
Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 

7М02 Өнер жəне гуманитарлық ғылымдар 

Дайындық  

бағыттарының коды 

мен жіктелуі 

7М022 Гуманитарлық ғылымдар 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды мен атауы  

7М02201 Философия  

Білім беру 

бағдарламаларының  

топтары 

М050 Философия жəне этика 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Өңірдің жеке тұлға мен қоғам үшін маңызды мəселелерді шешу 

тəсілдері мен үлгілерін дамыту жəне құрастыру бағдарламаларын құру 

жəне 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 

жəне 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 жəне 

зерттеу міндеттерін орындауға бағытталған ғылыми зерттеу əдістерін 

жүйелі меңгеру. 

5. Білім алушылардың іргелі гуманитарлық білім жəне ғылыми-зерттеу 

жəне сараптамалық-талдау дағдыларын алуы олардың нақты өзгермелі 

əлемде кəсіби ұтқырлығына кепілдік береді. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

БББ мақсаты 

«Философия» БББ мақсаты-философия ғылымының білімін талап ететін 

салаларда зерттеу жəне ағарту жұмыстарын жүргізуге қабілетті білікті, 

бəсекеге қабілетті мамандарды кешенді жəне сапалы дайындауды 

қамтамасыз ету. 

БББ міндеттері 

 

Білім беру бағдарламасының міндеттеріне кіреді:  

ғылыми-зерттеу қызметі: 

1. ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын жəне философия 

саласында тереңдетілген кəсіптік білімді талап ететін проблемаларды 

тұжырымдау жəне шешу; 

2. зерттеудің қажетті əдістерін таңдау, нақты ғылыми зерттеудің 

мақсаттарына сүйене отырып, бар əдістерді түрлендіру жəне жаңа 

əдістерді əзірлеу; 

3. ұжымның басқа мүшелерімен бірге тиісті бағытта білім беруді талап 

ететін жалпы ғылыми жобаларды əзірлеуге қатысу; 

4. ғылыми-зерттеу жұмыстарының нəтижелерін талдау жəне қорыту, 

атқарылған жалпылама жұмыстың қорытындыларын есеп түрінде 

ұсыну; 

5. семинарлар, ғылыми-практикалық конференциялар дайындау жəне 

өткізу; 

6. мақала жазу, ғылыми жарияланымдарды редакциялау жəне 

рецензиялау; 

педагогикалық қызмет: 

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

философиялық білімнің жекелеген бөлімдері мен пəндерін оқыту; 



8. лекцияларды дайындау жəне оқу,семинарлық жəне практикалық 

сабақтарды жүргізу, емтихандар мен сынақтарды қабылдау үшін оқу-

əдістемелік материалдарды əзірлеу, білім алушылардың өзіндік 

жұмысын ұйымдастыруға көмек көрсету; 

9. өткен материалды меңгеру сапасын бақылаудың əртүрлі нысандарын 

жүргізу жəне білім алушылардың білімін бағалау; 

ұйымдастыру-басқару қызметі: 

10. ғылыми-зерттеу ұжымында жұмыс істеу, ұжымдық зерттеуді 

дайындау жəне өткізу жəне оның нəтижелерін жариялау бойынша 

ғылыми хатшының функциясын орындау; 

11. түрлі қоғамдық, коммерциялық жəне үкіметтік ұйымдар мен 

қорларда ұйымдастырушылық жəне үйлестіру-ақпараттық жұмыс. 

БББ оқыту 

нəтижелері 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушылар қабілетті 

болады деп күтілуде: 

1. қарастырылатын феномендердің, құбылыстардың, процестердің 

мəнін анықтау 

2. Қазіргі философияның негізгі мəселелерінде бағдарлау 

3. пайдалану санаттары мен ұғымдары, аналитикалық аспаптармен 

ғылым 

4. ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын м 

5. қажетті зерттеу əдістерін таңдау 

6. нақты ғылыми зерттеудің мақсаттарына сүйене отырып, жаңа 

əдістерді əзірлеу 

7. ғылыми-зерттеу жұмыстарының нəтижелерін талдау  

8. ғылым ұғымдары мен санаттары арасында логикалық байланыстарды, 

жəне пəнаралық пен пəнішілік 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 жəне 

ұйымдастырушылық болжамдарды құру 

11. философиялық болжау жəне сараптама əдістерімен практикалық 

міндеттер мен проблемалық жағдайларды шешу 

12. жоғары мектепте философиялық пəндер бойынша сабақ өткізу 

кезінде тереңдетілген мамандандырылған кəсіби білім мен іскерлікті 

пайдалану 

13. кəсіби қызметтің міндеттерін шет жəне мемлекеттік тілде шешу үшін 

ғылыми зерттеу əдістерін қолдану 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже:  
«Философия» білім беру бағдарламасы бойынша гуманитарлық 

ғылымдар магистрі. 

