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Білім беру бағдарламасының паспорты/  

Паспорт образовательной программы /  

The Passport of Education Program 

 

Қолдану саласы/ 

Область применения /  

Application area 

Білім беру бағдарламасы кадрларды – яғни, философия, жалпы және орта 

арнаулы оқу орындарының философия пәнінен оқытушылары, магистратурада 

ары қарай білім алу перспективасы бар тәуелсіз зерттеушілер, әлеуметтік және 

білім беру саласындағы талдаушылар мен менеджерлерді даярлауға арналған. 

 

Образовательная программа предназначена для подготовки кадров – 

философов, преподавателей философии в общеобразовательных и средне-

специальных учреждениях, самостоятельных исследователей с перспективой 

дальнейшего обучения в магистратуре, аналитиков и управленцев в социальной 

и образовательной сферах. 

 

The educational program is designed to train personnel - philosophers, teachers of 

philosophy in general and secondary special institutions, independent researchers with 

the prospect of further education in the magistracy, analysts and managers in the 

social and educational fields. 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы/Код и наименование 

образовательной программы / The 

code and name of education program 

5В020100 –«Философия» 

 

5В020100 –«Философия» 

 

5В020100 –«Philosophy» 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно-правовое 

обеспечение / The regulatory and 

legal support 

5В020100 –«Философия» мамандығы бойынша жоғары білім типтік оқу 

жоспары. 

ҚР Үкіметінің 13.05.2016 жылғы № 292-ші шешімінің жаңа редакциядағы 

Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты. 

ҚР ҰК «Сабақ классификаторы» 2017 жылдың 11 мамырындағы №130-од ҚР 

даму және инвистициялар Министрлігі метрология және техникалық реттеу 

Комитетінің бұйрығымен бекіткен 

 

Типовой учебный план по специальности высшего образования 5В020100 –

«Философия». 

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования в 

редакции постановления Правительства РК от 13.05.2016 № 292. 

НК РК «Классификатор занятий», утвержден приказом Комитета технического 

регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК от 

11 мая 2017 года №130-од. 

 

The standard curriculum as the higher education 5В020100 –«Philosophy».  

The state obligatory standard of the higher education in edition of the resolution of 

the government of RK from 5/13/2016 No. 292. 

Oil Company RK "Qualifier of Occupations", is approved by the order of Committee 

of technical regulation and metrology of the Ministry for Investments and 

Development of RK of May 11, 2017 No. 130 of odes. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках 

образовательной программы / Profile map of education program 

ББ мақсаты/Цель ОП / Objective 

of EP 

Қазіргі философиялық және әлеуметтік-мәдени проблемалар кеңістігіндегі 

жақсы қалыптасқан гуманитарлық білім бакалаврларын, яғни жалпы және орта 

арнаулы оқу орындарында философия және философиялық пәндері бойынша 

оқытушыларды, әлеуметтік және білім беру саласының талдаушылары мен 

менеджерлерді даярлауда әдістемелік қамтамасыз ету. 

  

Методическое обеспечение подготовки бакалавров гуманитарных знаний,  

хорошо ориентирующихся в пространстве современных философских и 

социокультурных проблем – преподавателей философии и философских 

дисциплин в общеобразовательных и средне-специальных учреждениях, 

аналитиков и управленцев в социальной и образовательной сферах. 

 

Methodical support of the preparation of bachelors of humanitarian knowledge, well-

oriented in the space of modern philosophical and sociocultural problems - teachers of 
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philosophy and philosophical disciplines in general and secondary special institutions, 

analysts and managers in the social and educational spheres. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы / The 

concept of education program 

5В020100 - «Философия» мамандығы бойынша бакалаврларды дайындау 

бойынша білім беру бағдарламасы түлектердің практикалық құзыреттерін 

қалыптастыруға, әлеуметтік-мәдени байланыстар саласында білім беру, ақпарат 

және аналитика қызметтер нарығында олардың бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруға бағытталған. 

 

Образовательная программа подготовки бакалавров по специальности 

5В020100-«Философия» ориентирована на формирование практических 

компетенций выпускников, повышающих их конкурентоспособность на рынке 

услуг, связанных с образованием, информацией, аналитикой в области 

социально-культурных отношений. 

 

The educational program for the preparation of bachelors in the specialty 5В020100- 

"Philosophy" is aimed at forming the practical competencies of graduates, increasing 

their competitiveness in the market of services related to education, information, and 

analytics in the field of socio-cultural relations. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: Присуждаемая 

степень: Awarded degree: 

5В020100-«Философия» мамандығы бойынша гуманитарлық білімдер 

бакалавры 

Бакалавр гуманитарных знаний по специальности 5В020100-«Философия» 

Bachelor of Humanities on the specialty 5В020100-«Philosophy» 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a specialist’s 

positions 

 Жалпы білім беру және орта арнайы оқу орындарында философия және 

философиялық пәндердің мұғалімі 

 Әлеуметтік сарапшы 

 Референт, әлеуметтік-мәдени жұмыс жөніндегі менеджер 

 Антрополог және этнолог, ұлттық қозғалыстар, этносаралық қатынастар, 

ұлттық ой-өрістер және т.б. мәселелер бойынша ұйымдарда кеңесші; 

 Ғылыми-білім беру және әлеуметтік қорлардың және т.б. маманы; 

 Адам ресурстарын басқару жөніндегі кеңесші. 

