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Білім беру бағдарламасының паспорты/  

Паспорт образовательной программы /  

The Passport of Education Program 

 

Қолдану саласы/ 

Область применения /  

Application area 

Оқу бағдарламасы философия саласындағы зерттеушілер, философия 

саласындағы ғылыми қызметкер, колледждердегі, университеттердегі 

философия оқытушыларын даярлауға арналған. 

 

Образовательная программа предназначена для подготовки кадров – 

философов, исследователей в области философии, научный сотрудник в области 

философии, преподавателей философии в колледжах, ВУЗах. 

 

The educational program is designed to train personnel - philosophers, researchers in 

the field of philosophy, research associate in philosophy, teachers of philosophy in 

colleges, universities. 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы/Код и наименование 

образовательной программы / The 

code and name of education program 

6М020100 –«Философия» 

 

6М020100 –«Философия» 

 

6М020100 –«Philosophy» 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно-правовое 

обеспечение / The regulatory and 

legal support 

6М020100 –«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 6М020100 –

«Философия». 

Государственный общеобязательный стандарт послевузовского 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 6М020100 –«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 заманғы ғылыми-практикалық мәселелерді қалыптастыруға және 

шешуге қабілетті жоғары кәсіби ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау, 

колледждер мен университеттерде сабақ беру, ғылыми-зерттеу және 

басқарушылық қызметті табысты жүргізу. 

 

Подготовка высокопрофессиональных научно-педагогических кадров, 

способных формулировать и решать современные научные и практические 

проблемы, преподавать в колледжах и ВУЗах, успешно осуществлять 

исследовательскую и управленческую деятельность. 

 

Preparation of highly professional scientific and pedagogical staff able to formulate 

and solve modern scientific and practical problems, teach in colleges and universities, 

successfully carry out research and management activities. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы / The 

concept of education program 

6М020100- «Философия» мамандығы бойынша магистратураның білім беру 

бағдарламасы түлекке тәуелсіз зерттеу жүргізуге және кәсіби қызметке қатысты 

стандартты және стандартты емес жағдайларда ғылыми мәселелерді шешуге 

және педагогикалық қызметке қатысуға мүмкіндік беретін сапалы білім беруді 

қалыптастыруға бағытталған. 
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Образовательная программа подготовки магистра по специальности 6М020100-

«Философия» направлена на формирование качественного образования, 

позволяющего выпускнику самостоятельно проводить научно-

исследовательскую работу и решать научные вопросы в стандартных и 

нестандартных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью, 

заниматься педагогической деятельностью. 

 

The educational program of Master's degree in specialty 6M020100- "Philosophy" is 

aimed at the formation of quality education, which allows the graduate to 

independently conduct research and to solve scientific problems in standard and non-

standard situations related to professional activities and engage in pedagogical 

activities. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: Присуждаемая 

степень: Awarded degree: 

6М020100 - «Философия» мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдарының 

магистрі 

 

Магистр гуманитарных наук по специальности 6М020100-«Философия» 

 

Master of humanitarian sciences in the specialty 6M020100- "Philosophy" 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a specialist’s 

positions 

 Философ, 

 Философиядағы зерттеуші, 

 Философия бойынша ғылыми қызметкер, 

 Колледж, университет оқытушысы, 

 Әлеуметтік сарапшы, 

 Басшылардың кеңесшісі, 

 Баспасөз қызметінің басшысы, 

 Адам ресурстарын басқару жөніндегі кеңесші (консультант), 

 Имиджмейкер және PR-менеджер. 

 

 Философ, 

 Исследователь в области философии, 

 Научный сотрудник в области философии, 

 Преподаватель колледжа, вуза,  

 Социальный аналитик,  

 Советник руководителей,  

 Руководитель пресс-служб,  

 Консультант по управлению человеческими ресурсами,  

 Имиджмейкер и менеджер PR. 

 

 A philosopher, 

 A researcher in philosophy, 

 Research Fellow in Philosophy, 

 A teacher at a college, university, 

 Social analyst, 

 Advisor to managers, 

 The head of press services, 

 Consultant for Human Resource Management, 

 Image-maker and PR manager. 

Кәсіби қызмет саласы/Область 

профессиональной деятельности / 

The area of professional activity 

 Кез келген меншік түріндегі ғылыми, ғылыми-зерттеу ұйымдары; 

 Жобалау-аналитикалық зерттеу ұйымдары; 

 Сараптамалық-консультативтік-зерттеу институттары; 

 Республикалық және облыстық мемлекеттік органдар; 

 Мемлекеттік және мемлекеттік емес, арнайы орта және жоғары оқу 

орындары. 

