
Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 
6В02 Ӛнер және гуманитарлық ғылымдар  

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 
6В022 Гуманитарлық ғылымдар  

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы  

6В02203 Дінтану-философия  

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

В033 Дін және теология  

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. 6В02203 дінтану-философия білім беру бағдарламасы 

дінтану, философия, философиялық және діни мәтіндерді 

сараптау саласында жүйелі білім алуға мүмкіндік береді. 

2. Негізгі назар діни мәдениеттің алуан түрлі феномендерін 

ғылыми-сыни тұрғыдан түсіну, ӛндіріс процесін 

практикалық игеру және қоғамдағы философиялық-діни 

мәндер мен мағыналарды беру құзыреттерін қалыптастыруға 

бағытталған. 

3. Бағдарлама ӛңірлік еңбек нарығына және жұмыс 

берушілермен тығыз ынтымақтастыққа бағытталған. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты 

Білім беру және мәдениет мекемелерінде, қоғамдық ұйымдар 

мен мемлекеттік билік органдарында ғылыми-зерттеу, 

ұйымдастыру-басқару, жобалау, оқытушылық, ақпараттық 

және сараптамалық-талдау қызметін жүзеге асыру үшін 

қажетті кәсіби құзыреттілікке, ұстанымдарға және 

құндылықтарға ие ӛңірлік еңбек нарығында сұранысқа ие 

дінтанушы-философтарды даярлау 

БББ міндеттері 

1. Философия және дінтану категориялық аппаратымен еркін 

жұмыс істеу. 

2. Философиялық және дінтанулық білімнің түрлі 

салаларында теориялық және практикалық білімді қолдану. 

3. Әлеуметтік-мәдени, философиялық және дінтанулық 

зерттеулер әдіснамасын кәсіби қызметте игеру және қолдану. 

4. Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік-мәдени дамудың және діни 

ахуалдың ӛзекті мәселелері бойынша болжамдық және 

талдау жұмыстарын жүзеге асыру. 

БББ оқыту нәтижелері 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушылар 

қабілетті: 

1. кәсіби қызметті азаматтық принциптері, адамгершілік, 

құқықтық және кәсіпкерлік мәдениет құндылықтарын терең 

ұғыну, ӛз шешімдері мен іс-әрекеттерінің нәтижелері үшін 

әлеуметтік жауапкершілікті түсіну негізінде жүзеге асырады; 

2 қазіргі әлемде толерантты мінез-құлықты және діни 

кӛзқарастар мен мәдениеттердің сан алуандығына құрмет 

кӛрсетеді; 

3 философиялық-этикалық және дінтанулық білім негізінде 

сыни ойлау, ауызша және жазбаша диалог, парасаттылық 

мәдениетін кӛрсетеді; 



4 философиялық және діни ілімдердің тарихы мен 

әдіснамасы туралы базалық білімді практикада қолданады; 

5 қазақстандық қоғамның қоғамдық санасын жаңғырту 

контекстінде тарихи тұлғалардың тарихи-мәдени мұрасы мен 

прогрессивті кӛзқарастарын шығармашылықпен 

пайдаланады; 

6. философия мен дінтанудың, философиялық және діни 

ілімдердің қазіргі жағдайы, заңдылықтары мен логикасының 

ӛзекті мәселелерін талдайды; 

7 ғылыми-зерттеу қызметін оны ұйымдастыру принциптері 

мен құрылымы, әлеуметтік-философиялық және дінтанулық 

білім саласындағы бірегей әдістемелер, эксперименттік 

қызмет нәтижелерін түсіндіру тәсілдері, академиялық хат 

білімі негізінде жүзеге асырады; 

8 кәсіби педагогикалық қызметті қазіргі заманғы 

технологиялар мен оқыту әдістері негізінде философиялық 

және дінтанулық пәндері саласында жүзеге асырады; 

9 діни және философиялық мазмұндағы мәтіндерді талдау 

және бағалау негізінде сараптауды жүзеге асырады; 

10 БАҚ-та, мемлекеттік және конфессиялық ұйымдарда 

әлеуметтік-мәдени даму және діни ахуалдың ӛзекті 

мәселелері бойынша сараптамалық-талдау және кеңес беру 

қызметін жүргізеді; 

11 философиялық және дінтанулық тұжырымдамаларды 

пәнаралық зерттеулермен біріктіру негізінде бірегей жобалар 

мен бағдарламаларды әзірлеуге қатысады 

12 жаһандық сын-қатерлер мен қоғамдық сананы 

жаңғыртуды ескере отырып, әлеуметтанулық зерттеулер мен 

қоғамдық пікір мониторингі нәтижелерін сыни ұғыну 

негізінде мәдениетаралық және конфессияаралық қатынастар 

саласындағы процестерді моделдейді. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дәреже:  
6В02203 Дінтану-философия білім беру бағдарламасы 

бойынша гуманитарлық білім бакалавры 

Лауазымдарының тізімі  

- маман, сарапшы; 

- маркетинг және менеджмент маманы;  

- дінтану және философия пәндерінің оқытушысы. 

Кәсіби қызмет объектісі  

- мемлекеттік басқару органдары;  

- конфессиялық мекемелер, ғылыми орталықтар және БАҚ; 

- білім беру мекемелері. 

 
 

 