 

 Преподаватель философии и философских дисциплин в 

общеобразовательных и средне-специальных учреждениях; 

 Социальный аналитик;  

 Референт, менеджер в сфере социальной и культурной работы; 

 Антрополог и этнолог, консультирующий организации по проблемам 

национальных движений, межнациональных отношений, национального 

менталитета и др.; 

 Специалист научно-образовательных и социальных фондов и др.; 

 Консультант по управлению человеческими ресурсами. 

 

 Teacher of Philosophy and Philosophical Disciplines in general education and 

secondary special institutions; 

 Social analyst; 

 Referent, manager in social and cultural work; 

 Anthropologist and ethnologist advising organizations on issues of national 

movements, interethnic relations, national mentality, etc.; 

 Specialist of scientific-educational and social funds, etc.; 

 Human resource management consultant. 

Кәсіби қызмет саласы/Область 

профессиональной деятельности / 

The area of professional activity 

 Оқу орындары (мектептер, лицейлер, колледждер, гимназиялар); 

 Философиялық мәселелерді шешуге байланысты ғылыми және ғылыми-

зерттеу ұйымдары; 

 Қоғамдық ұйымдар мен коммерциялық құрылымдар. 

 

 Образовательные учреждения (школы, лицеи, колледжи, гимназии);   

 Академические и научно-исследовательские организации, связанные с 

решением философских проблем;  
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 Общественные организации и коммерческие структуры. 

 

 Educational institutions (schools, lyceums, colleges, gymnasiums); 

 Fcademic and research organizations related to solving philosophical problems; 

 Public organizations and commercial structures. 

Кәсіби қызмет объектісі/Объект  

профессиональной деятельности / 

The object of professional activity 

 Қоғамның материалдық және рухани нысандары; 

 Табиғат, қоғам және сананың даму және өзара әрекеттесу үрдістері; 

 Әлеуметтік-мәдени кеңістіктің салалары: ғылым, білім, өнер, дін, саясат; 

 Тарихтағы әлемдік философиялық ой; 

 Қоғамдық қатынастар теориясы мен практикасы; 

 Танымдық белсенділіктің үрдістері; 

 Тұлғаны қалыптастыру мен дамытудың философиялық аспектілері. 

 

 Материальная и духовная формы бытия общества;   

 Процессы развития и взаимосвязи природы, общества и сознания; 

 Сферы социокультурного пространства: наука, образование, искусство, 

религия, политика; 

 Мировая философская мысль в ее истории; 

 Теория и практика общественной коммуникации; 

 Процессы познавательной деятельности; 

 Философские аспекты формирования и развития личности. 

 

 Material and spiritual forms of society; 

 Processes of development and interrelation of nature, society and consciousness; 

 Areas of socio-cultural space: science, education, art, religion, politics; 

 World philosophical thought in its history; 

 Theory and practice of public communication; 

 Processes of cognitive activity; 

 Philosophical aspects of the formation and development of personality. 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции  

профессиональной деятельности / 

Functions of professional activity 

 Жалпы қоғамдық процестерді, қоғамдық сананы, рухани саланы тәуелсіз 

зерттеуді жүргізу; 

 Қоғамды, мәдениетті, саясатты, адам капиталын дамыту саласындағы 

бағдарламалар, құжаттар, жобаларды талдау; 

 Жалпы білім беру және орта арнаулы оқу орындарында педагогикалық 

қызметті жүзеге асыру; 

 Түпкілікті нәтижеге жету үшін қажетті іс-шараларды жүзеге асыруға, 

ағымдағы процестерді өзгертуге және мүдделі тараптардың қызметін 

басқаруға қабілетті ұйымдастырушылық құрылымды құру. 

 

 Проводить самостоятельные исследования социальных процессов, 

общественного сознания, духовной сферы в целом; 

 Анализ программ, документов, проектов в области развития общества, 

культуры, политики, человеческого капитала; 

 Осуществлять преподавательскую деятельность в общеобразовательных и 

средне-специальных учреждениях; 

 Создать организационную структуру, способную осуществлять 

необходимую деятельность,  изменять протекающие процессы и направлять 

активность субъектов деятельности для достижения конечного результата. 

 

 Carry out independent research of social processes, public consciousness, 

spiritual sphere as a whole; 

 Analysis of programs, documents, projects in the field of society development, 

culture, politics, human capital; 

 To carry out teaching activities in general education and secondary special 

institutions; 

 Establish an organizational structure capable of carrying out the necessary 

activities, change ongoing processes and direct the activity of stakeholders to 

achieve the final result. 
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Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной деятельности / 

Types of professional activity 

 Зерттеу; 

 Аналитикалық; 

 Білім беру (педагогикалық); 

 Ұйымдастыру және басқару 

 

 Исследовательская; 

 Аналитическая; 

 Образовательная (педагогическая); 

 Организационно-управленческая 

 

 Research; 

 Analytical; 

 Educational (pedagogical); 

 Organizational and management 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций 

Кәсіби құзыреттілік/ 

Профессиональные компетенции 

(ПК) / ProfessionalCompetences 

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) / 

The result of training(PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций) / 

The name of courses that form the results of 

training (units of competences) 

КҚ
А
 Ғылыми-зерттеу жұмысы: 

ғылыми ақпаратты іздеу, талдау, 

жинақтау және жүйелеу, зерттеу 

мақсаттарын белгілеу және оларға 

қол жеткізудің үздік әдістерін 

таңдау  

 

ПК
А
 Научно-исследовательская 

деятельность: способность к 

поиску, критическому анализу, 

обобщению и систематизации 

научной информации, к постановке 

целей исследования и выбору 

оптимальных путей и методов их 

достижения 

 

PC
А
 Scientific-research activity: the 

ability to search, analyze, summarize 

and systematize scientific information, 

set research goals and choose the best 

ways and methods to achieve them. 

