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Теология мамандығы Республикалық оқу-әдістемелік секциясының  

2015- 2016 оқу жылындағы  атқарған жұмыстарының                     

                                                    ЕСЕБІ 

 

      2015-2016 оқу жылында Республикалық оқу-әдістемелік секцияның 

жылдық жұмыс жоспары бойынша ұйымдастыру, оқу және әдістемелік 

жұмыстар мен іс-шаралар  атқарылды. 

 

    Ұйымдастыру шаралары. 

       2016 жылы қазан айында секцияның бірінші мәжілісі өткізілді, онда 

секция құрамын анықтау, жылдық жоспарын  дайындау күн тәртібіне 

қойылды. Мәжіліске университет басшылары мен теолог, дінтанушы 

мамандар қатысты. “Теология” мамандығының Республикалық оқу-

әдістемелік  секциясының құрамы бекітіліп, жоспарлы шаралар атқарылды.   

 

Атқарылған жұмыстар 

 

    1. Теология мамандығының сыртқы оқу жетістіктерін бағалаудан төрт 

пәннен тест тапсырмалары әзірленіп Ұлттық тестілеу орталығына жіберілді. 

    2.1. Теология мамандығы ОӘС мүшелері республикалық және аймақтық 

деңгейде теологиялық-дінтанулық  сараптама жұмыстарын жасауда. ҚР 

МСМ Дін істері комитетінің және жергілікті атқарушы биліктің 

тапсырысымен түрлі тақырыптағы діни басылымдарға (17 баспа табақ), діни 

радикалды бағыттағы азаматтардың діни көзқарасына теология-

психологиялық сараптамалар жасалынып (10 азамат), құқық қорғау 

органдарына кеңес берілді. 

   2.2. Қоғамдағы діни мәселелер және діни экстремизм мен лаңкестіктің 

алдын алу шаралары бойынша секция мүшелері Республикалық және 

аумақтық деңгейде түрлі іс-шаралаға қатысты. Түркістан қаласы әкімшілігі 

ішікі саясат басқармасымен бірге үгіт- насихат тобы құрамында 2014-2015 

оқу жылында қала мектеп және коллеждерінде лекция оқыды, барлығы 35 

мекемеде. Түркістан қаласы әкімінің шешімімен діни мәселелерге қатысты 

кездесулер мен семинарлар өткізді, 3 іс-шара. облыстық, қалалық 

телеарналардан  сұхбаттар берді. Әкім жанындағы діни бірлестіктермен 

жұмыс кеңесіне қатысып, ұсыныстар берілді. Сонымен қатар Ұлттық 

қауіпсіздік комитетінің аймақтық бөлімімен діни экстремизм мен 

терроризмге қарсы іс-қимыл мәселелерінде кеңестер беріліп, сараптамалар 

жасалынды. 

       Бұл жұмыстар Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен 

терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2013-2017 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы аясында атқарыла бермек. 

  3. 2016 жылы 27-28  наурыз аралығында Қазакстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігінің бекіткен жоспары бойынша  Қ.А.Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік университетінде 5В020600- дінтану  және 

5В021100–теология мамандықтары  бойынша cтуденттердің VII  



Республикалық  пән олимпиадасы өткізілді. Бұл олимпиада осымен жетінші 

жыл қатарынан  университетімізде өткізіліп отыр. Олимпиаданың табысты 

өтуіне секция өз тарапынан белсене атсалысты, мамандармен бірге 

теологияның мәселелері талқыланып назарға алынды. 

3.3. 2016  жылдың мамыр айының 04-06 аралығында «Матруди : өткені, 

бүгіні мен болашағы»  атты Халықаралық симпозиум өтікізілді, симпозиумға 

алыс және жақын шет елден 50 жуық ғалымдар қатысты.           Ислам 

теологиясы сенім жүйесіне қатысты Матуридиге қатысты мұндай ғылыми 

жиын Орталық Азия мен ТМД аумағында алғашқы рет ұйымдастырылды.  

