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       Қожа АхметЯсауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

базасындағы теология мамандығының  Республикалық әдістемелік секциясы 

ЖОО профессор-оқытушылар құрамы, ғылыми қызметкерлер және жұмыс 

беруші мекемелер мамандарымен бірлікте, жоғарғы кәсіптік білім берудің 

барлық деңгейлері мен нысандарын оқу-әдістемелік, ақпараттық және оқу 

бағдарламаларымен қамтамасыз ету үшін  «Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім берудің мамандықтар топтары бойынша оқу-әдістемелік 

секцияларының тізбесін»  бекіту туралы ҚР БҒМ 31.07.2009 жылғы № 367 

бұйрығы негізінде құрылған. 

         Оқу-әдістемелік секцияға   жоғары кәсіптік білім мамандарын дайындауда 

оқу бағдарламаларын  іске асырушы жоғары оқу орындары немесе олардың 

құрылымдық бөлімдері (оқу-өндірістік кешендер, ғылыми орталықтар мен 

институттар және т.б.) сонымен қатар сала ерекшелігіне байланысты 

мемлекеттік дін істері мекемелері де кіреді. 

   Теология ОӘС өз қызметін Қазақстан Республикасының «Білім туралы 

заңына», ҚР  БҒМ 14.01.2011 жылғы № 14 бұйрығымен бекітілген «Жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің республикалық оқу-әдістемелік 

кеңесі туралы ереже»-ге сәйкес іске асырады. 

 Теология ОӘС ұйымдастыру құрылымы және қалыптастыру  

        Оқу-әдістемелік бірлестік құрамына мамандық бағытына сай ЖОО және 

сала ерекшелігіне байланысты дін саласы ұйымдары, дінтанлық және 

теологиялық оқу орындары және мемлекеттік дін істері мекемелері  кіреді. ОӘС  

Қазақстан Республикасының базалық жоғарғы оқу орындары негізінде 

құрылады. ОӘС өз қызметін анықтайтын құжаттар жүргізеді. Құжаттар тізімін  

ОӘС басшысы бекітеді. 

       ОӘС басшысы базалық жоғары оқу орнының ректоры.  

ОӘС басшысы секция жұмысын ұйымдастырады. Оқу жылы соңында 

университет оқу-әдістемелік кеңесіне есеп  береді. ОӘС мүшелері  профессор-

оқытушылар құрамынан, ғылыми қызметкерлер және мамандардан құралады. 

ОӘС мүшелері ішінен жауапты хатшы сайланады, оның қызметі ағымдағы 

секция жұмысын үйлестіру, құжаттар мен іс қағаздарын  реттеу. 

Теология ОӘС  қызметі  мен  міндеттері 

       Жоғары кәсіптік білім мазмұнын жаңартудың  кешенді бағдарламаларын 

жасау, оның  вариативтілігін,  білімнің көп деңгейлі құрылымын дамыту мен 

жетілдіру арқылы әдістемелік қамтамасыз ету, қысқартылған жедел білім беру 

бағдарламаларын, үздіксіз кәсіби білім берудің түрлі нысандарын дайындау.  

       Жоғары кәсіптік білім берудің теология мамандығы бойынша мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандарттарын, типтік оқу жоспарлары мен 

бағдарламаларын әзірлеу. 

Дайындалған  мемлекеттік стандарттарға қорытынды және пікірлер беру. 



        Мемлекеттік тілде оқытуға қатысты мамандық бойынша оқу 

бағдарламалары мен материалдарын жасау. 

        Теология ОӘС грифін алуға ұсынылған оқулық және оқу құралдарының 

қолжазбаларын рецензиялауды ұйымдастыру. ОӘС грифімен басылымнан 

шыққан оқулық, оқу құралдарын оқу процесіне қолдану үшін ЖОО ұсыныстар 

беру.  

         Мамандық бағыты бойынша ЖОО лицензиялауға қатысу, жоғары кәсіптік 

білім беруді дамытуға ұсыныстар әзірлеу, дін саласы мәселелеріне қатысты 

құжаттар дайындау, діни әдебиеттер мен діни құжаттарға сараптама жасау.  

         Студенттердің танымдық белсендіктерін, шығармашылдық ойлауларын, 

дербестігін дамытуға және оқу процесінің тиімділігін арттыруға бағытталған 

оқытудың жаңа технологиялары мен әдістерін енгізу. 

         Теолгия саласы бойынша конференциялар, семинарлар мен жиындар 

ұйымдастыру және қатысу. Теология саласында жоғары кәсіби мамандар 

даярлауға қатысты кеңестер беру, түрлі жұмыстарды үйлестіру.  

 