 

 

 

А
КҚ1 

– заманауи философиялық зерттеулер әдістері мен әдістемесін игеру; 

 әлеуметтік салада, мәдениет, антропология, дін, тарих саласында жоғары 

кәсіби деңгейде тәуелсіз философиялық зерттеулер жүргізу мүмкіндігі; 

 логикалық талдау және олардың семантикалық конструкцияларындағы 

ғылыми мәтіндермен жұмыс істеу қабілеті. 

 

А
ПК1

– владение методами и методологией современных философских 

исследований;  

 умение проводить самостоятельные философские исследования на 

высоком профессиональном уровне в социальной области, в сфере 

культуры, антропологии, религии, истории; 

 способность к логическому анализу и работе с научными текстами, 

содержащимися в них смысловыми конструкциями. 

. 

 

А
 РС1

– possession of methods and methodology of modern philosophical research; 

 ability to conduct independent philosophical research at a high professional 

level in the social field, in the field of culture, anthropology, religion, history; 

 the ability for logical analysis and work with scientific texts contained in them 

semantic constructions. 

 

Философиялық антропология 

Философская антропология 

Philosophical Anthropology 

 

Әлеуметтік философия 

Социальная философия 

Social Philosophy 

 

Дін философиясы 

Философиярелигии 

Philosophy of religion 

 

Дінтану 

Религиоведение 

Religious studies 

 

Ағылшын-американдық мәдениет философиясы 

Англо-американская философия культуры 

English-American philosophy of culture 

 

ХІХ-ХХ ғасырлардағы американдық мәдениет 

Американская культура ХІХ-ХХ веков 

American culture of the XIX-XX centuries 

 

Тарих философиясы 

Философия истории 

Philosophy of History 

 

Күнделіктілік құрылым және моральдық сана 

Структура повседневности и моральное 

сознание 

The structure of everyday life and moral 

consciousness 

КҚ
В
 Аналитикалық жұмыс: кәсіби 

білімдер негізінде философиялық 

B
ҚҚ1 

– міндеттерді оңтайлы шешу үшін қажетті ақпаратты жіктеу және 

жүйелеу мүмкіндігі; 

Дәулет философиясы 

Философия блага (Дәулет) 
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және басқа да мәтінді сыни түрде 

талдай білу қабілеті 

 

ПК
В
 Аналитическая  деятельность: 

умение критически анализировать 

тексты философского и иного 

характера на основе 

профессиональных знаний 

 

PC
В
 Аnalytical activity: the ability to 

critically analyze texts of a 

philosophical and other character on 

the basis of professional knowledge 

 

 ауызша және жазбаша нысанда, талдау тақырыбы бойынша негізгі 

идеялар мен ережелерді логикалық түрде білдіру қабілетін; 

 шығармашылық қабілеті, инновациялық идеяларды қалыптастыру, 

тәуелсіз гипотезаларды дамыту. 

 

B
ПК1

 – способность классифицировать и систематизировать необходимую 

информация для оптимального решения поставленных задач; 

 способность логически излагать в устной и письменной формах 

основные идеи и положения по объекту анализа; 

 способность к творчеству, порождению инновационных идей, 

выдвижению самостоятельных гипотез. 

 

B
РС1 

– the ability to classify and systematize the necessary information for the 

optimal solution of tasks; 

 the ability to logically express, in oral and written form, the main ideas and 

provisions on the subject of analysis; 

 аbility to creativity, the generation of innovative ideas, the promotion of 

independent hypotheses. 

Philosophy of the good (Daulet) 

 

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының философиясы 

Философия национальной идеи«Мәңгілік Ел» 

Philosophy of the national idea "Mangilik El" 

 

Дәстүр философиясы 

Философия традиции 

Philosophy of tradition 

 

Қазақ философиясындағы дәстүр мен инновация 

Традиции и инноваций в казахской философии 

Tradition and innovation in Kazakh philosophy 

КҚ
С
 Педагогикалық (білім беру) 

қызметі: педагогикалық қызметтегі 

негізгі және мамандандырылған 

философиялық білімді тиімді 

пайдалану мүмкіндігі 

 

ПК
С
 Педагогическая 

(образовательная) деятельность: 

способность эффективно 

использовать в процессе 

педагогической деятельности базовые 

и специализированные философские 

знания 

 

PC
С
 Рedagogical (educational) activity: 

the ability to effectively use basic and 

specialized philosophical knowledge in 

the process of pedagogical activity 

С
КҚ1 

– педагогикалық, оқу-әдістемелік жұмыстың негізгі дағдыларын, оқу 

үрдісін ұйымдастыру әдістері мен қағидаларын меңгеру; 

 тұлғааралық қарым-қатынас және кәсіби топта жұмыс істеу мүмкіндігі. 

 

С
ПК1

 – умение владеть основными навыками педагогической, учебно-

методической работы, методикой и принципами организации учебного 

процесса; 

 способность к межличностному общению и работе в профессиональном 

коллективе. 

