БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
ПАСПОРТЫ
• 7М01702 – Орыс тілі мен әдебиеті
БІЛІМ БЕРУ
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
ПАСПОРТЫ

Еңбек нарығында сұранысқа ие, орыс тілін оқыту әдістемесін білетін,
жалпы мәдени, кәсіби құзыреттілікке ие және инновациялық
технологияларды қолданатын және орыс тілі мен әдебиетін оқитын
жоғары білікті оқытушылар құрамын даярлау.

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ АЙМАҒЫ

-білім беру (педагогикалық;
- білім беру және білім беру;
- оқу және технологиялық;
-әлеуметтік-педагогикалық;
- тәжірибелік зерттеулер;
-ұйымдастырушылық және басқарушылық;
- ақпарат және коммуникация;

ОҚЫТУ
НӘТИЖЕЛЕРІ (РО)

РО1 –өзінің кәсіби құзыреті саласындағы мәселелерді қою және шешу және
орыс тілі мен әдебиетін білуге әсер ететін факторларды, педагогикалық
өлшемдерді, білім беру жүйесінің және түрлі құрылымдардың даму
тенденцияларын анықтай білу;
РО2 –теориялық және әдістемелік талдауды жүзеге асырады, болжау мен
жоспарлау әдістерін практикада қолданады, сонымен қатар орыс тілі мен
әдебиеті туралы білімді синтездейді және ғылыми зерттеулер мен практикалық
мәселелерді шешу үшін пәнаралық білімді синтездейді;
РО3 –Орыс тілі мен әдебиетінің дамуына әсер ететін сыртқы және ішкі
факторларды сыни тұрғыдан бағалаңыз және жаңа идеялар тудыру қабілеті
бар;
РО4 –қоршаған ортаның өзгеріп отыратын жағдайларына бейімделу және
әртүрлі пікірлерге байланысты басқару шешімдерін қабылдау;
РО5 - Халықаралық деңгейде жариялауға лайық болатын ғылыми өрістің
шекараларын кеңейту үшін өзіндік зерттеулерімен үлес қосыңыз;
РО6- тіл мен әдебиеттің дамуы туралы филологиялық ақпаратты табу және
қолдану;

РО7 – орыс тілі мен әдебиетін оқығанда көпмәдениетті ортада кәсіби қызметті
ұйымдастыру жолдарын көрсетеді, этномәдени және конфессиялық
айырмашылықтарды, әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін ескере
отырып, орыс тілі мен әдебиетін оқытуда инновациялық әдістер мен
технологияларды қолданады. қоғам, ұлттық тәрбиенің заңдылықтары мен
принциптері;
РО8 –орыс тілі мен әдебиетінде аналитикалық зерттеу әдістерін жүргізу және
қолдану, сонымен қатар студенттердің ғылыми-зерттеу және жобалық қызметін
ұйымдастыру әдістерін, оқу үрдісіндегі заманауи ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды (SMART және STEM технологиялары) жас ерекшеліктеріне
сәйкес қолдану ;
РО9-этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарды, қоғамның
әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін, ұлттық тәрбиенің
заңдылықтары мен принциптерін ескере отырып, көпмәдениетті ортада кәсіби
қызметті ұйымдастыру әдістерін қолдану;
РО10-орыс тілі мен әдебиеті саласында ақпараттық технологияларды тиімді
пайдалану;
РО11-ақпаратты талдау және мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тиісті
қорытындылар мен тұжырымдарды дұрыс тұжырымдау;
РО12-сыни талдау дағдыларына, қалыптасқан стереотиптерді жеңе
білуге дағдыланады.