Лауазымдарының 

тізімі  

Ғылыми – педагогикалық бағыт үшін: философиялық пəндер 

оқытушысы, ғылыми қызметкер, əлеуметтік талдаушы, Сарапшы-

Кеңесші, ғылыми-зерттеу, білім беру жəне жобалау ұйымдарының 

маманы 

Кəсіби қызмет 

объектісі  

Магистр терең іргелі жəне кəсіби дайындықты талап ететін 

сараптамалық-кеңес беру қызметін орындауға, соның ішінде əлеуметтік 

философия бойынша ғылыми-зерттеу жұмысына, басқарушылық 

шешімдерді қабылдауда жəне олардың инновациясын болжауда 

алынған терең білімді практикалық қолдануға, педагогикалық бейіндегі 

білім беру-кəсіби бағдарламасына – педагогикалық қызметке 

дайындалған. 

  



Паспорт образовательной программы 

 

Код и 

классификация 

области 

образования  

7М02 Искусство и гуманитарные науки 

Код и 

классификация 

направлений 

подготовки 

7М022 Гуманитарные науки 

Код и 

наименование 

образовательной 

программы 

7М02201 Философия  

Группы 

образовательных 

программ 

М050 Философия и этика 

Уникальность 

образовательной 

программы 

1. Единственная в регионе образовательная программа, обеспечивающая 

подготовку специалистов, с учетом потребностей региона в 

преподавателях, аналитиках, экспертах, способных осуществлять 

философскую аналитику и создавать программы развития и 

конструирования способов и образцов решения значимых для личности и 

общества проблем. 

2. Выполнение научных проектов, имеющих практическое применение в 

деятельности различных общественных, государственных и 

образовательных институтов, с учетом региональных потребностей.  

3. ОП основана на авторских курса, с учетом образовательных траекторий  

4. Системное овладение методами научного исследования, направленных 

на выполнение проектно-аналитических и исследовательских задач 

программ развития региона. 

5. Получение обучающимися фундаментального гуманитарного 

образования и научно-исследовательских и экспертно-аналитических  

навыков гарантирует им профессиональную мобильность в реальном 

меняющемся мире. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

 

Целью ОП «Философия» является обеспечение комплексной и 

качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов, способных вести исследовательскую и просветительскую 

работу в областях, требующих знаний философской науки, сочетающих в 

себе фундаментальную теоретическую подготовку и готовность к 

практической (исследовательской) деятельности 

Задачи ОП 

 

В задачи образовательной программы входит:  

научно-исследовательская деятельность: 

1. формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний в области философии; 

2. выбор необходимых методов исследования, модификация 

существующих и разработка новых методов, исходя из целей конкретного 

научного исследования; 

3. участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих 

научных проектов, требующих образования в соответствующем 

направлении; 

4. анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, 

предоставление итогов проделанной обобщающей работы в виде отчетов; 

5. подготовка и проведение семинаров, научно-практических конференций; 



6. написание статей, редактирование и рецензирование научных 

публикаций; 

педагогическая деятельность: 

7. преподавание курса философии, а также отдельных разделов и 

дисциплин философского знания в образовательных организациях высшего 

образования; 

8. разработка учебно-методических материалов для подготовки и чтения 

лекций,ведения семинарских и практических занятий, приема экзаменов и 

зачетов, оказание помощи в организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

9. проведение различных форм контроля над качеством усвоения 

пройденного материала и оценивание знаний обучающихся; 

организационно-управленческая деятельность: 

10. работа в научно-исследовательском коллективе, выполнение функции 

ученого секретаря по подготовке и проведению коллективного 

исследования и публикации его результатов; 

11. организационная и координационно-информационная работа в 

различных общественных, коммерческих и правительственных 

организациях и фондах. 

Результаты 

обучения по ОП 

 

По завершении образовательной программы обучающиеся будут: 

1. определять сущность рассматриваемых феноменов, явлений, процессов 

2. ориентироваться в основных вопросах современной философии 

3. оперировать категориями и понятиями, аналитическим инструментарием 

науки 

4. формулировать проблемы, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности  

5. выбирать необходимые методы исследования 

6. разрабатывать новые методы, исходя из целей конкретного научного 

исследования 

7. анализировать результаты научно-исследовательских работ  

8. устанавливать логические связи между понятиями и категориями науки, 

а также межпредметные и внутрипредметные связи 

9. проводить философское экспертное сопровождение исследовательских 

программ и проектов в области религии 

10. составлять целевые, программные, плановые, проектные и 

организационные прогнозы как формы научного обеспечения 

соответствующих управленческих решений 

11. решать практические задачи и проблемные ситуации методами 

философского прогнозирования и экспертизы 

12. использовать углубленные специализированные профессиональные 

знания и умения при проведении занятий по философским дисциплинам в 

высшей школе 

13. применять методы научного исследования для решения задач 

профессиональной деятельности на иностранном и государственном языке 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая 

степень 

 

магистр гуманитарных наук по образовательной программе «Философия». 

