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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

EDUCATIONAL PROGRAM 

 

 

Бағдарлама деңгейі /Уровень программы/Program level Бакалавриат / Bachelor 

 

Білім беру саласының коды мен атауы/  

Код и классификация области образования/ 

Code and classification of the field of education 

 

6В02 Өнер және гуманитарлық  

ғылымдар/ 6В02 Искусство и  

гуманитарные науки/ 6В02 Arts and 

Humanities sciences 

 

Даярлау бағытының коды мен атауы/  

Код и классификация направлений подготовки/ 

Code and name of the direction of training 

 

6В022 Гуманитарлық ғылымдар/  

6В022 Гуманитарные науки/  

6В022 Humanities  

ББ тобының коды мен атауы/  

Код и название группы ОП/  
Group code and name of EP 

 

В033 Дінтану және теология 

В033 Религия и теология  

В033 Religion and theology 
 

ББ коды мен атауы/ 

Код и название ОП/ 

Code and name of EP 

6В02229 Теология 

6В02229 Теология 

 

6B02229 Theology 

ББ түрі/ Тип ОП/ EP type Қолданыстағы ББ/ Действующие ОП/ 

Current ЕP 

 

 

Біліктілік деңгейі/ Уровень квалификации / Skill level 

 

ҰБШ 6, СБШ 6/ НРК 6, ОРК 6/ 

NQF(national qualification framework) 6,  

SQF(sectoral qualifications framework) 6 

 

Оқытудың типтік мерзімі/ Типичный срок обучения/ 

Generic period of study 

4 жыл/ 4 года / 4 years 

Оқыту тілі/ Язык обучения/ Language of education Қазақша/ Казахский/Kazakhs 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 жылғы қабылдау/ Прием 2022 года/ Matriculated in 2022 year 

«БЕКІТЕМІН/ УТВЕРЖДАЮ/ APPROVED» 

         Университет вице ректоры/ Вице  

          ректор университета/Vice rector of the University  

          ________Идрисова Э.К. /Idrissova E.K. 

          Академиялық комитет шешімі негізінде / 

          На основании решения Академического   

          Комитета /  Based on the decision ofthe 

          Academic Committe    

          №  __  хаттама/ протокол/рrotocol     

          «______» _________  2022 ж./г./y. 
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ӘЗІРЛЕГЕН / РАЗРАБОТАНА / DESIGNED 

Білім беру бағдарламаларын дайындау және сараптау бойынша жұмыс тобы: 

Рабочая группа по разработке и экспертизе образовательных программ:   

Working group for the development and evaluation of education programs: 

 

Құрастырушылар: /Разработчики:/ Developers: 
1. Д.Ш.Шауенов, «Теология» кафедрасының аға оқытушысы/  
    Старший преподаватель кафедры Теологии Шауенов Д.Ш./  

    Senior Lecturer of the Department of Theology Shauyenov D.Sh./   __________ 
  (подпись/қолы) 

2. Сайфунов Б.Н, «Теология» кафедрасының аға оқытушысы/  
    Старший преподаватель кафедры теологии Сайфунов Б.Н./ 

    Senior Lecturer of the Department of Theology Saifunov B.N./   __________ 
  (подпись/қолы)

 

Сарапшылар: /Эксперты/Еxperts: 

 

1. Ж.Е.Нурматов, «Теология» кафедрасының меңгерушісі, доцент м.а., PhD/   

    Заведующиий кафедрой Теологии, PhD., и.о доцент Нурматов Ж.Е./  

    Head of the Department of Theology, PhD., Act. associate Professor Nurmatov Zh.Y./  __________ 
                    (подпись/қолы)

 

 

Жұмыс берушілер/Работодатели/ Employers: 

 

1. Түркістан облысы әкімдігі Қоғамдық даму басқармасы «Дін мәселелерін зерттеу» орталығының директор 

орынбасары  / 

2. Зам.директор«Центра изучения религий» при управлении общественного развития акимата Туркестанской 

области/Head of the Center for the Study of Religions  

under the akimat of Turkestan region ____________________________М.Халыков/M.Halikov
                                                        

 

 

ҚР МСМ «Әзіреті Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық- музейі директорының ғылыми жұмыстар жөніндегі 

орынбасары/ Заместитель директора по научной работе Государственного историко-культурного заповедника-

музея "Азирет Султан"/ Deputy director on scientific work of the State Historical and Cultural Reserve Museum "Aziret 

Sultan"___________________________М.Тастанбеков/M.Tastanbekov 

Білім алушы/ Обучающийся/ Studying:   
Ажиханов Чингиз/ Ажиханов Чингиз/Azhihanov Chingiz 

Амангелді Назерке/ Амангелді Назерке/ Amangeldi Nazerke 

 

6В022 –Гуманитарлық ғылымдар бағыты (Теология) бойынша білім беру бағдарламасы «Теология» кафедрасының 

мәжілісінде талқыланды/ Обсуждено и рекомендовано на заседании кафедры «Теология» / Discussed and 

recommended at a meeting of the Department of «Theology» 

 

Хаттама/Протокол/Protocol No. № ___ “____” _____ 2022 ж. г.у. 

 

«Теология» факультетінің академиялық комитет кеңесінде талқыланды/  

Обсуждено на совете академического комитета факультета «Теология»/  

Discussed at the council of the academic committee of the faculty of «Theology»  

Хаттама/Протокол/Protocol number №_____  «_____»  __________________ 2022 ж./у. /г./y 

 

КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНА / AGREED  

Теология факультетінің деканы/  

Декан факультета Теологии/  

Dean of Faculty of Theology/ 

     

 

Д.Кенжетаев/   

D.Kenzhetayev/ 
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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы/  

Passport of the educational program 

Қолдану саласы/ Область применения/ 

Application area 

 

Теология білім беру бағдарламасы адамзаттың діни идеялары мен ислам мәдениеті туралы 

ақпараттарды тарату, дамыту, енгізу, қолдау және пайдалану саласындағы бакалаврларды 
даярлауға арналған. 

 

Образовательная программа теологии предназначена для подготовки бакалавров в 
областираспространения, разработки, внедрения, сопровождения и использования 

информации по вопросам религиозных представлений человечества и культуры ислама в 

частности.  
 

The educational program of theology is intended for the preparation of bachelors in the field of 
distribution, development, introduction, accompaniment and use of information on issues of 

religious representations of humanity and culture of Islam. 

Білім беру бағдарламаның академиялық 

кредит көлемі / Объем академических 

кредитов образовательной программы/ The 

number of academic credits of the educational 

program 

240 

 

Нормативтік құқықтық қамтылуы/ 

Нормативно-правовое обеспечение/ Legal and 

regulatory support 

   «Білім туралы» Заңы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-ІІІ 

(04.07.2018 жылғы өзгерістері мен толықтыруларымен);  
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 

«Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын 

бекіту туралы» бұйрығы; 
Өмір бойы білім алуға арналған еуропалық біліктілік шеңбері (EQF). Еуропалық Комиссия, 

2008 ж 

Ұлттық біліктілік шеңбері. Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын 
реттеу жөніндегі республикалық үшжақты комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы 

хаттамасымен бекітілген. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы №569 
«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды дайындау бағыттарының 

сыныптауышын бекіту туралы» бұйрығы; 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 
бұйрығымен бекітілген «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы» (Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министрінің 12.10.2018 № 563 бұйрығымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген); 
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 30 қазанындағы 

№595 бұйрығымен бекітілген «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 
қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы; 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 603 

бұйрығымен бекітілген «Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
ұйымдары үшін жалпы білім беру пәндері циклінің үлгілік оқу бағдарламалары». 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы №391 

бұйрығымен бекітіліп, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 
16 қарашадағы №634 бұйрығымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген «Білім беру 

қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын 

құжаттардың тізбесі». 
Кәсіби стандарттар (Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 

«Атамекен», (18.12.2019  №255,  02.05.2019ж. №86) 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года №319-III (с 
изменениями и дополнениями от 04.07.2018); 

Приказ министра Образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 

604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех 
уровней образования»; 

Европейская рамка квалификаций для обучения в течение всей жизни (EQF). Европейская 

комиссия, 2008. 
Национальная рамка квалификаций. Утверждено протоколом Республиканской 

трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социально-

трудовых отношений от 16 марта 2016 года. Приказ министра Образования и науки 
Республики Казахстан от 12 октября 2018 года №569 «Об утверждении классификатора 

направлений подготовки кадров Высшего и послевузовского образования»; 

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года №152 
«Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения» (с изменениями и дополнениями, внесенными приказом министра образования 

и науки Республики Казахстан от 12.10.2018 № 563); 
  Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года 

№595 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 

соответствующих типов»; 
Утверждены приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года № 603 «Типовые учебные планы цикла общеобразовательных 

дисциплин для организаций высшего и (или) послевузовского образования». 
Утверждена Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 

2015 года № 391 и внесены изменения в Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 16 ноября 2018 года № 634 «Перечень документов, подтверждающих 
квалификационные требования и соответствие образовательной деятельности». 

Профессиональные стандарты (Национальная палата предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен», (18.12.2019  №255,№86 от  02.05.2019г.) 
   Law of the Republic of Kazakhstan "on education" dated July 27, 2007 No. 319-III (as 

amended from 04.07.2018); 
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Order of the Minister of Education and science of the Republic of Kazakhstan dated October 31, 

2018 No. 604 " on approval of state compulsory education standards at all levels of education»; 
European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF). European Commission, 2008. 

National Qualifications Framework. Approved by the Protocol of the Republican Tripartite 

Commission on Social Partnership and Regulation of Social and Labor Relations dated March 16, 
2016. 

Order of the Minister of Education and science of the Republic of Kazakhstan dated October 12, 

2018 No. 569 " on approval of the classifier of areas of training of Higher and postgraduate 
education»; 

Order of the Minister of education and science of the Republic of Kazakhstan dated April 20, 2011 

No. 152 "on approval of the Rules for the organization of the educational process on credit training 
technology" (as amended by order of the Minister of education and science of the Republic of 

Kazakhstan dated 12.10.2018 No. 563);   
   Order of the Minister of education and science of the Republic of Kazakhstan dated October 30, 

2018 No. 595 " on approval of Standard rules for the activities of educational organizations of the 

corresponding types»; 
Approved by the Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan 

dated October 31, 2018 № 603 "Standard curricula of general education disciplines for higher and 

(or) postgraduate education. 
Approved by the Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan 

dated June 17, 2015 №391 and amended by the Order of the Minister of Education and Science of 

the Republic of Kazakhstan dated November 16, 2018 №634 "List of documents confirming 
qualification requirements and compliance with educational activities." 

Professional standards (National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan 

"Atameken", (18.12.2019  №255,№86  02.05.2019.) 

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

программы/ Training profile map for the educational program 

ББ мақсаты / ЦельОП/ 

EP objective 

 

 

- Университеттің миссиясы мен саясатын және стратегиялық жоспарын жүзеге асыруға 
бағытталған: түркі тілдес мемлекеттер мен қауымдастықтардың жастарына бір шаңырақ 

астында терең тарихи құндылықтарға және демократиялық, зайырлы қоғам негіздеріне 

сүйене отырып, заман талаптарын қанағаттандыратын деңгейде білім беру; 
- Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, тұлғаның жалпы 

мәдениетін қалыптастыруға, білім беру үрдісін гуманитарлық тұрғыдан қамтамасыз етуге, 

сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби 
қызметті жүзеге асыруға қабілетті, халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары;  

қазіргі заманғы еңбек нарығында бәсекелестікке қабілетті, кәсіби біліктілігін жетілдіре 

алатын теолог даярлау. 
- Кәсіби білімнің іргетасы ретінде арнайы сипаттағы базалық білімді практикалық тұрғыдан 

меңгеруге және ұдайы жетілдіруге, зерттеушілік дағдыға ие және өзіндік зерттеушілік 

жұмыстарды (бітіру жұмыстарын) орындауға қабілетті жоғары білікті теолог даярлау. 
- Миссия и политика университета были направлены на реализацию стратегического плана: 

воспитывать молодежь тюркоязычных государств и общин на основе глубоко 

укоренившихся исторических ценностей и основ демократического, светского общества; 
- высокопрофессиональный, способный осуществлять профессиональную деятельность, 

направленную на личностное и социальное развитие студентов, формирование общей 

культуры личности, гуманитарную поддержку образовательного процесса, а также 
координацию социальных сфер образовательного процесса; богослов, способный быть 

конкурентоспособным и современным на современном рынке труда. 

- Подготовка высококвалифицированного теолога, способного к практическому обучению и 
постоянному совершенствованию базовых знаний специального характера, 

исследовательских навыков и умения выполнять собственную исследовательскую работу 

(выпуск) в качестве краеугольного камня профессионального образования. 
- The mission and policy of the university aimed to realize the strategic plan: to educate youth of 

the Turkic-speaking states and communities on the basis of deep rooted historical values and the 

foundations of a democratic, secular society; 
- Highly professional, capable of carrying out professional activities aimed at personal and social 

development of students, formation of general culture of the person, humanitarian support of the 

educational process, as well as coordination of social spheres of education process; a theologian 

who is capable of competitive and up-to-date in the modern labor market. 

- Preparation of a highly qualified theologian capable of practical training and continuous 

improvement of basic knowledge of special character, research skills and ability to perform own 
research work (graduation) as the cornerstone of vocational education. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/ Концепция 

образовательной программы/ The concept of 

the educational program 

 

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы Қазақстан Республикасының рухани 

жаңғыруын жеделдету және діни ресурстарды қолдану арқылы халықтың діни сауатын 

арттыру мақсатында «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасының ғылыми және 
практикалық міндеттерін шешуге бағытталған жоғары білікті бәсекеге қабілетті 

мамандарды даярлау принципіне негізделген. / 

Концепция образовательной программы основана на принципе подготовки 
высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, направленных на решение 

научно-практических задач государственной программы «Духовная модернизация» с целью 

ускорения духовной модернизации Республики Казахстан и повышения религиозной 
грамотности населения за счет использования религиозных ресурсов. / 

The concept of the educational program is based on the principle of preparation of highly qualified 

competitive specialists aimed at solving the scientific and practical tasks of the state program 
"Spiritual modernization" in order to accelerate the spiritual modernization of the Republic of 

Kazakhstan and increase the religious literacy of the population through the use of religious 

resources. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационные характеристики выпускника/ Graduate qualification 
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Берілетін дәреже/ Присваиваемая степень/ 

Academic degree 

 

«6B02229-Теология» білім беру бағдарламасы бойынша гуманитарлық білім бакалавры/ 

Бакалавр гуманитарных знаний по образовательной программе  «6B02229 -Теология»/ 
Bachelor of Humanitarian Knowledge in the educational program «6B02229-Theology» 

Маманның лауазымдарының тізімі/ Список 

должностей специалиста/ List of specialist 

positions 

 

 

-оқытушы (лицей, гимназия, колледж); 

- ғылыми-зерттеу ұйымдарындағы кіші ғылыми зерттеуші; 

- ғылыми-педагогикалық ұйымдарда әдіскер; 
- діни мәтіндерге сарапшы; 

- мемлекеттік мекемелерде сарапшы; 

 - білім беру саласындағы өкілетті және жергілікті атқарушы органдарында қызметкер, 
басшы; 

- преподаватель (лицей, гимназия, колледж); 

- младший научный сотрудник в исследовательских организациях; 
- методист в научно-педагогических организациях; 

- эксперт по религиозным текстам; 

- эксперт в государственных учреждениях; 
- сотрудник, руководитель уполномоченного и местных исполнительных органов в области 

образования./ 

- teacher (high school, Lyceum, gymnasium); 
- Junior researcher in research organizations; 

- methodologist in scientific and pedagogical organizations; 

- expert on religious texts; 

- expert in public institutions; 

 - employee, head of the authorized and local Executive bodies in the field of education. 