  

С
РС1  

– ability to master the basic skills of pedagogical, teaching and 

methodological work, methods and principles of the organization of the 

educational process; 

  ability to interpersonal communication and work in a professional team. 

Сыни ойлау: әдіс, теория, тәжірибе 

Критическое мышление: метод, теория, практика 

Critical thinking: method, theory, practice 

 

Философиялық герменевтика 

Философская герменевтика 

Philosophical hermeneutics 

 

Философияны оқытудың әдістемесі 

Методика преподавания философии 

Methods of teaching philosophy 

 

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндерді оқыту 

әдістемесі 

Методика преподавания социально-

гуманитарных дисциплин 

Methodology of teaching social and humanitarian 

disciplines 
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КҚ
D
 Ұйымдастырушылық және 

басқарушылық қызмет: 

ұйымдастырушылық және 

басқарушылық қызмет барысында 

негізгі және мамандандырылған 

философиялық білімдерді пайдалану 

мүмкіндігі 

 

ПК
D
 Организационно-управленческая 

деятельность: способность 

использовать базовые и 

специализированные философские 

знания в процессе организационно-

управленческой деятельности  

 

PC
D
 Оrganizational and management 

activities: the ability to use basic and 

specialized philosophical knowledge in 

the process of organizational and 

managerial activity 

 

D
КҚ1 

– ресми құжаттар дайындау және іскерлік хат алмасу дағдыларына ие 

болу; 

 өздерінің кәсіби қызметтерін жоспарлау, ұйымдастыру және басқару, 

түрлі командалардың жұмысын ұйымдастыру; 

 ұйымдастырушылық және басқарушылық іс-шаралар барысында 

жауапты практикалық шешімге дайындық; 

 

D
ПК1  

– владение навыками подготовки служебных документов и ведения 

деловой переписки; 

 способность к планированию, организации и управлению своей 

профессиональной деятельностью и работой различных коллективов; 

 готовность к ответственному практическому решению в ходе 

организационно-управленческой деятельности. 

 

D
РС1  

– рossession of skills in preparing official documents and conducting 

business correspondence; 

 the ability to plan, organize and manage their professional activities and the 

work of various teams; 

 readiness for a responsible practical solution in the course of organizational 

and management activities. 

Іскерлік философиясы 

Философия предприимчивости 

Philosophy of enterprise 

 

Прагматизм философиясы 

Философия прагматизма 

The philosophy of pragmatism 

 

Сыни ойлау: әдіс, теория, тәжірибе 

Критическое мышление: метод, теория, практика 

Critical thinking: method, theory, practice 

 

Философиялық герменевтика 

Философская герменевтика 

Philosophical hermeneutics 

 

Саясат және құқық философиясы 

Философия политики и права 

Philosophy of politics and law 

 

Дискурс билігі және билік дискурсі 

Власть дискурса и дискурс власти 

The power of discourse and the discourse of power 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) /  

General professional competences 

(GPC) 

Оқыту нәтижесі (ОПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ОПК) / 

The result of training(GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций) / 

The name of courses that form the results of 

training (units of competences) 

ЖКҚ
А 

Әлемдік және қазақ 

философиясы тарихындағы кәсіби 

қызметтегі білімдерін пайдалану 

мүмкіндігі 

 

ОПК
А 

способность использовать в 

профессиональной деятельности 

знания истории мировой и казахской 

философии 

 

А
ЖҚҚ1 

– әлемдік және қазақ философиясының бағыттары, ілімдері, 

мектептері мен үрдістері бойынша навигация мүмкіндігі; 

 қазіргі заманғы философиялық проблемаларды анықтауға, олардың 

әлемдік философия тұрғысынан даму логикасын түсінуге; 

 әлемдік көзқарас қалыптастыру үшін философиялық білім негіздерін 

қолдану мүмкіндігі. 

 

А
ОПК1 

– умение ориентироваться в направлениях, учениях, школах и 

течениях мировой и казахской философии; 

 умение выявлять актуальные современные философские проблемы, 

Философия тарихы 

История философии 

History of philosophy 

 

Қазақ философиясы 

Казахская философия 

Kazakh philosophy 

 

Араб-мұсылман философиясы 

Арабо-мусульманская философия 

Arab-Muslim philosophy 
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GPC
А 

the ability to use in the 

professional activity knowledge of the 

history of world and Kazakh philosophy 

 

 

 

 

 

понимать логику их развития в контексте мировой философии; 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

 

А
GPC1  

– the ability to navigate in the directions, teachings, schools and trends of 

world and Kazakh philosophy; 

 аbility to identify current contemporary philosophical problems, understand 

the logic of their development in the context of world philosophy; 

 the ability to use the basics of philosophical knowledge to form a worldview 

position. 

