the 

requirements of the service market of the Republic of Kazakhstan;  

- training of specialists with a high level of General and professional culture;  



- obtaining deep theoretical and practical knowledge in the field of philological 

science and teaching;  

- instilling skills in organizing and conducting research in a selected field of 

knowledge;  

- acquisition of psychological and pedagogical knowledge for the implementation 

of pedagogical activities 

Result of training of EP 

1. To identify and interpret theoretical and methodological historical and 

humanitarian knowledge for the implementation of research and educational 

activities within the updated content of education. 

2. To apply systems of methodological principles and techniques in the 

implementation of philological research 

3. To use modern knowledge of pedagogy and psychology of higher education in 

scientific and pedagogical activities 

4. To integrate knowledge gained in different disciplines to perform professional 

functions 

5. To conduct critical analysis and apply theoretical and practical knowledge in the 

field of Philology and other Humanities for their own research; 

6. To make a choice of communication strategies and tactics, rhetorical, stylistic 

and linguistic norms and techniques adopted in different areas of communication 

7. To have the skills to work with scientific projects, solutions to problems of 

philological science and interdisciplinary fields in a changing socio-economic 

situation. 

8. To carry out educational and professional activities with different categories of 

subjects on the basis of a differentiated approach, taking into account the 

principles of an inclusive system.  

9. To broadcast innovative ideas, experience in creating a collaborative 

environment, and the use of digital, educational, and diagnostic technologies. 

Graduate Qualification Characteristics 

Awarded degree: Master of education in education program 7M02302  Philology 

List   of   posts 

- teacher of the Rassiun language and literature of General education (basic 

secondary, General secondary education) and special schools, Lyceum, 

gymnasium; organization of technical and vocational education, teacher of higher 

education; 

- employee of the Institute of advanced training; 

- researcher of scientific institutes; 

- head of the Department of social sphere and culture;  

- philologist-researcher, teacher-philologist in educational institutions,  

- specialist in public speaking and language culture; 

- specialist in interpreting and translation; 

- head of research in the field of linguistics, literary studies, folklore and textual 

studies; 

- leading specialist in the media, in the field of intercultural communication and 

socio-humanitarian philological education in other areas requiring professional 

activity 

The object of professional activity 

- all types and types of secondary education institutions, regardless of ownership 

and departmental subordination;  

- organization of technical and vocational education;  

- higher education institutions;  

- research institutes;  

- institutes of advanced training and retraining of employees of the education 

system;  

- authorized and local Executive bodies in the field of education; 

- educational, organizational, managerial work; 

- literary and cultural, publishing places; 

− outreach services 

 