 

 Научные, научно-исследовательские организации и организации любой 

формы собственности; 

 Проектно-аналитические исследовательские организации; 
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 Экспертно-консультационные исследовательские институты; 

 Республиканские и областные государственные органы; 

 Учебно-воспитательные государственные и негосударственные средне-

специальные и высшие учебные заведения. 

 

 Scientific, research organizations and organizations of any form of ownership; 

 Design-analytical research organizations; 

 Expert consultative research institutes; 

 Republican and regional state bodies; 

 Educational and educational state and non-state secondary special and higher 

educational institutions. 

Кәсіби қызмет объектісі/Объект  

профессиональной деятельности / 

The object of professional activity 

 Болмыстің әртүрлі түрлері; 

 Табиғат, қоғам және сананың даму процестері; 

 Әлеуметтік-мәдени кеңістіктің түрлі салалары (ғылым, өнер, дін); 

 Тарихтағы әлемдік және отандық философиялық ой; 

 Қоғамдық қатынастар теориясы мен практикасы; 

 Танымдық белсенділіктің үрдістері; 

 Жеке тұлғаның әлеуметтік қызметі және оның нысандары; 

 Тұлғаны қалыптастыру мен дамытудың философиялық аспектілері. 

 

 Различные формы бытия; 

 Процессы развития природы, общества и сознания; 

 Различные сферы социокультурного пространства (наука, искусство, 

религия); 

 Мировая и отечественная философская мысль в ее истории; 

 Теория и практика общественной коммуникации; 

 Процессы познавательной деятельности; 

 Социальная активность личности и ее формы; 

 Философские аспекты формирования и развития личности. 

 

 Different forms of being; 

 The processes of development of nature, society and consciousness; 

 Various spheres of socio-cultural space (science, art, religion); 

 World and domestic philosophical thought in its history; 

 Theory and practice of public communication; 

 Processes of cognitive activity; 

 Social activity of the individual and its forms; 

 Philosophical aspects of the formation and development of personality. 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции  

профессиональной деятельности / 

Functions of professional activity 

 Магистранттардың әлемдегі ғылыми көріністі тұтас қабылдауын 

қамтамасыз ететін ең маңызды және тұрақты білімін игеру; 

 Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу, докторантурада үздіксіз 

ғылыми жұмыс жүргізу үшін қажетті қорларды алу дағдыларын меңгеру; 

 Университетте педагогикалық тәжірибе саласында қажетті білімді алу; 

 Қазақ интеллигенциясының рухани мұрасынан білім алу; 

 Маргиналдық эпистемологияны және қазіргі заманғы шығыстану 

әдіснамасын дамытуда негізгі жетістіктерді игеру; 

 Қазіргі заманғы жұмыс этикасының және мәдениет философиясының 

үрдістеріне бағдарлану. 

 

 Освоение магистрантами наиболее важных и устойчивых знаний, 

обеспечивающих целостное восприятие научной картины мира;  

 Приобретение навыков организации и проведения научных исследований, 

получения необходимого запаса для продолжения научной работы в 

докторантуре;  

 Получение необходимого минимума знаний в области вузовской педагогики 

и психологии и опыта преподавания в вузе; 

 Овладение знаниями из сферы духовного наследия казахской 

интеллигенции; 

 Освоение ключевыми достижениями в развитии маргинальной 
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эпистемологии и методологии современного ориентализма; 

 Ориентация в тенденциях современной этики труда и философия культуры. 

 

 Mastering by master students of the most important and sustainable knowledge, 

providing a holistic perception of the scientific picture of the world; 

 Acquisition of skills in organizing and conducting scientific research, obtaining 

the necessary stock for continuing scientific work in doctoral studies; 

 Obtaining the necessary minimum of knowledge in the field of high school 

pedagogy and psychology and teaching experience in the university; 

 Mastering knowledge from the sphere of spiritual heritage of the Kazakh 

intelligentsia; 

 Mastering key achievements in the development of marginal epistemology and 

the methodology of modern orientalism; 

 Orientation in the trends of modern work ethics and the philosophy of culture. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной деятельности / 

Types of professional activity 

 Білім беру (педагогикалық); 

 Ғылыми-зерттеу; 

 Сараптамалық-аналитикалық; 

 Коммуникативтік; 

 Ұйымдастыру және басқару; 

 Идеологиялық. 