Кәсіби қызмет саласы/ Сфера 

профессиональной деятельности/ Sphere of 

professional activity 

«6B02229-Теология» білім беру бағдарламасының бакалавриат түлегі діни және зайырлы 

мекемелерде қызмет етеді және білім беру мекемелерінде сабақ беру үшін дайындалған.  
Выпускник бакалавриата по образовательной программе «6B02229-Теология» был 

подготовлен для службы в религиозных и светских учреждениях, преподавания в учебных 

заведениях. 
The graduate of the bachelor's degree in the educational program "6B02229-Theology" has been 

prepared for service in religious and secular institutions, teaching in educational institutions. 

Кәсіби қызмет объектісі/ Объект 

профессиональной деятельности/ The object 

of professional activity 

- республикалық, облыстық, мемлкеттік және муниципалды органдар;  

- бұқаралық ақпарат құралдары; 
- меншіктің барлық түріндегі оқу-тәрбиелік мекемелері;   

- эксперттік-кеңес беруші Кеңестер; 

- қоғамдық ұйымдар және т.б. 
- республиканские, областные, государственные и муниципальные органы; 

- средства массовой информации; 

образовательные и образовательные учреждения всех форм собственности; 
- экспертно-консультативные советы; 

- общественные организации и др. 

- republican, regional, state and municipal bodies; 
- mass media; 

educational and educational institutions of all forms of ownership; 

- Expert Advisory Councils; 
- public organizations and others. 

Кәсіби қызмет функциялары мен түрлері/ 

Функции и виды профессиональной 

деятельности/ Functions and types of 

professional activities 

Бакалаврдың кәсіби қызметінің функциялары: 

- ұйымдастыру, басқару; 

- референт, эксперт, кеңесші; 
- ғылыми жобалық; 

 - білім беру;  

Кәсіби қызметтің түрлері:  
-  білім беру (педагогтік); 

- ғылыми-зерттеушілік; 

- жобалық; 
- мәдени ағартушылық; 

- ұйымдық басқару. 

Профессиональная деятельность бакалавра: 
- организация, управление; 

- референт, эксперт, консультант; 

- исследовательский проект; 
  - образование; 

Виды профессиональной деятельности: 

- образование (педагогическое); 
- исследования; 

- дизайн; 
- культурное просвещение; 

- организационный менеджмент. 

Bachelor's professional activities: 
- organization, management; 

- referent, expert, consultant; 

- research project; 
  - education; 

Types of professional activity: 

- education (pedagogical); 
- Research; 

- design; 

- cultural enlightenment; 

- organizational management. 
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1. Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/Профиль компетенций/ Map/Profile of Competences 

 

Жалпы құзыреттер(ЖҚ)/ 

Общие компетенции (ОК) / 

Generic competences (GC) 

Оқыту нәтижелері (УК мөлшері)/ 

Результаты обучения (единицы УК) / 

Result of training (GPC units) 

Б1. Ақпараттық коммуникациялық 

технологияларды және қоғам, кәсіби 

ортада коммуникативті дағдыларды 

қолдана білу қабілеттілігі 

Б1.Умение 

использоватьинформационно-

коммуникационные технологии и 

навыки общения в профессиональной 

и социальной среде 

Б1.The ability to use information and 

communication technologies and 

communication skills in a professional and 

social environment 

 

- жеке кәсіби салаларында ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін: 

интернет-ресурстарды, ақпаратты іздеу, сақтау, қорғау және тарату жөніндегі бұлтты және 
ұтқыр сервистерді қолдануға қабілетті (ОН1). 

- способен использовать в отдельных профессиональных сферах виды информационно-

коммуникационных технологий: интернет-ресурсы, облачные и мобильные сервисы по поиску, 
хранению, защите и распространению информации(РО1). 

- able to use different types of information and communication technologies in certain professional 

areas: Internet resources, cloud and mobile services for searching, storing, protecting and distributing 
information (LO1). 

 

- мемлекеттік және шет тілдерінің орфоэпиялық, орфографиялық, пунктуациялық, лексикалық, 
грамматикалық, стилистикалық нормаларын сақтай отырып, әр түрлі стильдер мен 

жанрлардың ауызша, жазбаша мәтіндерін жасайды және коммуникативтік әрекетті құру 

стратегиясын және тактикасын иелене алады (ОН2). 
- способен создавать устные и письменные тексты разных стилей и жанров,  

соблюдая орфоэпический, орфографические, лексические, грамматические, стилистические 

нормы государственного и иностранных языков, а также иметь стратегию и тактику 
коммуникативного действия (РО2). 

- able to create oral and written texts of different styles and genres, observing the orthoepic, spelling, 

lexical, grammatical, stylistic norms of the state and foreign languages, as well as having a strategy 
and tactics of communicative action  (LO2). 

Б2. Біртұтас ғылыми жүйелік 

көзқарасқа негізделген әртүрлі 

жағдайларды бағалау қабілеті 

Б2.Способность оценивать различные 

ситуации на основе целостного 

системного научного мировоззрения 

Б2. Ability to assess various situations 

based on a holistic systemic scientific 

worldview 

-Қазақстандық қоғамның тарихи білімін, әлеуметтік, іскерлік, мәдени, философиялық және 

этикалық нормалары мен құндылықтарын қолдана алады (ОН3). 
- применяет исторические знания, социальные, деловые, культурные, философские и этические 

ценности и нормы казахстанского общества(РО3). 

-applies historical knowledge, social, business, cultural, philosophical and ethical values and norms 
of the Kazakh society (LO3). 

Б3. Салауатты өмір салтын ұстану 

Б3. Способность ориентироваться на 

здоровый образ жизни 

Б3. Focus on a healthy lifestyle 

-студенттердің әлеуметтік жеке тұлғалық құзыреттерін және  салауатты өмір салтын 

қалыптастыра отырып белсенді демалыс пен бос уақытты тиімді ұйымдастырады,  дене 

шынықтыру мен спорттың әлеуметтік-мәдени тәжірибесі мен әлеуметтік мәдени 
құндылықтарын қолданады (ОН4). 

-организует активный отдых и досуг, формируя социальные личностные компетенции 

студентов и здоровый образ жизни, использует социально-культурный опыт и социально-
культурные ценности физической культуры и спорта (РО4). 

-organizes active relaxation and leisure, forming social personal competence of students and a healthy 

lifestyle, uses socio-cultural experience and socio-cultural values of physical culture and sports 
(LO4). 

Кәсіби құзыреттер/ Профессиональные 

компетенции (ПК) /  

Professional Competences (PC) 

Оқыту нәтижелері (ОПК мөлшері)/ Результаты обучения (единицы ОПК) / 

Result of training (GPC units) 

 

Б1.Әлеуметтік ортада адамды 

қалыптастыру және анықтау қабілеті 

Б1.Способность формировать и 

определять личность в социальной 

среде   

 

Б1.Аbility to form and define a person in 

a social environment 

- мақсатқа бағытталған белсенді оқыту қабілетін қалыптастырады (ОН1). 

-жеке және топта ақпаратты басқаруды, цифрлық технологияларды тарату процесін немесе 

жолдарынтүсіндіреді; 
- барлық салада экономикалық, кәсіпкерлік және шешімдер қабылдау дағдыларын қолдану; 

- формирует способность к целенаправленномуактивному обучению (РО1). 

- умеет объяснить процессы или путираспространения цифровых технологий иуправления 
личной и групповой информацией; 

- применяет экономические навыки, навыки предпринимательства и принятия решений во всех 

сферах деятельности; 

- forms the ability to target active learning (LO1). 

- can explain the processes or ways to distribute digital technologies and manage personal and group 

information; 
- applies economic skills, entrepreneurship and decision-making skills in all areas of activity; 

-жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді реттей 

алады; 
-мемлекеттік және шет тілдерінде табысты академиялық, кәсіби және әлеуметтік қарым-

қатынас орнатады (ОН2). 

- решает вопросы в сфере личного, культурного и профессионального общения; 
-выстраивает программы успешной академической, профессиональной и социальной 

коммуникации на государственном и иностранном языках  (РО2). 

- solves issues in the field of personal, cultural and professional communication; 
- builds programs for successful academic, professional and social communication in the state and 

foreign languages (LO2). 

-қоғамды сақтау және дамыту үшін рухани құндылықтардың маңыздылығын ұғыну мен 
қарым-қатынастың этикалық нормаларын қолданады,сыни тұрғыдан ойлау қабілетімен 

әрекет етеді,тарихи деректер мен қағидаттардықолданады; 

 - қоғамның өмір сүру ортасының экологиялық танымын біледі, адамгершілік 
міндеттемелердің, академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің,  құқықтық 

сауаттылықтың маңызын түсінеді, қызметінде қолданады (ОН3).  
- применяет этические нормы общения и понимания важности духовных ценностей для 



Ф-ОБ-001/187 

сохранения и развития общества, действует с критическим мышлением, использует 
исторические факты и принципы; 

- объяснить обществу посредством знания экологического познания и среды жизни общества, 

повышения правовой нравственных обязательств, правовой грамотности в отношении себя, 
применять эти знания в профессиональной деятельности (РО3). 

- applies ethical standards of communication and understanding of the importance of spiritual values 

for the preservation and development of society, acts with critical thinking, uses historical facts and 
principles; 

- explain to society through knowledge of environmental knowledge and the environment of society, 

improve legal moral obligations, legal literacy in relation to themselves, apply this knowledge in 
professional activities (LO3). 

Б2.Кәсіби қызметтің барысында пайда 

болатын мәселелердің ғылыми 

сипатын анықтау мүмкіндігі, оларды 

шешу үшін тиісті дінтанулық 

ақпаратты тарту 

Б2.Способность выявлять естественно 

научную сущность проблем, 

возникающих в ходе  

профессиональной деятельности,  

привлечение для их решения 

соответствующего религиозного 

информации
 

Б2.The ability to identify the natural 

scientific nature of problems that arise in 

the course of professional activity, and to 

attract appropriate religious information 

to solve them 

-ғылыми-зерттеу жұмысының мазмұнын, түрлерін, заңдылықтарын, принциптерін, 

технологияларын анықтайды;  

-қоғамдағы діни бағыттағы  ұйымдастыру-басқару қызметіне қатысты жұмыстарды мақсаты, 
мүмкіндігі мен нәтижесіне қарай  ұйымдастыруға әрекет етеді; 

-дәстүрлі және дәстүрлі емес діни қозғалыстарды ажырата білуді түсіндіреді; 

- Қазақстан Республикасы  дін туралы заңнамасын меңгереді (ОН4); 
- определить содержание, виды, законы, принципы, технологии исследовательской работы; 

способствует организации работы по религиозно-организационной деятельности в обществе в 

зависимости от цели, возможностей и результатов; 
- объясняет способность различать традиционные и нетрадиционные религиозные движения; 

- разъясняет законодательство Республики Казахстан о религии; 

(РО4); 
- to determine the content, types, laws, principles, technologies of research work; 

- promotes organization of work on religious-organizational activity in the society, depending on the 

purpose, possibilities and results; 
- explains the ability to distinguish traditional and non-traditional religious movements; 

- explains the legislation of the Republic of Kazakhstan on religion;(LO4). 
- конфессияаралық және басқа да әлеуметтік қатынастардың өзара әрекетін анықтау; 

мемлекеттің дін саласындағы саясатын көрсетіп беру; 

-діни саладағы  ұйымдастыру-басқару, ғылыми-зерттеу, сараптама-кеңес беру және мәдени-
ағарту қызметтерін түсіндіреді;  

- діни тәжірибеге теологиялық талдау әдістерін қолданады.(ОН5); 

- выявить межконфессиональные и другие общественные отношения; показать 
государственную политику в области религии;; 

- объясняет организационную, управленческую, исследовательскую, экспертно-

консультативную и культурно-просветительскую деятельность в религиозной сфере; 
- применять методы теологического анализа религиозной практики. (РО5); 

- to identify inter-confessional and other social relations; to show the state policy in the field of 

religion;; 

- explains organizational, management, research, expert advisory and cultural and educational 

activities in the religious field; 

- apply the methods of theological analysis of religious practice. (LO5). 

Арнайы құзыреттер/ Специальные 

компетенции (СК) / 

SpecialCompetences(SC) 

Оқыту нәтижелері (ПК мөлшері)/ Результаты обучения (единицы ПК) /  

Result of Training (PC units) 

Б3. Діни философиялық және 

моральдық құндылықтарды білу / 

Б3. Обучение религиозной философии 

и морально-нравственным ценностям/ 

Б3. Knowledge of religious philosophical 

and moral values 

 

- ислам ахлақ философиясы, дін философиясы, сопылық философиясыерекшеліктерін анықтау; 

- діни философиялық еңбектерді талдай бастайды; 
- діни моральдік құндылықтарды анықтап ұстанады; (ОН6); 

- готов представить моральную философию ислама, философию религии, философию суфизма; 

- способен анализировать религиозно-философские произведения; 
- способен определять религиозные моральные ценности; (PO6); 

- Ready to present the moral philosophy of Islam, philosophy of religion, Sufism philosophy; 

- able to analyze religious philosophical works; 
- able to identify religious moral values; (LO6); 

- қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды анықтау; 
- кәсіптік қызметінде дәлдікпен көрсетеді;  

- өзге халықтардың мәдениетіне толеранттылық танытуды айтады (ОН7); 

- объясняет социально-этические ценности на основе общественных норм; 

- точность в профессиональной деятельности; 

- толерантен к культуре других народов (PО7); 

- Explains socio-ethical values based on public norms; 
- accuracy in professional activities; 

- Tolerant to the culture of other nations (LО7); 

 

Б4. Діни конфессияларды 

 білу / 

Б4.Знание религиозных конфессий/ 

Б4. Knowledge of religious confessions 

- әлемдік және негізгі діни конфессиялардың діни-теологиялық      жүйелерінің мәні мен 
ерекшелігін; теологияның пәні мен әдісін, теологияның ғылымдар жүйесіндегі орнын, дін 

тарихын және осы саланың дамуын көрсетіп беру;  

- Қазақстандағы діни ағымдар тарихын; діннің мәдениет жүйесіндегі орнын және  оның жеке 
тұлға мен қоғам өміріндегі қызметін баяндап көрсетеді (ОН8); 

- показывает сущность и особенности религиозно-теологических систем мировых и основных 

религий; знание предмета и методологии теологии, места в системе теологических наук, 
истории религии и развития этой отрасли; 

- исследует историю религиозных движений в Казахстане; место религии в системе  

культуры и ее деятельность в жизни человека и общества (PО8); 
- The essence and peculiarities of religious and theological systems of world and major religions; 

knowledge of the subject and methodology of theology, the place in the system of theology sciences, 

history of religion and the development of this branch; 
- explores the history of religious movements in Kazakhstan; place of religion in the system of 
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culture and its activities in human life and society (LО8); 
- шетел тілдері, қарым-қатынас технологиясы, педагогикалық риторика және конфликтология 

саласындағы білімдерді түсіндіру; 

- конструкциялық диалог ауқымындағы іскерліктері мен дағдыларын нұсқауларға сәйкес 
жүзеге асырып көрсетеді; 

- көпмәдениетті, көпэтикалы, көпконфессионалды қоғамдағы қарым-қатынас, педагогикалық 

ынтымақтастыққа қабілетті және толерантты болуды қалыптастырады (ОН9); 
- применяет знания на иностранных языках, коммуникационные технологии, педагогическую 

риторику и конфликтность; 

- ведет конструктивный диалог и навыки в соответствии с руководящими принципами; 
-Многокультурность, многонациональность, многогранность,, общительность, 

коммуникабельность и терпимость (PO9); 

- Applies knowledge in foreign languages, communication technology, pedagogical rhetoric and 
conflict; 

- Conducts constructive dialogue and skills according to the guidelines; 

- Multicultural, multiethnic, multifaceted, communicative, sociable and tolerant (LO9); 