 

 

Ислам философиясы 

Философия ислама 

Philosophy of Islam 

 

Түркі философиясының тарихы 

История тюркской философии 

History of Turkic philosophy 

 

Әл-Фараби мұрасы және әлемдік мәдениетке  

түркі үлес 

Наследие аль-Фараби и тюркский вклад в 

мировую культуру 

The legacy of al-Farabi and the Turkic contribution 

to world culture 

 

Миф философиясы 

Философия мифа 

Philosophy of myth 

 

Қазақ мифологиясы 

Казахская мифология 

Kazakh mythology 

 

Орыс философиясы 

Русская философия 

Russian Philosophy 

 

Жалпыбірлік философиясы 

Философия всеединства 

Philosophy of unity 

 

Постмодернизм философиясы 

Философия постмодерна 

Philosophy of Postmodernism 

 

Қазіргі Батыс философиясы 

Современная западная философия 

Modern Western Philosophy 

ЖКҚ
B 

қазақ, орыс және ағылшын B
ЖҚҚ1 

– қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі философияның Кәсіби қазақ (орыс) тілі 
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тілдерін кәсіби қызметте қолдану 

мүмкіндіктері 

 

ОПК
B 

способность использовать в 

профессиональной деятельности 

знание казахского, русского и 

английского языков 

 

GPC
B
the ability to use knowledge of 

Kazakh, Russian and English in 

professional activities 

концептуалды-категориялы аппаратының еркін білімі; 

 негізгі философиялық білімдерді оқу және ауызша және жазбаша ұсыну 

әдістері мен әдістерінің болуы; 

 кәсіби сипаттағы хабарламаларды қабылдау және мақсатты түрде 

ақпарат алмасу мүмкіндігі; 

 қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде кәсіби қарым-қатынас процесінде 

өздерінің ұстанымын түсіндіру және түсіндіру қабілеті. 

 

B
ОПК1

 – свободное владение понятийно-категориальным аппаратом 

философии на казахском, русском и английском языках; 

 владение приемами и методами чтения, устного и письменного 

изложения базовых философских знаний; 

 умение воспринимать сообщения профессионального характера и 

целенаправленно обмениваться информацией; 

 умение аргументировано излагать и отстаивать  свою позицию в 

процессе профессиональной коммуникации на казахском, русском и 

английском языках. 

 

B
GPC1 

– free knowledge of the conceptual-categorial apparatus of philosophy in 

Kazakh, Russian and English; 

 possession of methods and methods of reading, oral and written presentation 

of basic philosophical knowledge; 

 the ability to perceive messages of a professional nature and purposefully 

exchange information; 

 the ability to reason and articulate their position in the process of professional 

communication in Kazakh, Russian and English. 

Профессиональный казахский (русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) language 

 

Кәсіби-бағытталғаншеттілі 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented foreign language 

ЖКҚ
С 

этика және эстетика бойынша 

кәсіби қызметте білу қабілетін 

пайдалану 

 

ОПК
С
 способность использовать в 

профессиональной деятельности 

знание этики и эстетики 

 

GPC
С 

ability to use in professional work 

knowledge of ethics and aesthetics 

C
ЖҚҚ1 

– теориялық негіздерді, этика және эстетика әдістерін меңгеру; 

 ғылымның ерекшеліктерін ескере отырып, мамандықтың профилі 

бойынша сараптамалық жұмыстарды жүргізу қабілеті; 

 этиканың және эстетика мәселесі бойынша қажетті ақпаратты таңдауға 

және педагогикалық іс-әрекеттерде қолдануға; 

 жағдайды барабар этикалық бағалауды қамтамасыз ету, әлеуметтік 

қақтығыстардың кәсіби этика тұрғысынан сындарлы түрде шешілетін 

стратегиясын жүзеге асыру. 

 

C
ОПК1 

– способность владения теоретическими основами, методами этики и 

эстетики;  

 способность осуществлять экспертную работу по профилю своей 

специальности с учѐтом этоса науки; 

Этика және эстетика 

Этика и эстетика 

Ethics and aesthetics 

 

Шәкәрімнің ар ілімі 

Наука совести Шакарима 

Science of Conscience of Shakarim 

 

Этикалық ілімдер тарихы және жаһандық 

мәселелер этикасы 

История этических учений и этика глобальных 

проблем 

History of the ethical teachings and ethics to global 

problems 
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 способность отбирать и использовать в преподавательской 

деятельности необходимую информацию по проблемам этики и 

эстетики; 

 способность давать адекватную этическую оценку ситуации, 

осуществлять стратегию конструктивного разрешения социальных 

конфликтов с позиции профессиональной этики. 

 

C
GPC1 

– the ability to master theoretical foundations, methods of ethics and 

aesthetics; 

 the ability to carry out expert work on the profile of their specialty, taking 

into account the ethos of science; 

 the ability to select and use in teaching activities the necessary information 

on issues of ethics and aesthetics; 

 the ability to provide an adequate ethical assessment of the situation, 

implement a strategy of constructive resolution of social conflicts from the 

standpoint of professional ethics. 

 

Жүсіп Баласағұн философиясы 

Философия Жусупа Баласагуни 

Philosophy of Zhusup Balasaguni 

 

Діни философия тарихы 

История религиозной философии 

History of religious philosophy 

 

Философиялық роман 

Философский роман 

Philosophical novel 

 

Әлемдік әдебиет жауһарлары 

Шедевры мировой литературы 

Masterpieces of World Literature 

ЖКҚ
D 

қазақ философиясы мен 

мәдениетінің кәсіби қызметінде 

білімін қолдана білу 

 

ОПК
D 

способность использовать в 

профессиональной деятельности 

знание казахской философии и 

культуры 

 

GPC
D 

the ability to use knowledge in 

the professional activity of the Kazakh 

philosophy and culture 

 

 

 

D
ЖҚҚ1 

– «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының мәнін түсіну; 

 «Мәңгілік Ел» (этнос, ұлттық идея, ұлттық білім, ұлттық сана, 

этникалық сана, ұлттық мәдениет, этносаралық қарым-қатынас 

мәдениеті, ұлттық дәстүрлер, зияткерлік әлеует, бәсекеге қабілеттілік 

және т.б.) идеяларын ашатын санаттарды түсіну; 

 олардың кәсіби қызметінде ұлттық рухани құндылықтарға бару 

мүмкіндігі. 