 

 Образовательная (педагогическая); 

 Научно-исследовательская; 

 Экспертно-аналитическая; 

 Коммуникативная; 

 Организационно-управленческая; 

 Идеологическая. 

 

 Educational (pedagogical); 

 Research; 

 Expert-analytical; 

 Communicative; 

 Organizational and management; 

 Ideological. 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций 

 

Кәсіби құзыреттілік/ 

Профессиональные 

компетенции (ПК) / 

Professional Competences 

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
 – Педагогикалық (білім 

беру) құзыреттілік: философия, 

жоғары мектептің 

педагогикасы саласында білім 

алудың әртүрлі кәсіби 

қызметінде қолдану мүмкіндігі 

 

ПК
А
 Педагогические 

(преподавательские) 

компетенции: способность 

использования в различных 

видах профессиональной 

деятельности знания в области 

методики преподавания 

философии, педагогики 

высшей школы 

 

PC
А
 Рedagogical (teaching) 

competencies: the ability to use 

in various professional 

activities knowledge in the 

field of teaching philosophy, 

higher school pedagogy 

А
КҚ1 

– философияның қазіргі заманғы проблемалары туралы терең білім алуға, 

оларды шешу жолдарын ұсынуға және ақылға қонымды негіздеуге; 

 зияткерлік және жалпы мәдени деңгейін жетілдіру және дамыту мүмкіндігі; 

 педагогикалық қызметтегі заманауи білім беру технологияларын 

пайдалануға дайындық. 

 

А
ПК1

  - владение углубленным знанием современных проблем философии, 

готовность предлагать и аргументировано обосновывать способы их решения; 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень;  

 готовность использовать в процессе педагогической деятельности 

современные образовательные технологии. 

 

А
 РС1

– possession of an in-depth knowledge of contemporary problems of philosophy, 

a readiness to propose and reasonably justify ways to solve them; 

 the ability to improve and develop their intellectual and general cultural level; 

 readiness to use modern educational technologies in the process of pedagogical 

activity. 

Қазіргі заман қазақ философиясы 

Современная казахская философия 

Modern Kazakh philosophy 

 

ХХ ғасырдың басы мен ХХІ ғасырдағы Батыс 

мәдениетінің философиясы 

Западная философия культуры второй половины 

XX в. - начала XXI в. 

Western philosophy of culture in the second half of XX 

- beginning of XXI centuries 

 

Постмодерн жағдайындағы  адам   

Человек в ситуации постмодерна 

Man in a postmodern situation 

 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

КҚ
В
 Ғылыми-зерттеу және 

сараптамалық-аналитикалық 

құзыреттілік: ғылыми 

зерттеулер жүргізу, 

академиялық этиканың 

барлық принциптерін 

сақтауға, мақсаттарға, 

құралдарға, ғылыми жұмыс 

нәтижелеріне жеке 

жауапкершілікті түсінуге 

B
ҚҚ1   

– зерттеудің жаңа әдістерін дербес меңгеру, ғылыми және ғылыми-

өндірісті өзгерту мүмкіндіктері кәсіби қызметінің профилі; 

 ғылыми зерттеулердің нақты міндеттерін өз бетінше қалыптастыру және 

олардың тереңдетіп дамуы; 

 ғылыми зерттеулер әдістерін жүйелі түрде меңгеру, жаңа тақырыптарды 

қалыптастыру және тиісті пәндер бойынша жаңа нәтижелерге жету 

мүмкіндігі.
 

 

B
ПК1

 – способность к самостоятельному обучению новым методам 

Академиялық хат 

Академическое письмо 

Academic writing 

 

Дискурстік талдау: тарихи-философиялық 

мәтіндерді оқу техникасы 

Дискурсный анализ: техника чтения историко-

философских текстов  

Discourse analysis: the technique of reading historical 

and cultural texts 
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дайындық.
 