Б5. Теология саласындағы негізгі 

мәселелерді білу / 

Б5. Знать основные вопросы в области  

теологии/ 

Б5. Know the basic issues in the field of 

theology 

- алғашқы дәуірлерден бастап қазіргі күнге дейін жасалған Құран түсіндірмелері,  хадис, 
тафсир және ислам құқығы ғылымының тарихы мен әдіснамасы турасында негізгі білімді 

анықтау; 

- теологиялық жүйелер мен тұжырымдамаларды зерттеуге байланысты теологияның негіздері, 
әдістері, категориялары мен қағидаттарын қолдана білуді көрсетеді;  (ОН10); 

- готов дать определения базовым знаниям об истории и методологии комментирования 

Корана, хадисов, тафсира и исламскогоправоведения с самых ранних времен по сегоднешний 
день; 

- умение применять основы, методы, категории и принципы религии при изучении 

религиозных систем и понятий; (РО10); 
- He is ready to give basic knowledge about the history and methodology of Quranic commentaries, 

hadiths, tafsīrs and Islamic jurisprudence since the earliest times; 
- able to prepare and conduct research (individually or in team) on the optimization, evaluation, 

determination of religious indicators, processes and relationships; 

- Being able to apply the basics, methods, categories and principles of religion in the study of 
religious systems and concepts; (LО10); 

Б6. Діни дәстүрлер мен діни 

мәселелерге талдау жасау/  

Б6. Анализ религиозных традиции и 

религиозных вопросов/ 

Б6. Analysis of religious traditions and 

religious issues 

 

-діндер арасы мен дінсіздер арасында дінаралық және конфессияаралық сұхбат өткізу, қазіргі 

заманғы теологиялық мәселелерге сараптама жасау мәнін айқындайды; 

-түрлі аймақтар және әлеуметтік-этникалық топтардағы діни ахуал өзгерістерінің негізгі 
үдерісін талдауға қабілетті (ОН11); 

-ведение межконфессионального и межрелигиозного диалога между религиями и 

неверующими, выявление специфики анализа современных богословских проблем; 
- способен анализировать основные процессы религиозных изменений в разных регионах и 

социально-этнических группах (РО11); 

conducting inter-confessional and interreligious dialogue between religions and non-believers, 
identifying the specifics of analyzing modern theological issues; 

- able to analyze the main processes of religious change in different regions and socio-ethnic groups 

(LО11); 
-ислам діні мен қазақ халқының діни дәстүрлерін жетік меңгеріп талдау жасауға, діни сұрақтар 

мен діни ғұрыптарға байланысты мәселелерді шешуге, осыларды саланың даму аясында 

талдауға қабілетті (ОН12); 
- владеет умением анализировать религию ислам и религиозные традиции казахского народа, 

решать вопросы, связанные с религиозными вопросами и религиозными обрядами, 

анализировать их в рамках развития этой сферы (PО12); 
- able to analyze the religious and traditions of Islam and the Kazakh people, to deal with issues 

related to religious issues and religious practices, to analyze them within the framework of 

development of this sphere (LО12); 

Жалпы білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің қалыптасатын 

құзыреттіліктермен арақатынасының матрицасы/ 

Матрица соотношения компетенций и формируемых результатов обучения по 

программе общего образования/ 

Matrix of compliance of learning results on the educational program in general with formed competences 

Жалпы құзыреттер(ЖҚ)/ Общие компетенции (ОК) /  

          Generic competences (GC) 

О
Н

/Р
О

/L
O

1
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 2
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 3
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 4
 

Б1. Ақпараттық коммуникациялық 

технологияларды және қоғам мен кәсіби ортада коммуникативті дағдыларды қолдана білу қабілеттілігі  

Б1.Умение использоватьинформационно-коммуникационные технологии и навыки общения в профессиональной и 
социальной среде 

Б1.The ability to use information and communication technologies and communication skills in a professional and social 

environment 

+ +   

Б2. Біртұтас ғылыми жүйелік көзқарасқа негізделген әртүрлі жағдаяттарды бағалау қабілеті 
Б2.Способность оценивать различные ситуации на основе целостного системного научного мировоззрения 

Б2.Ability to assess various situations based on a holistic systemic scientific worldview 

  +  

Б3. Салауатты өмір салтын ұстану 
Б3. Способность вести здоровый образ жизни 

Б3. Focus on a healthy lifestyle 

   + 
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Кәсіби құзыреттер(КҚ)/ Профессиональные компетенции (ПК) / 

Professional Competences (PC) 

О
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О

/L
O

1
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O

 2
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O
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О
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O
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О
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 8
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9
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Н
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О

/L
O

1
0
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Н
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О

/L
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 1
1
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Н
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О

/L
O

1
2
 

Б1. Әлеуметтік ортада адамды қалыптастыру және анықтау қабілеті 
Б1.Способность формирования и определения личности в социальной 

среде   
Б1.Аbility to form and define a person in a social environment 

+ + +          

Арнайы құзыреттер(АҚ)/ Специальные компетенции (СК) / 

SpecialCompetences (SC) 

            

Б2.Кәсіби қызметтің барысында пайда болатын мәселелердің ғылыми 
сипатын анықтау мүмкіндігі, оларды шешу үшін тиісті дінтанулық 

аппаратты тарту 

Б2.Способность выявлять научную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности,  привлечение соответствующего 

религиозного аппарата для их решения 
 

Б2.The ability to naturally identify the scientific nature of the problems 
arising in the course of professional activity, the involvement of the 

corresponding Religious apparatus for solving them 

   + +        

Б3. Діни философиялық және моральдық құндылықтарды білу / 

Б3.Знание религиозной философии и моральных ценностей/ 
Б3. Knowledge of religious philosophical and moral values 

     + +      

Б4. Діни конфессияларды білу / 

Б4.Знание религиозных конфессий/ 
Б4. Knowledge of religious confessions 

       + +    

Б5. Теология саласындағы негізгі мәселелерді білу / 

Б5. Знание основные вопросов в области  теологии/ 

Б5. Know the basic issues in the field of theology 

         +   

Б6. Діни дәстүрлер мен діни мәселелерге талдау жасау/  

Б6. Анализ религиозных традиции и религиозных поблем/ 

Б6. Analysis of religious traditions and religious issues 
 

          + + 
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БАКАЛАВРИАТ  МОДУЛЬДЕРІ БОЙЫНША ҚҰЗІРЕТТЕРДІҢ ҮЙЛЕСТІРІЛУІ: 

КООРДИНАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ МОДУЛЕЙ БАКАЛАВРИАТА: 

COORDINATION OF BACALAVRIAT'S COMPETENCE BY MODULES: 

№ Модуль аты/ Название модуля/ Module name Құзіреттер 

Б1. Б2.  Б3. 

1.1 Мемлекеттік міндетті модуль/ Государственный обязательный модуль/ State 

Mandatory Module 

Б1 Б2  

1.2 Әлеуметтік білім және салауатты өмір салты модулі/ 

Sosyal eğitim ve sağlıklı yaşam tarzları modülü/ 

Модуль социальных знаний и здорового образа жизни/ 

Module of social-knowledge and healthy lifestyle 

Б1 Б2  

  Б3 

 

№ Модуль аты/ Название модуля/ Module 

name 

Құзіреттер 

Б1 Б 2 Б 3 Б 4 Б 5 Б 6 Б 7 Б 8 Б 9 Б 10 Б11 Б12 

1 Әлеуметтік білім және салауатты өмір 

салты модулі/ 

Sosyal eğitim ve sağlıklı yaşam tarzları 

modülü/ 

Модуль социальных знаний и здорового 

образа жизни/ 

Module of social-knowledge and healthy 

lifestyle 

Б1            

2 Модуль-Түрік –тілі/ Турецкий язык/ 

Module – Turkish Language 

Б1            

3 Модуль -Дін негіздері І/ Модуль  – 

Основы религии I/ Module  – 

Fundamentals of Religion I 

  Б3     Б8     

4 Модуль  – Исламның негізгі ғылымдары 

І/ Модуль  – Основные науки ислама 

І/Module - Basic science of Islam І 

     Б6  Б8     

5 Модуль  - Исламның негізгі ғылымдары 

ІІ/ Модуль  – Основные науки ислама ІІ/ 

Module - Basic science of Islam ІІ 

    Б5    Б9    

6 Модуль -Мемлекет-дін 

қатынастары/Модуль  – Религиозные 

отношения государства/Module -Religious 

relations of the state 

   Б4        Б12 

7 Модуль-Түркі дүние/ Тюркский мир/ 

Module – Turkish world 

  Б3          

8 Модуль -Дін негіздері ІI/ Модуль  – 

Основы религии II/ Module  – 

Fundamentals of Religion II 

      Б7   Б10 Б11  

9 Модуль  - Исламның негізгі ғылымдары 

ІІІ/ Модуль  – Основные науки ислама 

ІІІ/Module - Basic science of Islam ІІІ 

    Б5    Б9    

10 Модуль -Дін негіздері ІІI/ Модуль  – 

Основы религии IІI/ Module  – 

Fundamentals of Religion IIІ 

    Б5     Б10   

11 Модуль  - Исламның негізгі ғылымдары 

ІV/ Модуль  – Основные науки ислама 

ІV/Module - Basic science of Islam ІV 

    Б5 Б6 Б7    Б11  

12 Модуль- Христиан тарихы/Модуль - 

История христианства /Module - Christian 

history 

    Б5   Б8     

13 Модуль- Католицизм және православ 

бағыты/Модуль – Католицизми 

православие/ Module –Catholicism and 

Orthodox 

    Б5   Б8     

14 Модуль- Протестантизм/Модуль - 

Протестантизм/Module - Protestantism 

    Б5   Б8     

15 Модуль- Христиан мәтіндері/Модуль - 

Христианские тексты /Module - Christian 

texts 

    Б5   Б8     

16 Модуль -Дін негіздері ІV/ Модуль  – 

Основы религии IV/ Module  – 

Fundamentals of Religion IV 

   Б4     Б9   Б12 

17 Модуль  - Исламның негізгі ғылымдары 

V/ Модуль  – Основные науки ислама V/ 

Module - Basic science of Islam V 

   Б4  Б6      Б12 

18 Модуль  - Исламның негізгі ғылымдары 

VІ/ Модуль  – Основные науки ислама VІ/ 

Module - Basic science of Islam VІ 

     Б6 Б7      

19 Модуль -Дін негіздері V/ Модуль  – 

Основы религии V/ Module  – 

Fundamentals of Religion V 

         Б10 Б11 Б12 
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20 Модуль- Христиан мистикасы/Модуль – 

Мистика христианства/Module - Christian 

Mystics 

    Б5   Б8     

 Қорытынды аттестаттау модулі/ 

 

Б1 Б 2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б 7 Б8 Б9 Б10 Б11 Б12 

 

БАКАЛАВРИАТ ПӘНДЕРІ БОЙЫНША ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕРДІҢ ҮЙЛЕСТІРІЛУ 

КООРДИНАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ БАКАЛАВРИАТА:  

COORDINATION OF BACHELOR'S COMPETENCE ON DISCIPLINES: 

Модуль/  Module Пәндер/ Дисциплины / Disciplines Б1 Б2 Б3 

ОН1 ОН2 ОН3 ОН4 

 

Мемлекеттік міндетті модуль/  

Государственный обязательный 

модуль/  State Mandatory Module 

 

Қазақстан тарихы/ История Казахстана/ History of Kazakhstan +  +  

Философия/Философия/ Philosophy +  +  

Шетел тілі/Иностранный язык/ ForeignLanguage + +   

Қазақ (орыс) тілі/ Казахский (русский) язык/  Kazakh(Russian) Language + +   

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)/  

Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке)/ 
Information and communication technology (English) 

+    

Әлеуметтік білім және 

салауатты өмір салты модулі/ 

Sosyal eğitim ve sağlıklı yaşam 

tarzları modülü/ 

Модуль социальных знаний и 

здорового образа жизни/ 

Module of social-

knowledge and healthy lifestyle 

Әлеуметтік білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, 

психология) 

Sosyal eğitim modülü (sosyoloji, siyaset bilimi, kültürel çalışmalar, psikoloji)/ 

Модуль социальных знаний  (социология, политология, культурология, 

психология)  

Social knowledge module (sociology, political science, cultural studies, 
psychology) 

+ * +  

Дене шынықтыру/  Физическая культура/  Physical  Culture    + 

 

Модуль/  Module Пәндер/ Дисциплины / Disciplines Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 

ОН1 ОН2 ОН3 ОН4 ОН5 ОН6 ОН7 ОН8 ОН9 ОН10 ОН11 ОН12 

 

Әлеуметтік білім және 

салауатты өмір салты 

модулі/ 

Sosyal eğitim ve sağlıklı 

yaşam tarzları modülü/ 

Модуль социальных 

знаний и здорового 

образа жизни/ 

Module of social-

knowledge and healthy 

lifestyle 

Экономика, кәсіпкерлік және бизнес  

негіздері /Экономика, Основы 

Предпринимательства и бизнеса 
/Economics, Fundamentals of 

Entrepreneurship and business 

+ +           

Экология және өмір қауіпсіздігі/ 
Экология и безопасность 

жизнедеятельности/ Ecology and life 

safety 

+  +          

Көшбасшылық теориясы /  Теория 

лидерства/  Theories of Leadershıp  
+   +         

Кәсіби цифрлық технологиялар/ 

Профессиональные цифровые 
технологии/ 

Professional digital technologies 

+ +           

Мәңгілік Ел /  Мәңгілік Ел /  Mangilik El +  +          

 Базалық пәндер модулі / Модуль базовых дисциплин/ Basic subjects module 

ЖОО компоненті ЖК/Вузовский компонент ВК/University Component 

Модуль -Түрік тілі/  

Турецкий язык/  Module 

– Turkish Language 

 

Түрік (қазақ) тілі (Деңгей1)/ Турецкий 

(казахский) язык (Уровень 1)/  Turkish 

(Kazakh) Language –(Level1) 
+ +           

Түрік (қазақ) тілі (Деңгей2)/  Турецкий 

(казахский) язык (Уровень 2) /  Turkish 

(Kazakh) Language  – (Level 2) 
+ +           

Модуль-Түркі  дүние/  

Тюркский мир/  Module – 

Turkish Language 

Ясауитану/  Ясавиведение/  Yassawi 
Study 

  +         + 

Ата-түрік принциптері/  Принципы 

Ататюрка/  Principles of Ataturk 
 + +          

Түркі мемлекеттер тарихы/  История 

тюрских государств/  Turkic States 

history 
+  +          

Модуль -Дін негіздері І/  

Модуль  – Основы 

религии I/ Module  – 

Fundamentals of Religion I 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениет негіздері/Основы 

антикоррупционной 

культуры/Fundamentals of Anti-
Corruption Culture 

 + +          

Діндер тарихы/ История религии/ 

History of religions 
       +   +  

Ислам діні негіздері/Основы религии 
ислам/Fundamentals of Islam Religion      +  +     

Модуль  – Исламның 

негізгі ғылымдары І/ 

Модуль  – Основные 

науки ислама І/Module - 

Basic science of Islam І 

Ислам тарихы / История ислама/  

The history of Islam        +    + 

Діни философия/ Религиозная 

философия/ Religious philosophy     +  +       

ОҚУ ТӘЖІРИБЕ /  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА / 

EDUCATIONAL PRACTICE 

       +    + 
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Модуль  - Исламның 

негізгі ғылымдары ІІ/ 

Модуль  – Основные 

науки ислама ІІ/ Module - 

Basic science of Islam ІІ 

Құрантану/Корановедение/ 

Quran science 
       +  +   

ӨНДІРІСТІК ПРАКТИКА   

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  

ПРАКТИКА І/ INDUSTRIAL 

PRACTICE І 

       +    + 

Практикалық араб тілі І/ 

Практический арабский язык І/ 

Practical Arabic Language І 
 +       +    

Модуль -Мемлекет-дін 

қатынастары/ 

Модуль  – Религиозные 

отношения 

государства/Module -

Religious relations of the 

state 

Діни радикализм психологиясы/ 

Психология религиозного радикализма/ 
Psychology of Religious Radicalism 

   +       +  

Мемлекеттік-конфессияаралық 

қатынастар/ 
Межконфессионально-государственные 

отношения/ 

Stateinter-confessionalrelations 

   +     +    

 Базалық пәндер модулі/ Модуль базовых предметов/ Basic disciplines module 

Тандау компоненті/Компонент по выбору (элективный компонент)/ Optional components 