 

D
ОПК1

  – понимание сущности общенациональной идеи «Мәңгілік Ел»; 

 понимание категорий, раскрывающих идеи «Мәңгілік Ел» (этнос,  

национальная идея, национальное воспитание, национальное 

самосознание, этническое сознание, национальная культура, культура 

межнационального общения, национальные традиции, 

интеллектуальный    потенциал, конкурентоспособность и пр.); 

 умение ориентироваться в своей профессиональной деятельности на 

национальные духовные ценности.  

 

D
GPC1 

– understanding of the essence of the national idea "Mәңgilik El"; 

 understanding of the categories that reveal the ideas of "Mogilik El" (ethnos, 

national idea, national education, national consciousness, ethnic 

consciousness, national culture, culture of interethnic communication, 

national traditions, intellectual potential, competitiveness, etc.); 

Сабақтастық философиясы 

Философия преемственности 

Philosophy of continuity 

 

Қазақ мәдениетінің тарихы 

История казахской культуры 

History of Kazakh Culture 

 

«Қазақ қызы» идеясы 

Идея «Қазақ қызы» 

The idea of «Kazakh kyzy» 

 

Гендерлік философия 

Гендерная философия 

Gender philosophy 
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 аbility to navigate in their professional activities to national spiritual values. 

ЖКҚ
Е 

логиканың білімді кәсіби 

жұмысында пайдалану қабілеті 

 

ОПК
Е
 способность использовать в 

профессиональной деятельности 

знание логики 

 

GPC
Е 

ability to use in the professional 

work of knowledge of logic 

 

 

 

Е
ЖҚҚ1 

– заңдар мен пішіндерді, логика санаттарын, ғылыми зерттеулер 

барысында қолдануға қабілеттілігі; 

 стандартты емес жағдайларда логиканың теориялық тәсілдері мен 

әдістерінің негізінде кәсіби проблемаларды және проблемаларды шеше 

білу; 

 теориялық және практикалық қызметтегі ұтымды ойлаудың заманауи 

әдістерін қолдану; 

 сөйлеу, пікірталас, пікірталас және сұхбат дағдыларын меңгеру. 

 

Е
ОПК1

 – способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности законами и формами, категориями логики; 

 умение решать профессиональные задачи и проблемы на основе 

теоретических подходов и методов логики в нестандартных ситуациях; 

 применение современных методов рационального мышления в 

теоретической и практической деятельности; 

 владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий 

и диалога. 

 

Е
GPC1 

– the ability to use laws and forms, categories of logic, in the process of 

scientific research; 

 аbility to solve professional problems and problems on the basis of 

theoretical approaches and methods of logic in non-standard situations; 

 application of modern methods of rational thinking in theoretical and 

practical activities; 

 рossession of skills in public speech, argumentation, discussion and dialogue. 

Дәлелдеме теориясы және практикасы 

Теория и практика аргументации 

Theory and practice of argumentation 

 

Формалді логика 

Формальная логика 

Formal logic 

 

Символикалық логика 

Символическая логика 

Symbolic logic 

 

Риторика 

Риторика 

Rhetoric 

 

Диалог философиясы 

Философия диалога 

Philosophy of Dialogue 

 

Тіл философиясы 

Философия языка 

Philosophy of language 

 

Ғылымның аналитикалық философиясы 

Аналитическая философия науки 

Analytical philosophy of science 

ЖКҚ
F 

онтология және гносеология 

туралы білімдерін кәсіби қызметте 

қолдану мүмкіндігі 

 

ОПК
F 

способность использовать в 

профессиональной деятельности 

знание аксиологии, онтологии и 

гносеологии 

 

GPC
F 

the ability to use in the 

professional work the knowledge of 

F
ЖҚҚ1 

– философтың кәсіби қызмет ерекшелігін түсіну, философияны ғылым 

және басқа дүниетаным ретінде білімнің басқа салаларымен байланыстыру; 

 студенттердің философия тарихындағы онтологиялық және 

эпистемологиялық мәселелердің генезисі мен дамуын түсінуі; 

 негізгі философиялық пәндер ретінде аксиология онтология мен 

эпистемологияның теориялық негіздері мен әдістерін иелену; 

 практикада онтологиялық және эпистемологиялық білімдерді қолдану 

мүмкіндігі. 

 

F
ОПК1 

– понимание специфики профессиональной деятельности философа, 

соотношение философии как науки и мировоззрения с другими отраслями 

Онтология және гносеология 

Онтология и гносеология 

Ontology and gnoseology 

 

Мәдениет философиясы 

Философия культуры 

Рhilosophy of culture 

 

Мәдениет аксиологиясы 

Аксиология культуры 

Аxiology of culture 
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ontology and gnoseology 

 

 

 

знания; 

 понимание студентами  генезиса и развития онтологической и 

гносеологической проблематики в истории философии; 

 владение теоретическими основами и методами аксиологии, онтологии 

и гносеологии как базовых философских дисциплин; 

 умение применять на практике онтологические и гносеологические 

знания.  