4. Теология мамандығының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру бағдарламаларының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттары негізінде, теология мамандығының міндетті пәндерінен типтік 

оқу бағдарламалары қайта әзірленіп, ҚР БҒМ бекітуге ұсынылды.  

 Теология мамандығы міндетті пәндерінің  типтік оқу бағдарламаларының 

сапасын арттыру және олардың кредиттік оқу жүйесі талаптарына сәйкестігін 

талдау жұмыстары жүргізілуде. 

     5.Шетелдік оқу орындарының тәжірибелерін талдау-зерделеу жұмыстары 

үнемі атқарылуда, атап айтқанда Түркия, Ресей және Еуропа елдері ЖОО.  

    Сонымен қатар шет елден оқытушы-профессорлар шақырту арқылы білім 

сапасын көтеру жұмыстары жүргізілуде, осы бағытта Түркиядан жылда 

келісім-шарт негізінде 3 профессор 1 жыл көлемінде дәріс беруде.   

          6. Теология мамандығы білім беру бағдарламалары туралы. 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде 

2013-2014 оқу жылынан теология мамандығын  жаңа оқу бағдарламаларымен 

дайындау жүргізілуде.  

     Теология мамандығының жұмыс оқу жоспарларында болашақ 

мамандардың белгілі бір салаға мамандануы мен біліктілік алуы көзделген. 

Бірінші және екінші курстарда жалпы әлеуметтік-коммуникативтік, 

жаратылыстану-ғылыми, гуманитарлық және мамандықтың теориялық 

негіздерін қалыптастыратын базалық кәсіптендіру пәндері оқытылады. 

Үшінші және төртінші курстарда жеке білім алу траекториясын студент өзі 

таңдайды. Бұл құжаттар жоғары білім беру саласындағы «ECTS Users Guide», 

«Еуропалық ЖОО білім беру құрылымдарының настройкасы (Tuning 

Educational Structures in Europe )» секілді халықаралық нормативті құжаттар 

талаптарымен үндестікте құрылған. 2015-16 оқу жылында білім беру 

бағдарламаларын халықаралық стандарттарға сәйкестеу барысында 

құзыреттілікке негізделген теология мамандығының педагогикалық 

стратегиясы әзірленіп жасалды. Құзыреттіліктер матрицасын жасауда ҚР 

МЖМБС және Түркия, Ресей мен Еуропаның ЖОО білім беру 

бағдарламалары негізге алынды.  

       5В021100-теология мамандығының білім алушылары «Теолог-ислам 

теологиясы бойынша сарапшы», «Теолог-теология оқытушысы», «Теолог- 

христиан теологиясы бойынша сарапшы» бағыттарының біріне 

маманданады.   



     Аталған мамандықтардың білім беру бағдарламалары Қазақстан 

Республикасының білім беру саласындағы заңдары, нормативтік құжаттары 

мен шет ел ЖОО білім беру бағдарламалары негізінде дайындалған. 

      Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес дін саласында мамандар 

даярлау зайырлы тұрғыда жүргізіледі. Оқу үдерісінде діни жоралғылар мен 

рәсімдерді атқаруға, діни сенімді күштеп таңуға жол берілмейді. 

        2015 жылдың маммыр айында 5В021100-теология мамандығы білім беру 

бағдарламасы  «Білім сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық 

агенттігі»   тарапынан аккредиттеуден өтті. 

7. Оқытудың озық технологиялары 

     Модульдық-құзыреттілік оқытудың жаңа иновациялық технологиялары 

оқу үдерісіне енгізілуде.  

 

   Теология мамандығы Республикалық оқу-әдістемелік секциясы ағымдағы оқу 

жылында жоспарланған жұмыстарын орындауда.  

 

  

 

   Теология ОӘС хатшысы                                                   С.Қ.Оразбай  
 