 Мамандандырудың білім траекториясы №1  «Теолог-ислам бойынша сарапшы» /  Образовательная траектория 

по специализации №1  «Теолог-эксперт по исламу»/ Educational trajectory for the specialization number 1 

"Religious expert on Islam" 

Модуль -Дін негіздері ІI/ 

Модуль  – Основы 

религии II/ Module  – 

Fundamentals of Religion 

II 

Дін социологиясы/Социология 

религии/Sociology of Religion 
    +  +    +  

Дін психологиясы/Психология 

религии/Psychology of Religion  +       +    

Модуль  - Исламның 

негізгі ғылымдары 

ІІІ/Модуль  – Основные 

науки ислама ІІІ/Module 

- Basic science of Islam ІІІ 

Хадис негіздері /Основы хадиса/ 

Basis of Hadith 
    +     +   

Тафсир негіздері /Основы тафсира/ 

Basis of Tafsir 
       +  +   

Калам/Калам/Kalam        +   +  

Практикалық араб тілі ІІ/Практический 

арабский язык ІI/Practical Arabic 

Language ІI 

 +       +    

Модуль -Дін негіздері ІІI/ 

Модуль  – Основы 

религии IІI/ Module  – 

Fundamentals of Religion 

IIІ 

Хадис мәтіні/Текст хадиса/Text of 

Hadith 
       +  +   

Ислам құқығы әдістемесі/Методика 

исламского права/Methods of Islamic 

Law 

    +     +   

Ислам антропологиясы/Ислаская 

антропология/Islamic Anthropology 
  +   +       

Модуль  - Исламның 

негізгі ғылымдары ІV/ 

Модуль  – Основные 

науки ислама ІV/Module 

- Basic science of Islam ІV 

Ислам мазхабтары/Исламские 
мазхабы/Islamic Mazhabs        +   +  

Ислам этикасы/Исламская этика/ 

Ethics in Islam      + +      

Тафсир мәтіні/Текст тафсира/Text of 

Tafsir 
       +  +   

 Мамандандырудың білім траекториясы №2  «Теолог-христиан ағымдары бойынша сарапшы» 

/Образовательная траектория по специализации №2  «Теолог-эксперт по христианским течениям»/Educational 

trajectory for the specialization number 2 «An expert on theology-Christian flows» 

Модуль- Христиан 

тарихы/Модуль - 

Христианская история 

/Module - Christian history 

Христиан дінінің тарихы 

История христианства 

History of Christianity 
    +      +  

Иса пайғамбар өмірі 

Жизнеописание пророка Иисус 

The Life of Jesus 
       +   +  

Модуль- Католицизм 

және православ 

бағыты/Модуль – 

Католицизми 

православие/ Module –

Catholicism and Orthodox 

Католик шіркеуі тарихы 
История католистической церкви 

History of Catholic Marshmallow 
    +       + 

Католицизм сенім негіздері 
Основы веры католицизма 

Fundamentals of Catholicism 
    +   +     

Православ ағымының тарихы 

История православия 
History of the Orthodox Church 

       +   +  

Орыс православ шіркеуі 

Русская православная церковь 
RussianOrthodoxChurch 

    +    +    

Модуль- 

Протестантизм/Модуль- - 

Протестантизм/Module - 

Protestantism 

Протестантизм тарихы 

История протестантизма 

HistoryofProtestantism 
       + +    

Протестанттық және ғылым 

Протестантизм и наука     +      +  
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Protestant and Science 

Протестант ағымдары 

Течения протестантизма 
ProtestantismChurch 

    +      +  

Модуль- Христиан 

мәтіндері/Модуль - 

Христианские тексты 

/Module - Christian texts 

Інжіл тану 
Библеистика 

The Gospel Recognition 
    +   +     

Литургия 

Литургия 
Liturgy 

    +   +     

Патристика және апологетика 

Патристика и апологетика 
Pathology and Apologetics 

    +   +     

 Кәсіптендіру модулі  ЖОО компоненті немесе Тандау компоненті /Профилирующий модуль вузовского 

компонент или компонент по выбору (элективный компонент)/ Profiling module University or optional 

component 

Модуль -Дін негіздері ІV/ 

Modül –Din Esasları IV/  

Модуль  – Основы 

религии IV/ Module  – 

Fundamentals of Religion 

IV 

Практикалық араб тілі ІІI 

Практический арабский язык ІIІ 

Practical Arabic Language ІIІ 
 +       +    

Теологиялық оңалту 

Теологическая реабилитация 
Theological rehabilitation 

  +        +  

Модуль  - Исламның 

негізгі ғылымдары V/ 

Modül - İslam'ın temel 

bilimi V/  

Модуль  – Основные 

науки ислама V/ Module - 

Basic science of Islam V 

Ислам философиясы 

Исламская философия 
Islamic philosophy 

  +   +       

Ханафилік және Матуридилік негізінде 

қазақ діни дәстүрі 

Религиозная традиция казахов на 
основе Ханафизма и Матуридизма 

Kazakh religious tradition based on 

Hanafilik and Maturidi 

   +        + 

Модуль  - Исламның 

негізгі ғылымдары VІ/ 

Modül - İslam'ın temel 

bilimi VІ/  

Модуль  – Основные 

науки ислама VІ/ Module 

- Basic science of Islam VІ 

Тасаууф 

Тасаввуф 

Tasavvuf 
  +   +       

ӨНДІРІСТІК ПРАКТИКА ІІ/   

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  

ПРАКТИКА ІІ/ INDUSTRIAL 

PRACTICE ІІ 

       +    + 

Ислам өнері 

Исламское исскуство 
Islamic art 

  +    +      

ӨНДІРІСТІК ПРАКТИКА ІІІ/   

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  

ПРАКТИКА ІІІ/ INDUSTRIAL 

PRACTICE ІІІ 

       +    + 

ДИПЛОМАЛДЫ ПРАКТИКА/ 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА/ 

PRE-GRADUATION PRACTICAL 

TRAINING 

       +    + 

 Мамандандырудың білім траекториясы №1  «Дінтанушы-діни мәселелер бойынша сарапшы» /  İhtisaslaştırma 

Eğitim Yörüngesi №1  «Dini konularda uzman»/ Образовательная траектория по специализации №1  «Религиовед-

эксперт по религиозных проблемам»/ Educational trajectory for the specialization number 1 "Expert on religious 

issues" 

Модуль -Дін негіздері V/ 

Modül –Din Esasları 

V/Модуль  – Основы 

религии V/ Module  – 

Fundamentals of Religion 

V 

Теологиялық коммуникация 

 Теологическая коммуникация 

Theologically communication 

   +    +     

Түркі ислам тарихы 
Тюрко-исламская история 

Turkic Islamic History 
  +        +  

 білім траекториясы №2 «Теолог-христиан теологиясы бойынша сарапшы» / Образовательная траектория по 

специализации №2  «Теолог-эксперт по христианской теологии»/ Educational trajectory for the specialization 

number 2 "An expert on Christian theology " 

Модуль- Христиан 

мистикасы/Modül -

Hıristiyan Mistigi /Модуль 

– Мистика 

христианства/Module - 

Christian Mystics 

Христиандық мистикасы 

Христианская мистика 
Christian Mystics 

    +   +     

Неотомизм 

Неотомизм 

Neotomism 
    +   +     

Дипломдық  жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан тапсыру/ 

Tezi Veya Projeyi hazırlama ve Savunma yada Kapsamlı Snavına 

girme/ 

Написание и защита дипломной работы, дипломного проекта или 

подготовка и сдача комплексного экзамена / 

Writing and defending a diploma work,  diploma  project or preparing 

and passing of Complex  exam 

+ + + + + + + + + + + + 
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Пәннің сипаттамасы  

Описание дисциплины 

Discipline description 

 Пән атауы/ Название 

дисциплины/ Name of 

the discipline 

Пәннің қысқаша сипаттамасы(30-50 сөз)/  

Краткое описание дисциплины(30-50 слов)/ 

Brief description of the discipline (30-50 words) 

Кредит 

саны/ 

Количество 

кредитов/ 

Number of 

credits 

О

Н/ 

Р

О/ 

LO  

 Мемлекеттік міндетті модуль/ Государственный обязательный модуль/State Mandatory Module 

1 Қазақстан тарихы 

 

Пәннің негізгі мақсаты-Қазақстан тарихының ежелгі заманнан қазіргі уақытқа дейінгі дамуының 

негізгі кезеңдері туралы объективті білім беру.Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік формалары 
мен өркениеттердің эволюциясын, қазақ халқы этногенезінің негізгі кезеңдерін толық және 

объективті көрсетуге негізделген Қазақстан тарихының ғылыми-негізделген тұжырымдамасын 

жасау және қазіргі тарихтың азаматтық ұстаным мен ғылыми дүниетаным қалыптастыратын 
негзгі оқиғалары туралы тарихи білімдерді жүйелеу. 

5 1, 

3 

История Казахстана Цель дисциплины – дать объективные знания об основных этапах развития истории Казахстана с 

древнейших времен по настоящее время, создание научно-обоснованной концепции истории 
Казахастана, основанной на целостном и объективном освещении основных этапов этногенеза 

казахского народа, эволюции форм государственности и цивилизации на территории Великой 

степи, систематизация исторических знаний об основных событиях современной истории, 
формирующих научное мировоззрение и гражданскую позицию. 

 History of Kazakhstan The purpose of the discipline is to provide objective knowledge about the main stages of the 

development of the history of Kazakhstan from ancient times to the present, creation of a scientifically 

grounded concept of the history of Kazakhastan, based on a holistic and objective coverage of the main 
stages of the ethnogenesis of the Kazakh people, the evolution of forms of statehood and civilization on 

the territory of the Great Steppe, systematization of historical knowledge about the main events of 

modern history, forming a scientific worldview and civic position.  

2 Философия 

 

Пәннің мақсаты - болашақ маманның философиялық мәдениетінің жоғары деңгейін және 

рационалды ойлауын қалыптастыру, қазіргі заманғы дүниетанымдық мәселелердің мәнін, 

олардың көздері мен шешудің теориялық нұсқаларын, сондай-ақ адамдар қызметінің 
мақсаттарын, құралдары мен сипатын анықтайтын қағидаттар мен идеалдарды дұрыс түсіну 

болып табылады. 

5 1, 

3 

Философия 

 

Цель дисциплины - сформировать высокий уровень философской культуры и рационального 

мышления будущего специалиста, правильного понимания сущности современных 
мировоззренческих проблем, их источников и теоретических вариантов решения, а также 

принципов и идеалов, определяющих цели, средства и характер деятельности людей. 

Philosophy The purpose of the discipline is the formation of a high level of philosophical culture and rational 
thinking of a future specialist, a correct understanding of the essence of modern worldview problems, 

their sources and theoretical solutions, as well as principles and ideals that determine the goals, means 

and nature of people's activities. 

3 Шетел тілі 

 

Пәннің мақсаты: Жеткілікті деңгейде көзделген қарым-қатынастың ең кең таралған стандарттық 

жағдаяттарындағы нақты коммуникативтік міндеттерді шешуге сүйене отырып, тілдік 

материалды өзгерту, құбылту және байланыстыру қабілеті мен даярлығын қалыптастырады. 
Базалық жеткілікті деңгейіңде студенттердің қабілеттерін қалыптастыру курсын оқу барысында: 

өзінің қабылдау тәжірибесі, бағалау жүйесі елегінен өткізу және талқылау арқылы оқу тақырыбы 

бойынша өз көзқарасын білдіру (әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәденисалалар) дағдыларын 
меңгеруге қабілетті.Базалық стандарттық деңгейде тіл жүйесін және оны мәдениетаралық-

коммуникативтік әрекетте қолдану тәсілдерін меңгереді. 

10 1, 

2 

Инстранный язык 

 

Цель дисциплины: на этапе достаточного уровня формируется способность и готовность 

варьировать и комбинировать языковой материал, ориентируясь на решение конкретных 
коммуникативных задач в наиболее распространенных стандартных ситуациях общения.На 

достаточно базовом уровне в процессе изучения курса студенты должны:  высказывать  свою  

точку  зрения  по  учебной  теме  с  обсуждением  и  преломлением  через  собственный  опыт 
восприятия, систему оценок (социально-бытовая, социально-культурная сферы) На уровне 

базовой стандартностиявляются овладение системой языка и способами ее использования в 

межкультурно-коммуникативной деятельности. 

Foreign Language 

 

The purpose of the discipline: At sufficient level аbility and readiness to vary and combine language 

material is formed, focusing on solving specific communication problems in the most common standard 

communication situations.Аt a fairly basic level іn the process of studying the course, students should: 
express their point of view on the academic topic with discussion and refraction through their own 

experience of perception, a grading system (social, social, cultural spheres).At the basic standard level 

areмastering the language system and how it can be used in intercultural communication activities. 

4 
 

Қазақ тілі 

(орыс топтары үшін)  

 

Бағдарламаның мақсаты қазақ тілінде A1 - қарапайым деңгей бойынша қазақ тілін шет тілі 
ретінде оқитын білім 
алушыларғажәнеA2,B1,B2,C1біліктілікдеңгейінесәйкессөйлеуәрекетініңбарлықтүрлерібойынш

акоммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби 

және қарым-қатынас құралы ретінде қазақ ұлттық мәдениеті тұрғысынан қазақ тілін сапалы 
меңгеруді қамтамасыз ету болыпсаналады. 

10 1, 
2 

 

Казахский  язык  

(для русских групп) 

Цель программы: обучение казахскому языку в соответствии уровню А1,  для изучающих 

казахский язык как иностранный, и обучение казахскому языке в соответствии уровням 
квалификации A2, B1, B2, C1, то есть обеспечение качественного освоения казахского языка, 

являющейся  частью казахской национальной культуры, как социального, межкультурного, 

профессионального средства общения через формирование коммуникативной компетенции по 
всем видам речевой деятельности. 
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KazakhLanguage 

(for Russian groups) 

The purpose of the program: teaching the Kazakh language in accordance with level A1, for students of 
the Kazakh language as a foreign language, and teaching the Kazakh language in accordance with the 

qualification levels A2, B1, B2, C1, that is, ensuring high-quality mastery of the Kazakh language, 

which is part of the Kazakh national culture, as a social , intercultural, professional means of 
communication through the formation of communicative competence in all types of speech activity. 

Орыс тілі 

(қазақ топтары үшін)  

 

Пәннің мақсаты - пайдаланылуы мен трансферті елді жаңғыртуды және болашақ мамандардың 

тұлғалық мансаптық өсуін қамтамасыз етуге қабілетті әлемдік деңгейдегі білім мен озық 
заманауи технологияларды таратушысы ретіндегі әлемдік мәдениет пен тілдерге толерантты 

қарым-қатынасты, ұлттық сана мен мәдени код негізінде интернационализм сапасын дамытуды 

болжайтын рухани модернизациялаудың жалпыұлттық идеясының контекстінде студенттердің 
әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыру. 