 

F
GPC1

– 
 

understanding the specifics of the professional activities of the 

philosopher, the relationship of philosophy as a science and world outlook with 

other branches of knowledge; 

 students' understanding of the genesis and development of ontological and 

epistemological problems in the history of philosophy; 

 possession of theoretical fundamentals and methods of ontology and 

epistemology as basic philosophical disciplines; 

 the ability to apply ontological and epistemological knowledge in practice. 

 

ЖКҚ
G 

жаратылыстану және 

технология философиясы туралы 

білімін өзінің кәсіби қызметінде 

пайдалану мүмкіндігі 

 

ОПК
G 

способен использовать в 

профессиональной деятельности 

знание философии естествознания и 

техники 

 

GPC
G 

the ability to use in their 

professional activity knowledge of 

natural science and philosophy of 

technology 

 

 

 

 

G
ЖҚҚ1 

– жаратылыстану ғылымдары мен технологияның қазіргі заманғы 

тұжырымдамаларының философиялық мағынасын түсіну; 

 гуманитарлық перспективада жаратылыстану ғылымдарының 

мағынасын түсіну, техникалық және технологиялық білімді дамыту. 

 - экологиялық тәуекелдерді есепке ала отырып, өз мамандығы бойынша 

сараптамалық жұмысты орындау мүмкіндігі. 

 

G
ОПК1 

–  понимание философского смысла современных концепций 

естествознания и техники; 

 понимание значения естественных наук, развития технико-

технологического знания в гуманитарной перспективе. 

 способность  осуществлять экспертную работу по профилю своей 

специальности, учитывая экологические риски. 

 

G
GPC1 

– understanding of the philosophical meaning of modern concepts of natural 

science and technology; 

 understanding of the meaning of the natural sciences, the development of 

technical and technological knowledge in the humanitarian perspective. 

 the ability to carry out expert work on the profile of their specialty, taking 

into account environmental risks. 

Жаратылыстанудың философиялық мәселелері 

Философские проблемы естествознания 

Philosophical problems of natural science 

 

Сана: генезис және заманауи теориялары 

Сознание: генезис и современные теории 

Consciousness: the genesis and modern theories 

 

Техника және технологиялар философиясы 

Философия техники и технологий 

Philosophy of technique and technology 

 

Футурология негіздері 

Основы футурологии 

Fundamentals of Futurology 

Әмбебап құзыреттілік 

/ Универсальные 

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) /  

Результаты обучения (единицы УК) / 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 
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компетенции (УК) / 

Universal competences 

(UC) 

The result of training (UC units) Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций) / 

The name of courses that form the results of 

training (units of competences) 

ӘҚ
А 

танымдық және кәсіби қызметте 

информатика және қазіргі заманғы 

цифрлық, ақпараттық технологиялар 

саласындағы базалық білімді 

пайдалану мүмкіндіктері 

 

УК
А
способность использовать в 

познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в 

области  информатики и современных 

цифровых, информационных 

технологий 

 

UC
А 

the ability to use in cognitive and 

professional activities basic knowledge 

in the field of informatics and modern 

digital, information technologies 

А
ӘҚ1 

– информатика және қазіргі заманғы цифрлық және ақпараттық 

технологиялар саласындағы базалық білім 

 әдебиеттер мен библиографиялық шолуларды іздестіруде компьютерлік 

технология мен ақпараттық технологияларды пайдалануды білу. 

 

А
УК1 

– базовые знания в области информатики и современных цифровых и 

информационных технологий 

 владение навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске литературы и составления 

библиографических обзоров. 

 

А
UC1 

– basic knowledge in the field of informatics and modern digital and 

information technologies 

 knowledge of the use of computer technology and information technology in 

the search for literature and bibliographic reviews. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на английском языке) 

Information and Communication Technologies (in 

English) 

 

Цифрлық технологияларды салалар бойынша 

қолдану 

Цифровые технологии по отраслям применения 

Digital technologies by branches application 

ӘҚ
B 

іскери қарым-қатынас құралы 

ретінде қазақ, орыс және шет тілдерін 

еркін меңгеру мүмкіндігі 

 

УК
B 

способность свободно 

пользоваться казахским, русским и 

иностранным языками как средством 

делового общения 

 

UC
B 

ability to freely use Kazakh, 

Russian and foreign languages as a 

means of business communication 

B
ӘҚ1 

– кәсіби, лексика, фразеология, стилистика және риторикалық 

стратегияларды пайдалана отырып, қазақ, орыс және шет тілдерінде түсіну, 

сөйлеу мәнерін және мәтінді қалыптастыру. 

 

B
УК2 

– способность к пониманию, речетворчеству и текстопорождению на 

казахском, русском и иностранном языке с использованием 

профессиональной лексики, фразеологии, стилистики и риторических 

стратегий. 