 

ПК
В
 Научно-

исследовательские и 

экспертно-аналитические 

компетенции: готовность вести 

научные исследования, 

соблюдая все принципы 

академической этики, и 

понимание личной 

ответственности за цели, 

средства, результаты научной 

работы 

 

PC
В
 Research and expert-

analytical competence: readiness 

to conduct scientific research, 

observing all principles of 

academic ethics, and 

understanding personal 

responsibility for goals, means, 

results of scientific work 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

 способность самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 

исследований и проводить углубленную их разработку; 

 системное владение методами научного исследования, способность 

формулировать новые цели и достигать новых результатов в 

соответствующей предметной области; 

 

B
РС1

– ability to independently learn new methods of research, to change the scientific 

and scientific-production the profile of their professional activities; 

 the ability to independently formulate specific tasks of scientific research and 

conduct their in-depth development; 

 systematic knowledge of the methods of scientific research, the ability to 

formulate new goals and achieve new results in the relevant subject area; 

 

 

Жаңаша және инновациялық ойлау философиясы 

Философия нового  инновационного мышления 

Philosophy of new innovative thinking 

 

Гуманитарлық ғылымдарға арналған синергетика 

Синергетика для гуманитариев 

Synergetics for the Humanities   

 

Зерттеу тәжірибесі 

Исследовательская практика 

Research practice 

 

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа магистранта     

Scientific research work of undergraduate student                               
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КҚ
С
 Ұйымдастыру-басқару 

құзыреттілігі: басқару 

шешімдерін қабылдау кезінде 

алынған терең білімнің 

практикалық қолданылуына 

дайын болу 

 

ПК
С
 Организационно-

управленческие компетенции: 

готовность к практическому 

использованию полученных 

углубленных знаний в 

принятии управленческих 

решений 

 

PC
С
 Organizational-management 

competencies: readiness for 

practical use of the acquired in-

depth knowledge in making 

managerial decisions 

 

С
КҚ1

– команданы кәсіби, әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени 

айырмашылықтарды толеранттылықпен қабылдауға даярлауға дайын болу; 

 әлеуметтік басқару тәжірибесінде әлеуметтік-философиялық теориялар мен 

жеке ғылыми көзқарастардың парадигматикалық позицияларын пайдалану 

мүмкіндігі. 

 

С
ПК1

 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 способность использовать парадигмальные положения социально-

философских теорий и частно-научных подходов в практике социального 

управления.  

 

С
РС1  

– readiness to lead the team in the sphere of their professional activity, tolerantly 

accepting social, ethnic, confessional and cultural differences; 

 the ability to use the paradigmatic positions of socio-philosophical theories and 

private-scientific approaches in the practice of social management. 

 

 

Қазірігі еңбек және басқару этикасы 

Современная этика труда и управления 

Modern Ethics of Labor and Management 

 

Басқару шешімдерін қабылдау философиясы 

Философия принятия управленческих решений 

The philosophy of management decision-making 

 

Алаш зиялыларының саясат философиясы 

Философия политики деятелей Алаш 

Philosophy of politicians of Alash 

 

Саяси философия 

Политическая философия 

Political Philosophy 

 

Хакім Абай 

Хаким Абай 

Hakim Abay 

 

Күнделіктілік өмір антропологиясы   

Антропология повседневности 

Anthropology of everyday life 

 

«Жақсы қазақ» идеясы және философиясы 

Идея и философия «Жақсы қазақ» 

The idea and philosophy «Zhaksy Kazakh» 

 

Ұлттық өзін-өзі тануды қалыптастыру 

Формирование национального самосознания 

Formation of national self-awareness 

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
 Методологиялық 

құзыреттілік: іргелі және 

А
ЖҚҚ1 

– қолданыстағы ғылыми теориялар мен тұжырымдамаларға негізделген 

процестер мен практикаларды талдау және түсіндіру; 

Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 
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қолданбалы философия 

әдіснамасы, проблемалар 

саласындағы жүйелік білімді 

игеру 

 

ОПК
А
 Методологические 

компетенций: владение 

системными знаниями в 

области проблематики, 

методологии фундаментальной 

и прикладной философии 

 

GPC
А 

Methodological 

competences: possession of 

system knowledge in the field of 

problems, methodology of 

fundamental and applied 

philosophy 

 ғылыми зерттеулер үшін философияның түрлі салаларында теориялық және 

тәжірибелік білімін қолдану; 

 әртүрлі заманауи әдіснамалық тәсілдерге бағдарлау; 

 қауіп-қатер жағдайында шешім қабылдаудың сандық әдістерін қолдануға; 

 

А
ОПК 

– анализ и интерпретация процессов и практик на основе существующих 

научных теорий и концепций; 

 применение теоретических и практических знаний в различных областях 

философии для научных исследований; 

 ориентирование в многообразии современных методологических подходов; 