Русский язык  

(для казахских 

групп) 

Целью дисциплины является формирование социально-гуманитарного мировоззрения студентов 

в контексте общенациональной идеи духовной модернизации, предполагающей развитие на 

основе национального сознания и культурного кода качеств интернационализма, толерантного 
отношения к мировым культурам и языкам как трансляторам знаний мирового уровня, 

передовых современных технологий, использование и трансферт которых способны обеспечить 

модернизацию страны и личностный карьерный рост будущих специалистов. 

Russian Language 

(for Kazakh groups) 

The purpose of the discipline is to form a socio-humanitarian Outlook of students in the context of the 

national idea of spiritual modernization, which involves the development of the national consciousness 

and cultural code of the qualities of internationalism, tolerant attitude to world cultures and languages as 
translators of world-class knowledge, advanced modern technologies, the use and transfer of which are 

able to ensure the modernization of the country and personal career growth of future specialists. 

5 Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологиялар 

Пәннің мақсаты жеке кәсіби салаларында ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 

түрлерін: интернет-ресурстарды, ақпаратты іздеу, сақтау, қорғау, басқару және тарату жөніндегі 
бұлтты және мобильді сервистерді пайдалануды үйретеді, сандық технологиялар арқылы 

ақпаратты жинау және беру тәсілдерін талдау қабілетін қалыптастырады.  

5 1 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

Целью дисциплины сформировать использование в личной деятельности различные виды 
информационно-коммуникационных технологий: интернет-ресурсы, облачные и мобильные 

сервисы по поиску, хранению, защите и распространение информации. 

Information and 

communication 

technology (English) 

The purpose of the discipline is to form the use in personal activities of various types of information and 

communication technologies: Internet resources, cloud and mobile services for the search, storage, 

protection and dissemination of information. 

Әлеуметтік білім және салауатты өмір салты модулі/Sosyal eğitim ve sağlıklı yaşam tarzları modülü/ 

Модуль социальных знаний и здорового образа жизни/Module of social-knowledge and healthy lifestyle 

6 Әлеуметтану Пәннің мақсаты:әлеуметтік-саяси білімнің пәнаралық модулінің құрамдас бөлігі ретінде қоғамдағы 

тұлғааралық қарым-қатынас жүйелерін сыни түсінуді, қоғамның табиғатын, оның топтары мен 

институттарын білу қабілетін қалыптастыру. Сол арқылы макро- және микро әлеуметтанулық 
процестерді түсінуді қамтамасыз ету. 

8 1, 3 

Социология      Цель дисциплины - формирование способности к критическому пониманию систем 

межличностного общения как составной части междисциплинарного модуля социально-
политического знания в обществе, познанию природы общества, его групп и институтов. Тем 

самым обеспечиваяпониманиемакро - имикро-социологическихпроцессов. 

Sociology The subject of “sociology” is aimed at developing the ability to critically understand interpersonal 

communication systems in society as an integral part of the interdisciplinary module of socio-political 
knowledge, understanding the nature of society, its groups and institutions. It provides an understanding of 

macro - and micro-sociological processes. 

7 Саясаттану 

 

Пәннің мақсаты әлеуметтік-саяси білімнің пәнаралық модулінің құрамдас бөлігі ретінде саяси 
жүйелерді сыни түсінуді, саясаттың түпкі негізін, саяси топтары мен институттарын білу қабілетін 

қалыптастыруға бағытталған. Сол арқылы ішкіжәне сыртқысаяси процестерді түсіну қамтамасыз 

етіледі.  

1, 3 

Политология Цель дисциплины - формирование способности к критическому пониманию политических систем 
как составной части междисциплинарного модуля социально-политического знания, познанию сути 

политики, политических групп и институтов. Тем самым обеспечивая понимание 
внутриполитических и внешнеполитических процессов. 

Politology The subject of “political science” is aimed at developing the ability for a critical understanding of political 

systems as part of an interdisciplinary module of socio-political knowledge, knowledge of the essence of 

politics, political groups and institutions. It provides an understanding the processes of domestic and 

foreign policy. 

8 Мәдениеттану 

 

Пәннің мақсаты -    мәдениеттік сәйкестікті қалыптастыру арқылы қоғамдық сананы жаңғыртудың 

негізі ретінде әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымды дамытуға, мәдени процестердің табиғатын 
түсінуге негізделген мәдени жағдайларды талдау мен бағалауға, мәдени нысандардың 

ерекшеліктеріне, мәдениетаралық қарым-қатынаста мәдени құндылықтардың рөліне негізделген. 

1, 3 

Культурология Цель дисциплины - сформировать культурную идентичность, основанную на развитии социально-

гуманитарного мировоззрения, анализе и оценке культурных событий, основанных на понимании 
характера культурных процессов, культурных особенностей и роли культурных ценностей в 

межкультурной коммуникации. 

Culturology The subject “Culturology” is based on the formation of cultural identity, based on the development of the 
social and humanitarian worldview, analysis and evaluation of cultural events based on an understanding 

of the nature of cultural processes, cultural characteristics and the role of cultural values in intercultural 

communication.   

9 Психология Пәннің мақсаты- болашақ мамандардың кәсіби-педагогикалық және психологиялық мәдениетінің 
негізін қалыптастыру, психология ғылымдарының негіздерін игеруге және оларды кәсіби 

міндеттерін шешуге қатысты шығармашылық дайындығын қалыптастыру, жалпы психология 

курсында алған білімдері мен зерттеу дағдылары негізінде психологиялық ойлауын дамыту, 
практикалық сабақ процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны 

қалыптастыру.  

1, 3 

Психология Цель дисциплины-формирование основ профессионально-педагогической и психологической 
культуры будущих специалистов, формирование творческой готовности к освоению основ 
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психологических наук и решению их профессиональных задач, развитие психологического 
мышления на основе полученных знаний и исследовательских навыков в курсе общей психологии, 

формирование умений и навыков системного анализа психологических явлений в процессе 

практического занятия. 

Psychology The purpose of the discipline is to form the foundations of professional-pedagogical and psychological 

culture of future specialists, to form a creative readiness to master the basics of psychological Sciences and 

solve their professional problems, to develop psychological thinking based on the knowledge and research 
skills obtained in the course of General psychology, to form skills for system analysis of psychological 

phenomena in the course of practical training. 

10 Дене шынықтыру Білімгерлердің кәсіби еңбекке қабілеттілігін арттыру, дене шынықтыру және спортпен 

айналыстыру арқылы ағзаның қолайсыз факторларының әсеріне кедергісін арттыра отырып, 
денсаулығын нығайту және психикалық тұрақтылықты, қайсарлық пен қажырлықты қалыптастыру 

болып табылады.  

8 4 

Физическая культура Посредством занятий физической культурой  и спортом у студентов формируются 
профессиональные  способности, настойчивость и решимость, укрепляется здоровье, овышается 

устойчивость к неблагоприятным факторам,, а также развивается психическая  стабильность.  

Physical  Culture Through physical education and sports, students form professional abilities, perseverance and 

determination, health is strengthened, resistance to adverse factors is increased, and mental stability also 
develops. 

11 Экономика, 

кәсіпкерлік және 

бизнес  негіздері 

Пәннің мақсаты - экономиканы оқудың теориялық негіздерін, кәсіпкерлік, кәсіпкердің іс-

әрекеттері, кәсіпкерлік істің түрлері, ұйымдастыру әдістері, тактикасы, стратегиясы, кәсіпкерлік 

бәсекелестік, тәуекел мен бизнес білімін, бизнес-жоспардың құрылымын, мазмұнын, және ұлттық 

экономиканың салаларында  бәсекені күшейту жағдайындағы кәсіпкерліктің және бизнес–

жоспарды құрудың теориялық, әдістемелік және тәжірибелік негіздері қарастырылады. 

5 1,2 

Экономика, Основы 

Предпринимательств

а и бизнеса 

Цель дисциплины-изучение теоретических основ изучения экономики, предпринимательских 
действий, видов предпринимательской деятельности, методов организации, тактики, стратегии, 

предпринимательской конкуренции, рисков и бизнес-знаний, структуры, содержания бизнес–плана 
и теоретических, методических и практических основ предпринимательства и составления бизнес-

плана в условиях усиления конкуренции в отраслях национальной экономики. 

Economics, 

Fundamentals of 

Entrepreneurship and 

business 

The purpose of the discipline is to study the theoretical foundations of the study of Economics, business 

actions, types of business activities, methods of organization, tactics, strategy, business competition, risks 
and business knowledge, the structure, content of the business plan and the theoretical, methodological and 

practical foundations of entrepreneurship and business plan development in the context of increased 

competition in the national economy. 

12 Экология және өмір 

қауіпсіздігі 

Пәннің мақсаты экологиялық танымды қалыптастыра отырып, адамның тіршілік ету ортасымен 

арасындағы жарақатсыз қауіпсіздікке студенттерді дағдыландыру.Курста қоршаған ортаны қорғау 

және табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың заманауи тәсілдері бойынша теориялық және 
практикалық білімді қалыптастыра отырып, апаттардан және дүлей зілзалалардан, қарсыластың 

жою құралдарынан қорғану мақсатында халықты қорғаудың әдістері мен құтқару жұмыстарын 

ұйымдастыру қарастырылады. 

1,3 

Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности 

Цель дисциплины-формирование экологических знаний, умений и навыков безопасности человека 
со средой обитания. В курсе рассматриваются методы защиты населения, организация 

спасательных работ, защиты от аварий и стихийных бедствий, средств ликвидации противника с 

формированием теоретических и практических знаний по современным методам рационального 
использования природных ресурсов и охране окружающей среды. 

Ecology and life safety The purpose of discipline to form environmental knowledge, skills, human security with environment. 

Сourse covers methods of protecting the population, organization of rescue operations, protection from 
accidents, natural disasters, means eliminating the enemy with formation of theoretical, practical 

knowledge on modern methods of rational use natural resources and environmental protection. 

13 Көшбасшылық 

теориясы 

Ғылымдағы лидерлік туралы әдебиеттерді шығармашылық тұрғыдан талдайды, қоғамда өмір 

сүрген көшбасшылардың өмір деректері мен көзқарастарын талдайды. Кәсіптік қызметінде 
азаматтық, төзімділік секілді ұстанымдар негізінде оң бағыттағы коммуникативті дағдыларды, 

лидер мен қызметкер арасындағы қатынасты, субординацияны сақтау мәдениетін қалыптастырады. 
Қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі. 

1,4 

Теория лидерства Педагогический и психологический анализ лидерства в науке, анализирует информацию о жизни и 

взглядах лидеров, живших в обществе. Формирует позитивные коммуникативные навыки на основе 

таких принципов, как гражданственность, толерантность в профессиональной деятельности, 
отношения между лидером и сотрудником, культура сохранения субординации. Знает социально-

этические ценности, основывающиеся на общественных нормах. 

Theories of Leadershıp  Creatively analyzes the literature on leadership in science, analyzes the life data and views of leaders who 

lived in society. In professional activity, it forms positive communication skills based on such principles as 
citizenship, tolerance, the relationship between the leader and the employee, and the culture of maintaining 

subordination. Knows social and ethical values based on social norms. 

14 Кәсіби цифрлық 

технологиялар 

Пәннің мақсаты- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар түрлерін, ақпаратты қорғаудың 
теориялық негіздерін, ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін, 

заманауи компьютерлік және ақпараттық технологиялар құралдарын меңгеру кәсіби қызмет құралы 

ретінде компьютермен жұмыс істеу дағдылары меңгеру. 

1,2 

Профессиональные 

цифровые технологии 

Цель дисциплины-овладение видами информационно-коммуникационных технологий, 
теоретическими основами 

защиты информации, основными методами, приемами получения, хранения, обработки 
информации, современными средствами  компьютерных и информационных технологий овладение 

навыками работы с компьютером как средством 

профессиональной деятельности. 

Professional digital 

technologies 

The purpose of discipline-mastering the types of information and communication technologies, theoretical 
bases of information protection, the basic methods, methods of obtaining, storing, processing of 

information with modern computer and information technology skills to operate the computer as a tool for 

professional activities. 

15 Мәңгілік Ел "Мәңгілік Ел" пәнінің мақсаты – ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм рухының, 

тарихи сана мен әлеуметтік жадының, кәсібилік пен бәсекеге қабілеттілік рухының жоғары даму 

1,3 
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деңгейі бар;  Қазақстан халқының тәуелсіздігін, қауіпсіздігін, тұрақтылығын, дамуы мен тұрмысын 
жақсарту жөніндегі белсенді де шешімді іс-қимылдарға дайын болатын, ұлттық мәдениеттің рухани 

құндылықтарын дамытып сақтауға жауапты, өзге мәдениеттер өкілдерімен сындарлы келісім 

құруға дайын мамандардың жаңа буынын, қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеу. 

Мәңгілік Ел Цель дисциплины "Мәңгілік Ел" - воспитание специалистов нового поколения с высоким уровенем 

развития национального самосознания, национального духа, духа патриотизма, исторического 

сознания и социальной памяти, духа профессионализма и конкурентоспособности, готовых к 
действию по улучшению безопасности, стабильности, развития и быта народа Казахстана, также 

социально-активных членов общества, ответственных за развитие и сохранение культурных 

ценностей, готовых строить конструктивное согласие с представителями других культур. 

Mangilik El The purpose of the discipline "Mangilik El" - education of a new generation of specialists with a high level 
of development of national consciousness, national spirit, spirit of patriotism, historical consciousness and 

social memory, the spirit of professionalism and competitiveness, ready to act to improve the security, 

stability, development and life of the people of Kazakhstan, as well as socially active members of society 
responsible for the development and preservation of cultural values, ready to build a constructive 

agreement with representatives of other cultures. 

Базалық кәсіптендіру циклының модулі / Модуль цикла базовых дисциплин/ Basic subjects module 

ЖОО компоненті ЖК/Вузовский компонент ВК/ University Component 

Модуль – Түрік тілі/ Модуль  – Турецкий язык/ Module – Turkish Language 

15 Түрік (қазақ) тілі – 

(Деңгей 1) 

Пәннің мақсаты: студенттерге түрік тілінің фонетикалық және грамматикалық құрылымы туралы 

негізгі түсініктерді қалыптастыру және артикуляция, интонация ережелерін үйрету. Тілдік 

қызметтің төрт негізгі формаларында (сөйлеу, тыңдау, оқу және жазу) қарым-қатынас дағдыларын 

дамыту.Бұл пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім негізінде құрылған университет 
білімгерлері үшін міндеттелген. 

5 1,2 

Турецкий 

(Казахский) язык– 

(Уровень 1) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов основные представления о фонетической и 

грамматической структуре турецкого языка и обучить правилам артикуляции,  
интонации. Развитие навыков общения в четырех основных формах языковой деятельности (речь, 

аудирование, чтение и письмо).  Предмет обязателен для студентов университета, созданного на 

основе соглашения между Казахстаном и Турцией 

Turkish (Kazakh) 

Language (Level1) 

The purpose of the discipline: to form students ' basic ideas about the phonetic and grammatical structure 

of the Turkish language and to teach the rules of articulation, intonations. Development of communication 

skills in four main forms of language activity (speech, listening, reading and writing). The subject is 
obligatory for students of the University created on the basis of the agreement between Kazakhstan and 
Turkey 

16 Түрік (қазақ) тілі – 

(Деңгей 2) 

Пәннің мақсаты: студенттердің түрік тілінің грамматикалық құрылымы туралы білімдерін 

қалыптастыру, грамматикалық ережелерді үйрету, жазбаша тапсырмаларды орындау дағдыларын 
дамыту. Студенттердің белсенді және пассивті сөздік қорын кеңейту. Пән түрік тілінде күрделі 

сөйлемдерді қалыптастыруға бағытталған; түрлі тақырыптарда күрделі мәтіндерді қолдана отырып, 

түрік тілін меңгеруге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы түрік тілінің грамматикалық 
ережелерін сөйлеу мен жазуда қолдана алады. Бұл пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім 

негізінде құрылған университет білімгерлері үшін міндеттелген. 