 

B
UC1 

– the ability to understand, rekhetvorchestvu and text generation in Kazakh, 

Russian and foreign languages with the use of professional vocabulary, 

phraseology, stylistics and rhetorical strategies. 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык  

Kazakh  (Russian) language 

 

Шетел тілі 

Иностранный язык  

Foreign language 
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ӘҚ
C  Сараптамалық және 

аналитикалық жұмыстарды жүзеге 

асыру барысында әлеуметтік және 

гуманитарлық ғылымдар саласындағы 

білімін пайдалану мүмкіндігі 

 

УК
C 

способность использовать знания 

в области общественных и 

гуманитарных наук при 

осуществлении экспертных и 

аналитических работ 

 

UC
C 

 the ability to use knowledge in the 

field of social and human sciences in the 

implementation of expert and analytical 

work 

C
ӘҚ1 

– қазіргі жаһандану үрдісінде әлемдік мәдениеттің тарихы мен 

теориясы мен Қазақстан туралы негізгі білімдер; 

 заманауи философиялық мәселелердің сипаты мен ерекшеліктерін, 

біздің заманымыздың мәдениетіндегі философияның орны, оның 

дамуының негізгі бағыттарын түсіну; бірыңғай мәдениетті 

қалыптастырудағы заманауи интеграциялық үдерістердегі 

философияның рөлі; 

 қоғамдық сананы жаңғыртуды тиімді жүзеге асырудың негізгі 

шарттарын білу және түсіну. 

 

C
УК1  

– базовые знания об истории и теории мировой культуры и Казахстана 

в условиях современных процессов глобализации; 

 понимание природы и специфики современных философских проблем, 

места философии в культуре нашего времени, основных тенденций ее 

развития; роли философии в современных интеграционных процессах 

формирования единой культуры; 

 знание и понимание главных условий эффективной реализации 

модернизации общественного сознания. 

 

C
UC1 

– basic knowledge of the history and theory of world culture and Kazakhstan 

in the current globalization processes; 

 understanding of the nature and specifics of modern philosophical problems, 

the place of philosophy in the culture of our time, the main trends of its 

development; the role of philosophy in modern integration processes of the 

formation of a unified culture; 

 knowledge and understanding of the main conditions for the effective 

implementation of modernization of public consciousness. 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

 

Мәдениеттану 

Культурология 

Cultural studies 

 

Мамандыққа кіріспе 

Введение в специальность 

Introduction to the specialty 

 

Жүйелі философия 

Систематическая философия 

Systematic philosophy 

 

ӘҚ
D 

әлеуметтік-мәдени саладағы 

басқарудың теориялық негіздерін 

тәжірибеде қолдануға, еңбек ұйымы 

саласында басқару шешімдерін 

табуға және қабылдауға қабілетті 

 

УК
D  

способность применять на 

практике знание теоретических 

основ управления в 

социокультурной сфере, находить и 

принимать управленческие решения 

в области организации труда 

D
ӘҚ1 

– халықтық топтарды басқару саласындағы аналитикалық жұмыс 

дағдылары; 

 адам психологиясының негізгі білімі және оның мінез-құлқын реттеу 

жолдары туралы базалық білім; 

 кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың практикалық негіздері, оны 

жоспарлау әдістері мен заманауи нарықтық жағдайда жүзеге асыру 

дағдыларының болуы 

 

D
УК1  

 – владение навыками в аналитической деятельности в области 

управления коллективами людей; 

 базовые знания о психологии человека и способах регуляции его 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Предпринимательство и бизнес 

Entrepreneurship and business 

 

Ӛзін-ӛзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Management psychology 
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UC
D 

the ability to apply in practice the 

knowledge of the theoretical 

foundations of management in the 

sociocultural sphere, to find and make 

managerial decisions in the field of 

labor organization 

поведения; 

 владение навыками практических основ организации 

предпринимательской деятельности, методов ее планирования и 

осуществления в современных рыночных условиях 

 

D
UC1 

– skills in analytical work in the field of managing people's groups; 

 basic knowledge of human psychology and ways of regulating its behavior; 

 possession of skills of practical bases of the organization of enterprise 

activity, methods of its planning and realization in modern market conditions 

ӘҚ
E 

әлеуметтік және кәсіби 

мәселелерді шешуде әлеуметтік, 

құқықтық, саяси ғылымдардың негізгі 

принциптері мен әдістерін қолдану 

 

УК
E
 способность использовать 

основные положения и методы 

социальных, правовых, политических 

наук при  решении социальных и 

профессиональных задач  

 

UC
E 

ability to use the basic principles 

and methods of social, legal, political 

sciences in solving social and 

professional problems 

E
ӘҚ1 

– мемлекет пен құқық туралы негізгі білімдер және олардың қызметін 

реттеудегі олардың рөлі; 

 социологиялық теорияның, әлеуметтік институттардың және әлеуметтік 

құрылымдардың негізгі білімдері, нақты социологиялық зерттеулер 

жүргізудің негізгі әдістерін білу; 

 cаяси теория саласындағы негізгі білім; 

 әлеуметтік маңызы бар мәселелер мен процестерді талдау қабілеті. 

 

E
УК1   

– базовые знания о государстве и праве и их роли в регулировании 

деятельности людей; 

 базовые знания о социологических теориях, социальных институтах и 

структурах общества, знание основных методов проведения конкретно-

социологических исследований; 

 базовые знания в области политической теории; 

 способность анализировать  социально-значимые проблемы и процессы. 

 

E
UC1 

– basic knowledge of the state and law and their role in regulating people's 

activities; 

 basic knowledge of sociological theories, social institutions and social 

structures, knowledge of the basic methods of carrying out concrete 

sociological research; 

 basic knowledge in the field of political theory; 

 the ability to analyze socially significant problems and processes. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

Антикоррупционная культура 

Anti-corruption culture 

 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 

 

Саясаттану 

Политология 

Political Science 

 

Cаясат теориясы мен практикасы 

Теория и практика политики  

Theory and practice of politics 

 

 

 

 

 

 


