
«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары 

бойынша үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 

тамыздағы № 343 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 5 

шілдедегі № 425 бұйрығы 

  

БҰЙЫРАМЫН: 

1. «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары 

бойынша үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 

тамыздағы № 343 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік 

құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8636 болып тіркелген, 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің «Әділет» 

ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 12 қазанда жарияланған) 

мынадай өзгерістер енгізілсін: 

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«1. Осы бұйрыққа 1-534-қосымшаларға сәйкес жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары 

бекітілсін.»; 

көрсетілген бұйрыққа 1-546-қосымшалар осы бұйрыққа 1-534-

қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын. 

2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті (Г. 

Көбенова) заңнамада белгіленген тәртіппен: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 

мемлекеттік тіркелуін; 

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде 

«Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде және мерзімді баспа 

басылымдарында ресми жариялау үшін электрондық тасымалдағышта 

елтаңбалы мөрмен куәландырылған қағаз данасын қоса бере отырып 

жолдауды; 

3) тіркелген осы бұйрықты алған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мөрімен расталған 

және осы бұйрыққа қол қоюға уәкілетті адамның электрондық цифрлық 

қолтаңбасымен куәландырылған баспа және электрондық түрдегі 

көшірмелерін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 

Эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жолдауды; 
 

 

ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 бұйрығы. 
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Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым Министрі 

міндетін атқарушының 
2013 жылғы 16 тамыздағы 

№ 343 бұйрығына 30-қосымша 

 

Жоғары білім беру мамандығы бойынша 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ 

5В021100 - Теология мамандығы 
       Ескерту. 34-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 

(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) 

бұйрығымен. 
Оқу мерзімі: 4 жыл 

Берілетін дәреже: "5В021100 - Теология" мамандығы 
бойынша гуманитарлық білім бакалавры 

 

 
 

Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым Министрі 

міндетін атқарушының 
2013 жылғы 16 тамыздағы 

№ 343 бұйрығына 196-қосымша  

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандығы бойынша 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ 

6M021100 – Теология мамандығы 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 
       Ескерту. 196-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 

(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) 

бұйрығымен. 
       Оқу мерзімі: 2 жыл 

      Берілетін дәрежесі:6М021100 – "Теология" мамандығы бойынша 
      гуманитарлық ғылымдар магистрі 

 

 

 

Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым Министрі 

міндетін атқарушының 

2013 жылғы 16 тамыздағы 

№ 343 бұйрығына 376-қосымша 

 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бойынша 

6D021100 – Теология мамандағының 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

       

Ескерту. 376-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 

05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 

соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

      Оқу мерзімі: 3 жыл 

      Берілетін дәреже: 6D021100 – Теология мамандығы бойынша 

      философия докторы (PhD) 

 

http://egov.kz/wps/poc?uri=mjnpa:document&language=kk&documentId=V1600014092#3