5 1,2 

Турецкий 

(Казахский) язык– 

(Уровень 2) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания о грамматической структуре турецкого 

языка, обучить грамматическим правилам, развить навыки выполнения письменных заданий. 

Расширить активный и пассивный словарный запас студентов. Дисциплина направлена на 

изучение формирования сложных предложений на турецком языке; на освоение турецкого 

языка с использованием сложных текстов на различные темы. В результате изучения 

дисциплины обучающийсясможет использовать грамматические правила турецкого языка в 

речи и написании. 

Предмет обязателен для студентов университета, созданного на основе соглашения между 

Казахстаном и Турцией. 

Turkish (Kazakh) 

Language (Level2) 
The purpose of the discipline: to form students ' knowledge of the grammatical structure of the 

Turkish language, to teach grammatical rules, to develop skills of performing written tasks. Expand 

the active and passive vocabulary of students. The discipline is aimed at studying the formation of 

complex sentences in the Turkish language; at mastering the Turkish language with the use of 

complex texts on various topics. As a result of studying the discipline, the student will be able to use 

the grammatical rules of the Turkish language in speech and writing. The subject is obligatory for 

students of the University created on the basis of the agreement between Kazakhstan and Turkey. 

 Модуль  – Түркі дүние/Модуль  – Тюркский мир/ Module  – Turkic World 

17 Ясауитану  Пәннің мақсаты діни және сопылық қайнар көздерден алынған ясауилік ілімінің мәнін сипаттау 

және бағалау қабілеттерін қалыптастыру. Оқу курсы сопылық терминдер мен категориялардың 

мәнін, олардың метафоралығын түсінудің теориялық және әдіснамалық негізін, Қожа Ахмет 
Ясауидің «Дивани Хикмет» шығармасының сопылық мәнін талдауға және бағалауға, оның мәдени-

рухани әлеуетін анықтауға қолдана білуді қалыптастырады.  

3 3,12 

Ясавиведение Цель дисциплины сформировать способность описывать и оценивать сущность ясавийского учения 
по религиоведческим и суфийским источникам. Учебный курс формирует теоретико-

методологическую основу понимания значения суфийских 

терминов и категории, их метафоричность, для анализа и оценки суфийского значения 
произведения Ходжа Ахмеда Ясави «Дивани Хикмет», и определения его культурно- 

духовного потенциала.  

Yassawi Study The purpose of the discipline is to form the ability to describe and evaluate the essence of the Yasavian 
teachings from religious and Sufi sources. The training course forms the theoretical and methodological 

basis for understanding the meaning of Sufi terms and categories, their metaphoricality, for analyzing and 

evaluating the Sufi meaning of the work of Hodge Ahmed Yasawi “Divani Hikmet”, and determining its 
cultural and spiritual potential.  

18 Ата-түрік 

принциптері  
Пәннің мақсаты - түркі тілдес елдерінің жастарын қазіргі заманғы жоғары білікті маман 

ретінде дайындау бағытында түркі әлемінде ХІХ ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басында орын 

алған Осман империясының тарихы мен маңызын көрсетуге бағытталады. Империяның 

құлауы мен өз жалғасын тапқан түрік ұлтының тәуелсіздік үшін күресі және мемлекеттің 

3 2,3 
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құрушысы Мұстафа Кемал Ататүріктің принциптері пәннің мазмұнын құрайды. Түрік 

ұлтының басшысы ретінде Мұстафа Кемалдың мемлекетке байланысты ұстанған 

принциптерін түсіндіру көзделеді. 

Бұл пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім негізінде құрылған университет 

білімгерлері үшін міндеттелген. 

Принципы Ататюрка  Цель дисциплины - показать историю и значение Османской империи, существовавшей в 

тюркском мире в конце XIX-начале ХХ века и направлена на подготовку молодежи 

тюркоязычных стран как современных высококвалифицированных специалистов. 

Содержание предмета включает принципы основателя государства Мустафы Кемаля 

Ататюрка, падение империи и продолжение борьбы за независимость нации. Разъясняются 

принципы о государственности  Мустафы Кемаля возглавлявшим турецкую нацию. Предмет 

обязателен для студентов университета, созданного на основе соглашения между 

Казахстаном и Турцией 

Principles of Ataturk The purpose of the discipline is to show the history and significance of the Ottoman Empire that 

existed in the Turkic world at the end of the XIXth and beginning of the ХХth centuries and is 

aimed at training young people of Turkic-speaking countries as modern highly qualified specialists. 

The content of the subject includes the principles of the founder of the state, Mustafa Kemal 

Ataturk, the fall of the empire and the continuation of the struggle for the independence of the 

nation. The principles of statehood of Mustafa Kemal who led the Turkish nation are explained. The 

subject is obligatory for students of the University created on the basis of the agreement between 

Kazakhstan and Turkey 

19 Түркі мемлекеттер 

тарихы 
Пәннің мақсаты - түркі тілдес елдерінің жастарынан қазіргі заманғы жоғары білікті 

мамандарды дайындау үшін өзінің төл тарихы мен мәдениетін, тарихи ерекшелігін ұғып 

білуді, сондай-ақ, жаһандану процесінде ұлттық болмысын сақтауда қажетті біліммен 

қаруландыруды көздейді. Түркі халқының этногенезі мен этникалық тарихын, мемлекетінің 

пайда болуы және оның өркендеуі қарастырады. Пән Қазақстан мен Түркия арасындағы 

келісім негізінде құрылған университет білімгерлері үшін міндеттелген. 

1,3 

История тюркских 

государств 
Цель дисциплины - овладение знаниями, необходимыми для подготовки современных 

высококвалифицированных специалистов из тюркоязычных стран, знание своей собственной 

истории и культуры, исторической специфики, а также сохранения национального бытия в 

процессе глобализации. Рассматривает вопросы этногенеза и этнической истории тюркского 

народа, возникновение и развитие государства. Предмет обязателен для студентов 

университета, созданного на основе соглашения между Казахстаном и Турцией. 

Turkic States history The purpose of the discipline is to acquire the knowledge necessary for the training of modern 

highly qualified specialists from Turkic-speaking countries, knowledge of their own history and 

culture, historical specifics, as well as the preservation of national life in the process of 

globalization. Examines the issues of ethnogenesis and ethnic history of the Turkic people, the 

emergence and development of the state. The subject is obligatory for students of the University 

created on the basis of the agreement between Kazakhstan and Turkey. 

 Модуль -Дін негіздері І/ Модуль  – Основы религии I/ Module  – Fundamentals of Religion I 

20 Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Пәннің мақсаты - сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі түрде білу 

арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетаным мен құқықтық мәдениетті қалыптастыру, 

күнделікті білім беру қызметінде сыбайлас жемқорлық көріністерін қабылдауға сыни 

көзқараспен сыбайлас жемқорлық көріністері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттерге 

ықпал ететін факторлар туралы жалпы кешенді білімді меңгеру. 

3 2,3 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Цель дисциплины - формирование антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры 

в сфере коррупции посредством систематического знания гражданской позиции против 

коррупции, овладения общими компексными знаниями о проявлениях коррупции, факторах, 

вляющих на коррупционные действия, критическим подходом к восприятию коррупционных 

проявлений при повседеневной образовательной деятельности 

Fundamentals of Anti-

Corruption Culture 
The purpose of discipline - formation of anticorruption Outlook and legal culture in the sphere of 

corruption through systematic knowledge of civil position against corruption, mastery 

of General kompleksnymi knowledge about the manifestations of corruption, the factors vlahusic to 

corrupt practices, a critical approach to the perception of corruption in povsednevnoj educational 

activities 

21 Діндер тарихы Пәннің мақсаты: студенттерге дiндердiң пайда болуын, даму кезеңдерiн, адамзат 

тарихындағы дiни құбылыстардың заңдылықтарын, ерекшеліктері мен сенім жүйелерінің 

өзіндік болмыстарын,діндердің жіктелуі мен зерттеу әдіснамасын таныту. Курста тарихта 

болған дiндердiңқазiргі таңда кездесу жағдаяттары мен формалары, діндердің тарихи және 

мифтік-аңыздық түрлерінің тарихтағы және қазіргі кездегі әдемдің діндердің ішінде сақталу 

барысы қарастырылады. 

5 8,11 

История религии Цель: отражение хода возникновении религий, этапов развития религиозных явлений в 

истории человечества, особенностей самобытностных систем верований, классификации и 

методологии религии. В курсе рассматриваются ходы проявления и формы древних религий 

в наши дни, исследуются пути сохранения исторических и мифических видов легенд внутри 

мировых религиях в истории и современности. 

History of religions Purpose: reflection of the course of the emergence of religions, the stages of development of 

religious phenomena in the history of mankind, the characteristics of distinctive belief systems, 

classification and methodology of religion. The course examines the manifestations and forms of 

ancient religions today, explores ways to preserve the historical and mythical types of legends within 

world religions in history and modernity. 

22 Ислам діні негіздері Пәннің мақсаты: студенттерге ислам дінінің сенім негіздері турасында білім беру. Исламда 

иман негіздері, ислам шарттары, діннің қайнар көздері, Құран мен Сүннет, исламда бес 

парыз, ғибадаттар және оның пайдаларын ғылыми негіздер бойынша үйрету. 

5 6,8 

Основы ислама Цель дисциплины: обучение студентов основам религии ислам, видам вероисповеданий, 
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основам исламских канонов, ее источникам, а именно Корану и Сунне, видам ритуальных 

обязательств в религии. 

Fundamentals of Islam The purpose of the discipline: teaching students the basics of the religion of Islam, the types of faith, 

the basics of Islamic canons, its sources, namely the Qur''''an and the Sunnah, types of obligations in 

religion. During the course, students scientifically master the provisions for performing worship and 

comprehending types of religion 

 Модуль  – Исламның негізгі ғылымдары І/ Модуль  – Основные науки ислама І/Module - Basic science of Islam І 
23 Ислам тарихы Пәннің мақсаты: студенттерге исламның пайда болу мен даму тарихын, алғаш мұсылмандардың 

діни өмірі мен меккелік мүшриктермен қарым-қатынастарын, қақтығыстарын таныту. Алғаш 

Ислам мемлекетінің ішкі және сыртқы саясаты, Мұхаммед Пайғамбардың саяси, әскери және діни 

лидерлігі, діни қоғам құру қиыншылықтары мен жетістіктері оқытылады. Сонымен бірге,төрт 
рашид халифалар кезеңі, аббастық және османлы халифат кезеңдері және Орта Азия мен 

Қазақстанға исламның таралу тарихы қарастырылады. 

3 8,12 

История ислама Цель: ознакомление историей возникновения и развития ислама, его связь с религиозной жизнью 
мусульман и их отношения с мекканскими язычниками. В ходе курса рассматриваются внутренняя 

и внешняя политика Исламского государства, политическое, военное и религиозное руководство 

пророка Мухаммеда, трудности и достижения в создании им религиозного общества. Кроме того, 
описываются периоды правления четырех халифов, Аббасидов и Османских халифов, и история  

распространения ислама в Центральной Азии и Казахстане. 

The history of Islam Purpose: disclosing periods in the history of the emergence and development of Islam, its connection with 
the religious life of Muslims and their relationship with the Meccan pagans. The course examines the 

internal and foreign policies of the Islamic state, the political, military and religious leadership of the 

Prophet Muhammad, difficulties and achievements in creating a religious society. In addition, the periods 
of the reign of the four caliphs, the Abbasids and the Ottoman caliphs, and the history of the spread of 

Islam in Central Asia and Kazakhstan are described. 

24 Діни философия Пәннің мақсаты: студенттердің діндерді жете түсіну барысында діни-философиялық процестерге 

жалпы сипаттама бере білуін, әлемдік және ұлттық діндердің мифтік-философиялық тақырыптары 
мен теологиялық мәселелерін талдай білу дағдыларын меңгерту. Курс барысында студенттер 

әлемдік діндердің тарихымен, өркениеттік және заманауи құндылықтарымен танысады.  

3 4,6 

 Религиозная 

философия 

Цель дисциплины: формирование у студентов способностей характеризовать религиозно-
философские процессы, изучать и понимать мифолого-философские темы и религиоведческие 

проблемы мировых и национальных религий. В ходе курса студенты знакомятся с историческими, 

цивилизованными и современными ценностями мировых религий. 

 Religious philosophy The purpose of the discipline: the formation of students' ability to characterize religious and philosophical 
processes, to study and understand mythological and philosophical topics and religious studies problems of 

world and national religions. During the course, students get acquainted with the historical, civilized and 

modern values of world religions. 

25 ОҚУТӘЖІРИБЕ Мақсат: оқу тәжірибесі барысында кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылуды іске асыру. Өз 

уақытын тиімді ұйымдастыра алуды, жауапкершілікті өзіне қабылдаудан қашпауды, техникалық 

қауіпсіздік ережелерін сақтауды, қоршаған ортаны қорғауды білуді қалыптастырады. Топта жұмыс 

істеу, жаңа шешімдер ұсыну, өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыру және  қақтығыстарды шешудің 

негіздерін біледі. Практика өтетін мекеме құрылымын, қызметтік міндеттерімен танысады. 

2 8,12 

 УЧЕБНАЯ 

ПРАКТИКА 

Цель: поддержать стремление к профессиональному и личностному росту. Создание способности 
эффективно организовывать свое время, не привлекать к ответственности, придерживаться правил 

безопасности и охраны окружающей среды. Знание основы работы в команде, придумывать новые 

решения, сочетать их идеи с идеями команды и решать конфликты. Ознакомление со структурой, 
функциональными обязанностями учебной практики. 

  

 EDUCATIONAL 

PRACTICE 

Purpose: to support the pursuit of professional and personal growth. Creation of the ability to effectively 

organize your time, not to hold accountable, adhere to safety and environmental rules. Knowledge of the 

basics of teamwork, coming up with new solutions, combining their ideas with team ideas and resolving 
conflicts. Familiarization with the structure, functional responsibilities of educational practice. 

  

 Модуль  - Исламның негізгі ғылымдары ІІ/ Модуль  – Основные науки ислама ІІ/ Module - Basic science of Islam ІІ 

26 Құрантану Пәннің мақсаты: ислам діні тарихында Құранның түсу мен жазылу тарихын зерттеу, Құран 

аяттарының тәпсірленуі мен түсіндірілу жолдары мен тәсілдерін меңгерту. Құран аудармалары мен 
аудармашылар, аударма мен түсіндіру әдіс-тәсілдері туралы мағлұмат беріле отырып, студенттерде 

ислами мәдениет құндылықтарын қалыптастыру. 

5 8,10 

Корановедение Цель: изучение истории написания Корана, формирование навыков комментирования и 
интерпретации коранических аятов. Формирование культурных ценностей ислама путем овладения 

техникой перевода и комментирования. 

Quran science Purpose: to study the history of translations and writing the Quran, the formation of commenting skills and 

interpretation of Quranic verses. The formation of the cultural values of Islam among students by 
mastering the translation technique of translation and commenting 

27 ӨНДІРІСТІК 

ПРАКТИКА І/  

Мақсат: кәсіби және жеке тұлғалық салаларда қоршаған ортаны қорғауға бейімділікті дамыту, 

кәсіби қызметін жауапкершілікпен атқаруға бейімдеу.Дінтанулық кәсіби қызмет саласында 
қақтығыстарды шешуде жаңа шешімдер ұсынады, тың ой-пікірлер айта аладыжәне оны қорғайды. 

Діни бірлестіктер мен діндарлар қызметін үйлестірудің заңдық-құқықтық негіздерін біледі, 

мемлекеттің дін саясатының басты ұстанымдарын меңгереді. Мемлекеттік-конфессияаралық  
қатынастарды реттеу мен ұйымдастыруды іске асыруда тың жобалар ұсынады. Жинақталған 

материалдарды дінтанулық сараптаманың заңнамалық-құқықтық талаптарына сәйкес жүйелейді, 

жаңа әдістемелер ұсынады. 