 применять количественные методы принятия решений в условиях риска 

 

А
GPC1  

– analysis and interpretation of processes and practices based on existing 

scientific theories and concepts; 

 application of theoretical and practical knowledge in various fields of philosophy 

for scientific research; 

 orientation in a variety of modern methodological approaches; 

 apply quantitative methods of decision-making under risk conditions 

 

Ориентализм және постколониалды сын 

Ориентализм и постколониальная критика 

Orientalism and postcolonial criticism 

 

Зерттеудің сапалық әдістері 

Качественные методы исследования 

Qualitive research methods 

 

Социогуманитарлық білім: әдістемелік аспектілері 

Социогуманитарное знание: методологические 

аспекты 

Socio-humanitarian knowledge: methodological aspects 

 

Гуманитарлық ғылымдағы визуалдық әдістер 

Визуальные методы в гуманитарных науках 

Visual methods in the Humanities 

 
ЖКҚ

B
 Аналитикалық 

құзыреттілік/  

 

ОПК
B
 Аналитические 

компетенции/  

 

GPC
B
Analytical Competence 

B
ЖҚҚ1 

– дерексіз ойлау, талдау, синтездеу мүмкіндігі; 

 басқару проблемаларын зерттеуде сапалық және сандық талдаудың 

логикалық және тұжырымдамалық құралдарын қолдану мүмкіндігі; 

 зерттеу және жобалар тақырыбына қатысты ақпаратты ұсынуға және сыни 

талдауға қабілеттілігі; 

 өздеріне тиесілі ғылыми міндеттердің міндеттерін талдау, оларды іске 

асырудың вариационды тәсілдерін қолдана білу. 

 

B
ОПК1

 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 способность использовать в исследовании проблем управления логические и 

концептуальные средства качественного и количественного анализа; 

 умение излагать и критически анализировать информацию, имеющую 

отношение к теме научных исследований и проектов; 

 умение анализировать стоящие перед ним задачи научно-исследовательской 

деятельности, применяя к ним вариативные пути реализации.  

 

B
GPC1 

– аbility to abstract thinking, analysis, synthesis; 

 the ability to use logical and conceptual tools of qualitative and quantitative 

analysis in the study of management problems; 

 the ability to present and critically analyze information relevant to the topic of 

ХХ ғасырдың маргиналдық эпистемологиясы 

Маргинальная эпистемология ХХ века 

Marginal epistemology of XXth century 

 

Мәдениет философиясы және күнделіктілік 

Философия культуры и повседневности 

Philosophy of culture and everyday life 

 

Кеңістік пен уақыттың мифопоэтикалық негіздері 

Мифопоэтические основания пространства и времени 

Mythopoietic foundations of space and time 

 

Білім философиясы 

Философия образования 

Philosophy of Education 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

 

research and projects; 

 аbility to analyze the tasks of scientific research tasks facing him, applying 

variational ways of implementation to them. 

ЖКҚ
С
 Коммуникативтік 

құзыреттілік: коммуникативтік 

және сөйлеу қабілеттерін 

жетілдіру қабілеті  

 

ОПК
С
 Коммуникативные 

компетенции: способность 

совершенствовать свои 

коммуникативные и речевые 

компетенции 

 

GPC
С
 Communicative 

Competences: ability to improve 

their communicative and speech 

competencies 

C
ЖҚҚ1 

– кәсіптік қызмет мәселелерін шешу үшін ауызша және жазбаша түрде 

шет тілінде сөйлесуге дайын болу; 

 шетелдік ғылыми әдебиеттерді өз бетінше оқып білу қабілеті; 

 тәуекел мен белгісіздік жағдайында ұйымдық құрылымдардың үдерістерін 

жоспарлау және басқарудың заманауи әдістерін қолдану мүмкіндігі. 

 

C
ОПК1 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на  

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно читать иноязычную научную литературу; 

 способность использовать современные методы планирования и управления 

процессами деятельности организационных структур в условиях риска и 

неопределенности.  

 

C
GPC1 

– readiness for communication in oral and written forms in a foreign language 

for solving problems of professional activity; 

 the ability to independently read foreign scientific literature; 

 the ability to use modern methods of planning and managing the processes of 

organizational structures in terms of risk and uncertainty. 

Шетел тілі (кәсіби) 

Иностранный язык (профессиональный) 

Foreign language (professional) 

 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

 

Психология 

Психология 

Psychology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


