
Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 

7М02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар 

Дайындық  

бағыттарының коды 

мен жіктелуі 

7М022 Гуманитарлық ғылымдар 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды мен атауы  

7М02201 Философия  

Білім беру 

бағдарламаларының  

топтары 

М050 Философия және этика 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Өңірдің жеке тұлға мен қоғам үшін маңызды мәселелерді шешу 
тәсілдері мен үлгілерін дамыту және құрастыру бағдарламаларын 

құру және философиялық талдауды жүзеге асыруға қабілетті 

оқытушылар, талдаушылар, сарапшыларға қажеттілігін ескере 
отырып, мамандарды даярлауды қамтамасыз ететін аймақтағы жалғыз 

білім беру бағдарламасы. 

2. Өңірлік қажеттіліктерді ескере отырып, түрлі қоғамдық, 

мемлекеттік және білім беру институттарының қызметінде 
практикалық қолданылуы бар ғылыми жобаларды орындау.  

3. ББ білім траекторияларын ескере отырып, авторлық курсқа 

негізделген  
4. Аймақты дамыту бағдарламаларының жобалау-аналитикалық және 

зерттеу міндеттерін орындауға бағытталған ғылыми зерттеу әдістерін 

жүйелі меңгеру. 

5. Білім алушылардың іргелі гуманитарлық білім және ғылыми-
зерттеу және сараптамалық-талдау дағдыларын алуы олардың нақты 

өзгермелі әлемде кәсіби ұтқырлығына кепілдік береді. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

БББ мақсаты 

«Философия» БББ мақсаты-философия ғылымының білімін талап 
ететін салаларда зерттеу және ағарту жұмыстарын жүргізуге қабілетті 

білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды кешенді және сапалы 

дайындауды қамтамасыз ету. 

БББ міндеттері 

 

Білім беру бағдарламасының міндеттеріне кіреді:  

ғылыми-зерттеу қызметі: 

1. ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын және философия 
саласында тереңдетілген кәсіптік білімді талап ететін проблемаларды 

тұжырымдау және шешу; 

2. зерттеудің қажетті әдістерін таңдау, нақты ғылыми зерттеудің 
мақсаттарына сүйене отырып, бар әдістерді түрлендіру және жаңа 

әдістерді әзірлеу; 

3. ұжымның басқа мүшелерімен бірге тиісті бағытта білім беруді талап 

ететін жалпы ғылыми жобаларды әзірлеуге қатысу; 
4. ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін талдау және қорыту, 

атқарылған жалпылама жұмыстың қорытындыларын есеп түрінде 

ұсыну; 
5. семинарлар, ғылыми-практикалық конференциялар дайындау және 

өткізу; 

6. мақала жазу, ғылыми жарияланымдарды редакциялау және 

рецензиялау; 
педагогикалық қызмет: 

7. философия курсын, сондай-ақ жоғары білім беру ұйымдарында 

философиялық білімнің жекелеген бөлімдері мен пәндерін оқыту; 
8. лекцияларды дайындау және оқу,семинарлық және практикалық 



сабақтарды жүргізу, емтихандар мен сынақтарды қабылдау үшін оқу-
әдістемелік материалдарды әзірлеу, білім алушылардың өзіндік 

жұмысын ұйымдастыруға көмек көрсету; 

9. өткен материалды меңгеру сапасын бақылаудың әртүрлі нысандарын 
жүргізу және білім алушылардың білімін бағалау; 

ұйымдастыру-басқару қызметі: 

10. ғылыми-зерттеу ұжымында жұмыс істеу, ұжымдық зерттеуді 

дайындау және өткізу және оның нәтижелерін жариялау бойынша 
ғылыми хатшының функциясын орындау; 

11. түрлі қоғамдық, коммерциялық және үкіметтік ұйымдар мен 

қорларда ұйымдастырушылық және үйлестіру-ақпараттық жұмыс. 

БББ оқыту 

нәтижелері 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушылар қабілетті 

болады деп күтілуде: 

1. қарастырылатын феномендердің, құбылыстардың, процестердің 
мәнін анықтау 

2. Қазіргі философияның негізгі мәселелерінде бағдарлау 

3. пайдалану санаттары мен ұғымдары, аналитикалық аспаптармен 
ғылым 

4. ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын м 

5. қажетті зерттеу әдістерін таңдау 
6. нақты ғылыми зерттеудің мақсаттарына сүйене отырып, жаңа 

әдістерді әзірлеу 

7. ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін талдау  

8. ғылым ұғымдары мен санаттары арасында логикалық 
байланыстарды, және пәнаралық пен пәнішілік байланыстарды орнату 

9. дін саласындағы зерттеу бағдарламалары мен жобаларын 

философиялық сараптама жүргізу 
10. тиісті басқарушылық шешімдерді ғылыми қамтамасыз ету нысаны 

ретінде мақсатты, бағдарламалық, жоспарлы, жобалық және 

ұйымдастырушылық болжамдарды құру 
11. философиялық болжау және сараптама әдістерімен практикалық 

міндеттер мен проблемалық жағдайларды шешу 

12. жоғары мектепте философиялық пәндер бойынша сабақ өткізу 

кезінде тереңдетілген мамандандырылған кәсіби білім мен іскерлікті 
пайдалану 

13. кәсіби қызметтің міндеттерін шет және мемлекеттік тілде шешу 

үшін ғылыми зерттеу әдістерін қолдану 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дәреже:  
«Философия» білім беру бағдарламасы бойынша гуманитарлық 
ғылымдар магистрі. 

Лауазымдарының 

тізімі  

Ғылыми – педагогикалық бағыт үшін: философиялық пәндер 
оқытушысы, ғылыми қызметкер, әлеуметтік талдаушы, Сарапшы-

Кеңесші, ғылыми-зерттеу, білім беру және жобалау ұйымдарының 

маманы 

Кәсіби қызмет 

объектісі  

Магистр терең іргелі және кәсіби дайындықты талап ететін 

сараптамалық-кеңес беру қызметін орындауға, соның ішінде 

әлеуметтік философия бойынша ғылыми-зерттеу жұмысына, 
басқарушылық шешімдерді қабылдауда және олардың инновациясын 

болжауда алынған терең білімді практикалық қолдануға, 

педагогикалық бейіндегі білім беру-кәсіби бағдарламасына – 
педагогикалық қызметке дайындалған. 

 
 