2 8,12 

ПРОИЗВОДСТВЕНН

АЯ  ПРАКТИКА І/ 

Цель: развивать приверженность к защите окружающей среды в профессиональной и личной среде 

и ответственно выполнять профессиональную службу. Предлагать новые решения конфликтов в 

сфере профессиональной деятельности, выражать новые идеи и защищать их. Знать правовые и 
законодательные основы координации деятельности религиозных объединений и верующих, 

понимать основные принципы религиозной политики государства. Предоставлять новые проекты 

по регулированию и организации межконфессиональных отношений. Систематизировать 
собранные материалы в соответствии с юридическими и правовыми требованиями религиоведения 

и предлагать новые подходы. 

INDUSTRIAL Purpose: to develop a commitment to protecting the environment in a professional and personal 
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PRACTICE І environment and to responsibly perform professional service. To propose new solutions to conflicts in the 
field of professional activity, to express new ideas and defend them. Know the legal and legislative 

framework for coordinating the activities of religious associations and believers, understand the basic 

principles of the state’s religious policy. Provide new projects for the regulation and organization of 
interfaith relations. To systematize the collected materials in accordance with the legal and legal 

requirements of religious studies and propose new approaches. 

28 Практикалық араб 

тілі І 

Пәннің мақсаты: студенттердің араб тілін меңгеру барысында қарапайым грамматикалық 
ережелерді білуін, он етістік бабтарын қолдануын, тұрмыстық сөйлемдерді меңгеруін 

ұйымдастыру. 

4 2,9 

Практический 

арабский язык І 

Цель: формирование навыков пониманияи применения простых грамматических правил арабского 

языка, использование десяти форм глагола (баб), заучивание повседневных фраз. 

Practical Arabic 

Language І 

Purpose: the formation of skills to understand and apply simple grammar rules of the Arabic language, the 

use of ten forms of the verb (bab), memorization of everyday phrases. 

 Модуль -Мемлекет-дін қатынастары/Модуль  – Религиозные отношения государства/Module -Religious relations of the state 

29 Діни радикализм 

психологиясы 

Пәннің мақсаты: діни фанатизмнің тарихи аспектілері мен этимологиясын, психологиялық 
аспектідегі қарапайым және ғылыми қолданысын қарастыру. Курс барысында студенттер діни 

феномендер жүйесіндегі фанатизмнің орны мен оның психологиялық, психопатологиялық және 

психоәлеуметтік тұрғыдан түсіндірмелерін меңгереді.   

5 4,11 

Психология 

религиозного 

радикализма 

Цель: рассмотрение исторических аспектов и этимологии религиозного фанатизма, простое и 
научное применение в психологическом аспекте. Курс рассматривает место фанатизма и 

радикализма в системе религиозных явлений и поясняет его психологический, 

психопатологический и психосоциальные интерпретации. 

Psychology of Religious 

Radicalism 

Purpose: consideration of the historical aspects and etymology of religious fanaticism, simple and 

scientific application in the psychological aspect. The course examines the place of fanaticism in the 

system of religious phenomena and its psychological, psychopathological and psychosocial interpretations. 

30 Мемлекеттік-

конфессияаралық 

қатынастар 

Пәннің мақсаты: болашақ теолог мамандарға мемлекеттегі конфессиялар арасындағы қатынастарда 
туындайтын мәселелерді заңнамалық тұрғыда шешу жолдарын меңгерту. Курс барысында 

студенттер дін және адам құқығы; ар-ұждан және діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер 
әрекетінің конституциялық-құқықтық негіздері, мемлекет және діни бірлестіктер; ҚР-ғы және шет 

елдердегі мемлекеттік-конфессияаралық қатынастар: тарих және қазіргі заман; шет елдердің дін 

туралы заңнамалары; зайырлық қағидаты; конфессияаралық келісімді сақтау: отандық және 
әлемдік тәжірибе түсіндірмелерін меңгереді.   

5 4,9 

Межконфессионально

-государственные 

отношения 

Цель: содействие будущим религиоведам в способах законодательного решения проблем, 

возникающих в отношениях между государственными конфессиями. Во время курса студенты 

овладевают такими понятиями как, религия и права человека; свобода совести и религии; 
конституционные и правовые основы совести, религиозных свобод и религиозных объединений; 

государственных и религиозных объединений; государственные и межконфессиональные 

отношения в Республике Казахстан и за рубежом: история и современность; религиозные законы 
зарубежных стран; принцип секуляризма; поддержание межконфессионального согласия: 

интерпретация отечественного и зарубежного опыта. 

Stateinter-

confessionalrelations 

Purpose: assistance to future religious scholars in ways to legislatively solve problems arising in relations 
between state denominations. During the course, students master concepts such as religion and human 

rights; freedom of conscience and religion; constitutional and legal foundations of conscience, religious 

freedoms and religious associations; state and religious associations; state and interfaith relations in the 
Republic of Kazakhstan and abroad: history and modernity; religious laws of foreign countries; the 

principle of secularism; maintaining interfaith harmony: interpretation of domestic and foreign experience. 

 Базалық пәндер модулі/ Модуль базовых предметов/ Basic disciplines module 

Тандау компоненті/Компонент по выбору (элективный компонент)/ Optional components 

 Модуль -Дін негіздері ІI/ Modül –Din Esasları II/ Модуль  – Основы религии II/ Module  – Fundamentals of Religion II 
31 Дін социологиясы Мақсаты: студенттерге дiн мен қоғамның өзара әрекеттесу формалары мен әдісерін таныту. Дін 

социологиясы дiннің әлеуметтiк өлшемiн, оның әлеуметтiк мiнез-құлыққа әсер етуiн 

қарастыратындықтан, діни секталардың пайда болуының әлеуметтік-саяси өзгерістерін, 
демографиялық қозғалыстар және де дәстүрлі діндердің ықпалдарын меңгертеді. 

3 5,7,1

1 

Социология религии Цель: ознакомление студентов формами и методами взаимодействия между религией и обществом. 

Так как социология религии рассматривает социальное измерение религии, ее влияние на 
социальное поведение, дисциплина рассматривает социальные и политические изменения в 

возникновении религиозных сект, демографические движения и влияние традиционных религий. 

Sociology of Religion Purpose: to teach students the forms and methods of interaction between religion and society. Since 

sociology of religion considers the social dimension of religion, its impact on social behavior, discipline 

considers social and political changes in the emergence of religious sects, demographic movements, and 

the influence of traditional religions. 

32 Дін психологиясы Пәннің мақсаты: студенттерге дін және психологиямен тығыз байланысты тақырыптар мен 
салаларды таныту. Адам жеке тұлға ретінде қарастырылатындықтан, ондағы сенімді арттыру 

мотивтері, қоғамдағы стресстерге қарсы тұра білу, адамның уақыт талабына жауап бере алуы 

сынды зерттеу алаңының мәселелері меңгеріледі. 

3 2,9 

Психология религии Цель: овладевание предметом и областями знании, тесно связанных с религией и психологией. 

Поскольку человек рассматривается как личность, дисциплина рассматривает такие проблемы 

исследования, как мотивы укрепления доверия, способность противостоять стрессу в обществе и 
способность человека реагировать на испытания временем. 

Psychology of Religion Purpose: to demonstrate subjects and areas closely related to religion and psychology. Since a person is 

considered as a person, the discipline considers such research problems as motives for building confidence, 

the ability to withstand stress in society and the person''''s ability to respond to the test of time. 

 Модуль  - Исламның негізгі ғылымдары ІІІ/Модуль  – Основные науки ислама ІІІ/Module - Basic science of Islam ІІІ 

33 Хадис негіздері  Пәннің мақсаты: Мұхаммед пайғамбардың сөздері мен іс-әрекеттері, мұсылман қоғамдастығының 

өмірінің діни және құқықтық аспектілеріне әсері туралы ақпарат қалыптастыру. Хадис негіздерін - 
шешім (каул), мақұлдау (такрир), Мұхаммед пайғамбардың бейнесі (васфи) немесе іс-әрекеті (фил) 

үйрету, бұлар барлық мұсылмандар үшін беделді саналатын және шариғат негіздерінің бірі болып 

табылатын Сүннетті құрайды. 

5 5,10 
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Основы хадиса Цель: ознакомление с письменными источниками, объясняющие понимание и толкованием Корана 
(’ильм аль-Кур’ан ва-т-тафсир), сыгравшими важнейшую роль в становлении исламской 

религиозной доктрины. Кроме того, обучает тактическим методам интерпретации современных 

категории тафсира, причин их появления. 

Basis of Hadith Purpose: familiarization with the works related to the understanding and interpretation of the Qur''''an (’ilm 

al-Kur’an wa-t-tafsir), which played a crucial role in the development of Islamic religious doctrine. In 

addition, training in tactical methods of interpretation of the modern category of tafsir, the reasons for their 
appearance. 

34 Тафсир негіздері  Пәннің мақсаты: студенттерге исламдық діни ілімді дамытуда шешуші рөл атқарған Құран мен 

оның тафсирлеу, түсіну (түсіндірме аль-Кур'ан уа ат-тафсир) туралы жазбалармен танысу. Сонымен 

қатар, заманауи тафсир категориясын түсіндірудің тактикалық әдістерін, олардың пайда болу 
себептерін үйрету. 

5 8,10 

Основы тафсира Цель: ознакомление с письменными источниками, объясняющие понимание и толкованием Корана 

(’ильм аль-Кур’ан ва-т-тафсир), сыгравшими важнейшую роль в становлении исламской 
религиозной доктрины. Кроме того, обучает тактическим методам интерпретации современных 

категории тафсира, причин их появления. 

Basis of Tafsir Purpose: familiarization with the works related to the understanding and interpretation of the Qur''''an (’ilm 

al-Kur’an wa-t-tafsir), which played a crucial role in the development of Islamic religious doctrine. In 
addition, training in tactical methods of interpretation of the modern category of tafsir, the reasons for their 

appearance. 

35 Калам Пәннің мақсаты: исламдағы діни, діни-құқықтық және практикалық нұсқаулықтарды басшылыққа 

алып, мутакаллимдер діни және философиялық тақырыптарда Құранды басшылыққа алып пікір 

білдірген жетекші сунниттік мектеппен және оның оның негізін салушылармен таныстыру. Пәнді 

оқу барысында студенттер идеологиялық ағымдардың пайда болу ерекшеліктерімен танысады; 
кейінгі дәуір ғалымдарының діни және әлеуметтік-мәдени, философиялық және саяси талаптар 

қойған оцшылдардың діни және ұтымды дәлелдеудермен танысады. 

5 8,11 

Калам Цель: ознакомление с ведущей суннитской школой ислама, где рассуждая на религиозно-

философские темы, мутакаллимы руководствовались религиозно-правовыми и практическими 
предложениями: заключениями и соглашениями Корана, разумом, а не на следовании религиозным 

авторитетам. В ходе изучения дисциплины студенты ознакомятся особенностями возникновения 

идейных течений; школ, основанных на религиозных и социокультурных, философских и 
политических требованиях ученых более поздней эпохи; использовавшие религиозные и 

рациональные аргументы. 

Kalam Purpose: to get acquainted with the leading Sunni school of Islam, where, speaking on religious and 

philosophical topics, the Mutakallim were guided by religious legal and practical proposals: the 
conclusions and agreements of the Koran, reason, and not following religious authorities. During the study 

of the discipline, students will become acquainted with the features of the emergence of ideological trends; 

schools based on the religious and sociocultural, philosophical and political requirements of scholars of a 
later era; used religious and rational arguments. 

36 Практикалық араб 

тілі ІІ 

Пәннің мақсаты: студенттерді араб тіліндегі қарапайым және күрделі сөйлемдерді қолдануға 

машықтандыру, араб тілі грамматикасы мен синтаксисін меңгеру барысында диалог құру 
дағдыларының қалыптастырылуын ұйымдастыру. Сонымен бірге діни мәтіндерді араб тілінен қазақ 

тіліне жедел аудару тәсілдері үйретіледі. 

5 2,9 

Практический 

арабский язык ІІ 

Цель дисциплины: формирование у студентов умения употреблять простые и сложные 

предложения на арабском языке, организует навыки общения путем овладения грамматикой и 
синтаксисом арабского языка. Между тем обучаются навыкам быстрого перевода религиозных 

текстов с арабского на казахский язык. 

Practical Arabic 

Language ІІ 

Course Objectives: In the course of practical Arabic language (level A II) trains students to use simple and 
complex sentences in Arabic, organizes the formation of dialogue skills in the study of Arabic grammar 

and syntax. At the same time, methods of translating religious texts from Arabic into Kazakh will be 

developed. 

 Модуль -Дін негіздері ІІI/ Модуль  – Основы религии IІI/ Module  – Fundamentals of Religion IIІ 

37 Хадис мәтіні Пәннің мақсаты: студенттерге исламның жазба мәдениетін танытатын хадис мәтіндерін оқып 

талдауды үйрету, хадистердің мағынасын дұрыс түсінуді, уақыт шарттарына қарай қабылаудың 

тәсілдерін меңгерту. Ислам дінінің негізгі дереккөзінің бірі саналатын хадис мәтіндерінің пайда 
болған күннен бастап, бүгінгі күнге дейінгі дәуірлерін назарға ала отырып, мәтіндердің жазылу 

тарихы мен хадисшілер жайлы мәлімет беріледі. 

5 8,10 

Текст хадиса Цель: обучение теоретическим знаниям, смысл которых заложено в толкованиях Корана; 

сподвижники Пророка Мухаммеда по цепям передатчиков (накль) передавали бесценные знания в 

устном виде муфассирам, которые систематизировали их, а также изучали неповторимые 

грамматические и литературные особенности аятов, чтобы впоследствии использовать их в 
процессе их толкования. 

Text of Hadith Purpose: teaching theoretical knowledge, the meaning of which is laid in the interpretations of the Koran; 

Companions of the Prophet Muhammad through the chains of transmitters (nakl) transmitted invaluable 

knowledge orally to the mufassirs, who systematized them, and also studied the unique grammatical and 
literary features of the verses, so that later they could be used in the process of their interpretation. 

38 Ислам құқығы 

әдістемесі 

Пәннің мақсаты: студенттерге Ислам құқығының қалыптасуының тарихи кезеңдерінде орын алған 

дәстүрлі және классикалық әдістер, фиқх және усул ұғымдары мен әдістемесін (фиқх усулі) таныту. 
Пайғамбар, сахаба және табиин дәуіріндегі ислам құқығы әдістері, мужтахид, имамдар дәуірі және 

фиқх мазхабтарының пайда болуы, Ислам құқық мазхабтары және олардың әдістері, Ислам 

құқығында негізгі және қосымша дереккөздер, шариғат үкімдері және тақлифи үкімдер, бүгінгі 
күнгі ислам құқығы, Қазақстанда ислам құқығы әдістемеліне қатысты зерттеулер оқытылады. 

5 5,10 

Методика исламского 

права 

Цель: обучение студентов общепринятым и классическим методам исламского права, исторических 

этапов ее становления, понятиям и методам фикха и усула (фикха). Исламским законам Пророка, 
сподвижников и эпохи табиинов, появление муджтахидов, эпохи имамата и правоведческих школ, 

знание правил исламского законодательства, основные и дополнительные источники в исламском 

праве, изучение.положении шариата и тактических суждений. 

Methods of Islamic 

Law 

Purpose: teaching students the generally accepted and classical methods of Islamic law, at the historical 
stages of its formation, the concepts and methods of fiqh and usul (fiqh). Islamic laws of the Prophet, 
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Companions and the Tabini Age, the emergence of the Mujahideen, the era of the Imamat and law schools, 
knowledge of the rules of Islamic law, basic and additional sources in Islamic law, study of the position of 

Sharia and tactical judgments. 