Перечень  

должностей 

 

Для научно – педагогического направления: преподаватель философских 

дисциплин, научный сотрудник, социальный аналитик, эксперт-

консультант, специалист научно-исследовательских, образовательных и 

проектных организаций 

При профильной подготовке магистры могут работать в качестве: 

профессиональных менеджеров общего профиля по всем аспектам 

управленческой деятельности, топ-менеджеров для различных сфер 

деятельности, руководителей пресс-служб; обозревателей общественных 



явлений в системе СМИ, консультантов по управлению человеческими 

ресурсами, имиджеологов, специалистов по связям с общественностью, 

социальных аналитиков. 

Объект  

профессиональной 

деятельности  

 

Магистр подготовлен к выполнению экспертно-консультативной 

деятельности, требующей углубленной фундаментальной и 

профессиональной подготовки, в том числе к научно-исследовательской 

работе по социальной философии, к практическому использованию 

полученных углубленных знаний в принятии управленческих решений и 

прогнозировании их инноваций, образовательно-профессиональной 

программы педагогического профиля – к педагогической деятельности.  

 



The Passport of Education Program 

 

Education area code 

and classification 

7M02 Arts and Humanities 

Code and 

classification of 

training areas 

7M022 Humanities 

Сodeand    name   of    

education   program 

7M02201 Philosophy  

Groups    of     

educational        

programs 

M050 Philosophy and ethics 

The uniqueness of 

the educational 

program 

1. The region's only educational program, providing training, tailored to the 

needs of the region in the professors, the analysts, the experts, is capable of 

philosophical analysis and to develop and design ways and patterns of solutions 

are important for individuals and society problems. 

2. Implementation of scientific projects with practical application in the 

activities of various public, state and educational institutions, taking into account 

regional needs.  

3. The OP is based on the authorship of the course, taking into account 

educational trajectories  

4. Systematic mastery of the methods of scientific research aimed at the 

implementation of design, analytical and research tasks of the development 

programs of the region. 

5. The acquisition of fundamental humanitarian education and research and 

expert-analytical skills by students guarantees their professional mobility in the 

real changing world. 

Profile map of education program 

 

Purpose  of    EP 

 

The purpose of the EP "Philosophy" is to provide comprehensive and high-

quality training of qualified, competitive specialists capable of conducting 

research and educational work in areas requiring knowledge of philosophical 

science, combining fundamental theoretical training and readiness for practical 

(research) activities 

Main task 

 

The objectives of the educational program include:  

research activities: 

1. formulation and solution of problems arising in the course of research activities 

and requiring in-depth professional knowledge in the field of philosophy; 

 

2. selection of necessary research methods, modification of existing and 

development of new methods, based on the goals of a particular scientific 

research; 

3. participation in development together with other members of collective of the 

General scientific projects demanding education in the corresponding direction; 

4. analysis and generalization of the results of research, providing the results of 

the generalizing work in the form of reports; 

5. preparation and holding of seminars, scientific and practical conferences; 

6. writing articles, editing and reviewing scientific publications; 

pedagogical activity: 

7. teaching philosophy course, as well as separate sections and disciplines of 

philosophical knowledge in educational institutions of higher education; 

8. development of teaching materials for the preparation and delivery of lectures, 

conducting seminars and practical classes, taking exams and tests, assistance in 

the organization of independent work of students; 

9. carrying out various forms of control over the quality of assimilation of the 

passed material and assessment of students ' knowledge; 

organizational and management activities: 



10. work in the research team, acting as scientific Secretary for the preparation 

and conduct of collective research and publication of its results; 

11. organizational, coordination and information work in various public, 

commercial and governmental organizations and foundations. 

Result of training 

of EP 

Upon completion of the educational program, students are expected to be able to: 

1. to determine the essence of the considered phenomena, phenomena, processes 

2. to be guided in the main questions of modern philosophy 

3. to operate with categories and concepts, analytical tools of science 

4. formulate problems arising in the course of research activities  

5. choose the necessary research methods 

6. develop new methods based on the objectives of a particular scientific study 

7. analyze the results of research works  

8. to establish logical connections between concepts and categories of science, as 

well as inter-subject and intra-subject connections 

9. conduct philosophical expert support of research programs and projects in the 

field of religion 

10. to make target, program, planned, project and organizational forecasts as 

forms of scientific support of the corresponding administrative decisions 

11. to solve practical problems and problem situations by methods of 

philosophical forecasting and expertise 

12. to use in-depth specialized professional knowledge and skills in conducting 

classes in philosophical disciplines in high school 

13. apply methods of scientific research to solve the problems of professional 

activity in a foreign and state language 

Graduate Qualification Characteristics 

Awarded degree: The master of humanitarian Sciences on educational programs «Philosophy». 

List   of   posts 

For scientific and pedagogical direction: teacher of philosophical disciplines, 

researcher, social analyst, expert consultant, specialist of research, educational 

and design organizations 

The object of 

professional activity 

At profile preparation masters can work as: professional managers of the General 

profile on all aspects of administrative activity, top managers for various spheres 

of activity, heads of press services; observers of the public phenomena in system 

of mass media, consultants on management of human resources, imageologists, 

specialists in public relations, social analysts. 

 



 