39 Ислам 

антропологиясы 

Пәннің мақсаты: адамның Алла тағала жаратқан тіршілік иесі ретіндегі ерекше ұстанымын 
құрайтын халиф жайында Құран тұжырымдамасын қарастыру. Онда адамның эпистемологиялық 

мәртебесін иемденуі адамға оның өмірінің үш саласында: өзіне, басқа адамдармен қарым-

қатынасқа, сыртқы әлеммен қарым-қатынасқа жүктелетін ерекше міндеттерді орындаумен 
байланысты. 

5 3,6 

Исламская 

антропология 

Цель: рассмотрение коранической концепции халифа, которая лежит в основе особого положения 

человека как существа, сотворенного Аллахом. В ней получение человеком своего 

гносеологического статуса связывается с исполнением особых обязанностей, которые возлагаются 
на человека в трех сферах его бытия: отношения с самим собой, отношения с другими людьми, 

отношения с окружающим миром.  

Islamic Anthropology Purpose: consideration of the Koranic concept of the caliph, which underlies the special position of man as 
a creature created by Allah. In it, a person’s acquisition of his epistemological status is associated with the 

fulfillment of special duties that are assigned to a person in three areas of his life: relations with himself, 

relations with other people, relations with the outside world. 

 Модуль  - Исламның негізгі ғылымдары ІV/Модуль  – Основные науки ислама ІV/Module - Basic science of Islam ІV 

40 Ислам мазхабтары Пәннің мақсаты: студенттерге ислам тарихындағы мазхабтардың шығу тарихы мен түрлерін, шығу 

себептерін, дін мен ағымдардың арақатынасы, басты араларындағы ерекшеліктерді таныту. 

Итиқади, фиқхи және саяси мазхабтардың қарайтын мәселелері, имамдар мен құқықшылар 

арасындағы қайшылықтар, мазхабтардың жазба мәдениетіне қатысты діни әдебиет ауқымы 

меңгертіледі. 

5 8,11 

Исламские мазхабы Цель: ознакомление пс историей возникновения мазхабов в исламе, причинами их появления, их 

основными характеристиками. Формирование знании об идейных,  правовых и политических 
течениях, их проблемах, дискуссии между имамами и правоведами,  обзор религиозной литературы 

о письменной культуре мазхабов. 

Islamic Mazhabs Purpose: knowledge and demonstration of the origin and causes of Islamic madhhabs in the history of 
Islam, the features of their main characteristics. The formation of knowledge about the ideological, legal 

and political movements and their problems, the clash between imams and jurists, and a review of religious 

literature on the written culture of the mazhabs. 

41 Ислам этикасы Пәннің мақсаты: Құранға негізделген этикалық нормалар және ережелермен, Мұхаммедтің 

сүннетімен және ҮІІ ғасырда Арабия түбегінде Исламның пайда болуымен басталып, ХІ ғасырда 

шарықтау шегіне жеькен ислам құқығындағы прецеденттерді таныту. Ахлақ құндылықтар - бұл 
адамның бойындағы қасиеттер, соның арқасында ол басқалармен қарым-қатынасқа түседі.  

5 6,7 

Исламская этика Цель: ознакомление с этическими нормами и правилами, основанными на Коране, сунне 

Мухаммеда и прецедентах в исламском праве, формирование которых началось вместе с 

появлением ислама на Аравийском полуострове в VII веке и окончательно сложились в XI веке. 
Нравственные качества — это черты человека, благодаря которым он взаимодействует с другими.  

 Ethics in Islam Purpose: familiarization with ethical norms and rules based on the Qur'an, the Sunna of Muhammad and 

precedents in Islamic law, the formation of which began with the advent of Islam on the Arabian Peninsula 
in the 7th century and finally developed in the 11th century. Moral qualities are the traits of a person, 

thanks to which he interacts with others. They are approved and reproached. 

42 Тафсир мәтіні Пәннің мақсаты: Құранды түсіндіретін теориялық білімді үйрету, олардың мағынасын беруде 

Мұхаммед Пайғамбардың сахабалары таратқыштардың (наклдардың) тізбегі арқылы баға жетпес 
білімдерді оларды жүйеге келтірген муфассирлерге жеткізді, сонымен бірге оларды кейінірек 

оларды түсіндіру барысында қолдану үшін өлеңдердің ерекше грамматикалық және әдеби 

ерекшеліктерін зерттеді. 

5 8,10 

Текст тафсира Цель: обучение теоретическим знаниям, смысл которых заложено в толкованиях Корана; 

сподвижники Пророка Мухаммеда по цепям передатчиков (накль) передавали бесценные знания в 

устном виде муфассирам, которые систематизировали их, а также изучали неповторимые 
грамматические и литературные особенности аятов, чтобы впоследствии использовать их в 

процессе их толкования.  

Text of Tafsir Purpose: teaching theoretical knowledge, the meaning of which is laid in the interpretations of the Koran; 
Companions of the Prophet Muhammad through the chains of transmitters (nakl) transmitted invaluable 

knowledge orally to the mufassirs, who systematized them, and also studied the unique grammatical and 

literary features of the verses, so that later they could be used in the process of their interpretation. 

Модуль- Христиан тарихы/Модуль - Христианская история /Module - Christian history 

43 Христиан дінінің 

тарихы 

Пәннің мақсаты:  студенттерді христиан дінінің шығу тарихымен таныстыру. Христиандықтағы 

сенім негіздері, сакраменттер, Құрылтайлар мен ондағы қабылданған діни үкімдер, қасиетті 

мәтіндер, Інжіл кітабы, католик, православ және протестань бағыттары арасындағы ерекшеліктер, 
қазіргі таңдағы христиан діні жайлы баяндалады. 

3 5,11 

История 

христианства 

Цель: ознакомление студентов с историей христианства. Формирование понимания об основах 

христианства, таинства, условностях религиозных чувств, анализирование священных текстов, 

Евангелия, особенностей католического, православного, протестантского и современного 
христианства. 

History of Christianity Purpose: to familiarize students with the history of Christianity. Formation of understanding about the 

basics of Christianity, the sacrament, conventions of religious feelings, analysis of sacred texts, the Gospel, 
the characteristics of Catholic, Orthodox, Protestant and modern Christianity. 

44 Иса пайғамбар өмірі Пәннің мақсаты: студенттерге Иса пайғамбар өмірі, кереметтері, хауарилерінің міндеттері, Исаның 

туылуы, өмірі, інжілдік кереметтерді таныту. Өлім мен тірілу, Құпия кеш, Исаның жазалануы, 

жерленуі, қайта тірілуі, Исаның ілімі, дүниелік және ахиреттік байлық, дұға, ғибадат, махаббат 
тақырыптары меңгертіледі. 

3 8,11 

Жизнеописание 

пророка Исы 

Цель: ознакомление с жизнью пророка Исы, совершение им  пророческих чудес, укрепление веры 

аспостолов, знание обязанностей аспостолов, рождение Иисуса, его жизнь и чудеса Библии, смерть 
и воскресение, тайный вечер, наказание Иисуса, погребение, воскресение, учение Иисуса, 

посюсторонние и потусторонние богатства, молитвы, поклонение, любовь. 

The Life of Isa Purpose: to study the prophetic miracles that Jesus performed to strengthen the faith of his disciples, 
knowledge of the responsibilities of the apostles, the birth of Jesus, his life and miracles of the Bible, death 
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and resurrection, the last night, the punishment of Jesus, burial, resurrection, the teachings of Jesus, these 
and other worldly riches , prayers, worship, love. 

Модуль- Католицизм және православ бағыты/Модуль – Католицизми православие/ Module –Catholicism and Orthodox 
45 Католик шіркеуі 

тарихы 

Пәнәнің мақсаты: христиан шіркеуінің Батыс және Шығыс болып бөлінуін, католицизмнің пайда 

болуын, католик ағымының негіздерін: Інжіл және Дәстүрлер; Шығыс шіркеуінен теологиялық 
және литургиялық айырмашылықтарын қарастыру. Студенттерге филиокве; тәубеге келу мен 

сатисфакция принциптерін, култь пен қажылықты; монахтық және серілік ордендерді; католик 

шіркеуінің ағарту мен жаңа дәуірдегі саяси позицияларды; кейінгі догматикалық жаңалықтарды; 
Ватиканның қалыптасуын, либеральды реформаларды, католик шіркеуінің тарихын меңгертеді. 

5 5,12 

История 

католистической 

церкви 

Цель: ознакомлениес историей раскола христианской церкви на Западный и Восточный, 

возникновение католицизма, основы католического движения: Евангелия и традиции; 
рассмотрение богословских и литургических различия в Восточной Церкви. Студенты знакомятся 

хрисианскими понятиями и традициями, принципами покаяния и удовлетворения, понятиями 

рабства и паломничества; монашескими и рыцарскими порядками; просветительскими и 
политическими позициями католической церкви в новую эпоху; последующие догматические 

новости; Становление Ватикана, либеральные реформы, история католической церкви. 

History of the Catholic 

Church 

 

Purpose: reflection of the history of the separation of the Christian church into Western and Eastern, the 

emergence of Catholicism, the foundations of the Catholic movement: the Gospels and traditions; 
consideration of theological and liturgical differences in the Eastern Church. Students get acquainted with 

the Christian concepts and traditions, the principles of repentance and satisfaction, the concepts of slavery 

and pilgrimage; monastic and knightly orders; educational and political positions of the Catholic Church in 

the new era; subsequent dogmatic news; The formation of the Vatican, liberal reforms, the history of the 

Catholic Church. 

46 Католицизм сенім 

негіздері 

Пәннің мақсаты: студенттерге католик ағымының шығу тарихы мен сенім жүйесі, папалық басқару 
иерархиясы, католиктік сакраменттер, діни жоралғылар мен рәсімдер, католик теологтары мен 

философтар туралы мағлұмат беріледі. Католикік сенім негіздеріндегі Иса тұлғасы, Мариям ананың 

тәңірлік рөлі, жанның уақытша тозақта қалу шарттары, апокалипсис, креационизм теориясы, 
католик шіркеулері, католиктік ағымдар, құлшылық негіздері мен рәсімдері, құрылымдық 

мәселелері меңгерту. 

5 5,8 

Основы веры 

католицизма 

Цель: ознкомление студентови историей католического движения и систем вероисповедания, 
иерархии папской власти, католическихсакраментах, религиозных ритуалах и церемониях, 

католических богословах и философах. Католические верования основаны на личности Иисуса, 

роли матери Марии, условиях временного выживания, апокалипсисе, теории сотворения, 
католической церкви, католицизме, основах богослужения и структурных вопросах. 

The Basics of Catholic 

Faith 

Objective: To introduce students to the history of the Catholic movement and trust systems, the hierarchy 

of papal authority, Catholic sacraments, religious rituals and ceremonies, Catholic theologians and 

philosophers. Catholic beliefs are based on the person of Jesus, the role of mother Mary, conditions of 
temporary survival, apocalypse, creation theory, the Catholic Church, Catholicism, the basics of worship, 

and structural issues. 

47 Православ 

ағымының тарихы 

Пәннің мақсаты: суденттерге христиан-ортодокс бағытының қалыптасуы, оның батыс 

христиандығынан бөліну себептері, даму тарихымен таныстыру. Дербес православ шіркеулері, 

иконалар мәдениеті, құлшылық негіздері, христиан православиесінің сенімдік ілімдері мен 

рәсімдері, құрылымдық мәселелерін оқыту. 

5 8,11 

История православия Цель: ознакомление студентов основам православного течения в христианстве, причинами его 
отделения от западного христианства и историей его развития. Обучение канонам независимых 

православных церквей, культуры икон, основам богослужения, заслуживающим доверия учения и 

ритуалы православного христианства, структурные вопросы. 

History of the 

Orthodox Church 

Purpose: to familiarize students with the formation of the Orthodox movement in Christianity, the reasons 

for its separation from Western Christianity and the history of its development. Teaching the canons of 

independent Orthodox churches, the culture of icons, the basics of worship, trustworthy teachings and 
rituals of Orthodox Christianity, structural issues. 

48 Орыс православ 

шіркеуі 

Пәннің мақсаты: орыс шіркеуінің тарихын, әдебиеттері мен қайнар көздерін, Орыс православ 

шіркеуінің кезеңдерін қарастыру. Соның ішінде, Орыс православ шіркеуінің Киевтік кезеңін (I-XIII 
ғғ.), моңғол шапқыншылығынан бастап митрополия бөлінісіне дейінгі кезеңді (1237-1459 жж), 

митрополия бөлінісінен бастап патриарх дәуіріне дейінгі кезеңді (1459-1589 жж.), патриархтық 

басқарудан синодтық басқаруға дейінгі кезеңді (1589 – 1700жж.); синодтық кезеңдегі Орыс 
православ шіркеуін (1700жж.) және жаңа дәуірін меңгертеді. 

5 5,9 

Русская 

православная 

церковь 

Цель: ознакомление с историей, литературой и источниками Русской Церкви, этапами 

формирования Русской Православной Церкви. В частности, период Киевского периода Русской 

Православной Церкви (I-XIII в.), От монгольского нашествия до столичного деления (1237-1459), 
от деления митрополита до патриархального периода (1459-1589), от патриархального управления 

до синодического управления период (1589-1700 лет); Русская православная церковь в 

синодический период (1700-е годы) и новая эра. 

Russian  Orthodox 

Church 

Purpose: familiarization with the history, literature and sources of the Russian Church, the stages of the 

Russian Orthodox Church. In particular, the period of the Kiev period of the Russian Orthodox Church (I-

XIII century), From the Mongol invasion to the division of the capital (1237-1459), from the division of 
the metropolitan to the patriarchal period (1459-1589), from the patriarchal administration to the synodic 

administration period (1589 -1700 years); Russian Orthodox Church in the synodic period (1700s) and a 

new era. 

- Протестантизм/Модуль - Протестантизм/Module - Protestantism 

49 Протестантизм 

тарихы 

Пәннің мақсаты: христиан дінінің бағыты ретінде протестантизмнің қалыптасуы, оның батыс 

христиандығынан бөліну себептері, даму тарихын қарастыру. Дербес протестант ағымдары, 

олардың айырмашылықтары, Христиан протестант сенімдік ілімдері, құлшылық негіздері мен 
рәсімдері, құрылымдық мәселелері оқытылады. 

5 8,9 

История 

протестантизма 

Цель: ознакомление с направлениями христианства, формирование основ веры протестантизма, 

причины его раскола от западного христианства, история развития. Обучение канонам 

независимых протестантских течении, их отличия. Христианские протестантские верования, 

принципы и процедуры богослужения, структурные вопросы. 
History of Purpose: familiarization with the trends of Christianity, the formation of the foundations of the Protestant 
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Protestantism faith, the reasons for its separation from Western Christianity, the history of development. Independent 
Protestant currents, their differences. Christian Protestant beliefs, principles and procedures of worship, 

structural issues are being studied. 

50 Протестанттық және 

ғылым 

Пәннің мақсаты: христиан теологиясын танудағы діни тәжірибе мен философиялық зерттеулердің 
міндеттерін қарасатыру. Сонымен бірге, римдік-католиктік шіркеудің бөлінісін, діни қозғалыс 

ретінде реформацияны, протестанттықтың негізгі догматтарын, М.Лютердің адам болмысына 

қатысты екіұдайлық ілімі, Ж.Кальвиннің абсолюттік ерік ретінде құдай туралы ілімі; Ф. 
Меланхтонның «Теологияның жалпы принциптері», И.Землер, неміс философы және теологы Ф. 

Шлейермахер, Ф. Баур, Д.Штраус, А.Ритчль, А.Гарнак ілімдерін танытылады. 

5 5,11 

Протестантизм и 

наука 

Цель: философское изучениеобязательств религиозных практик и философских исследовании. 

Вместе с тем, выяснение теологических причин разделения Римско-католической церкви, 
появление Реформации как религиозного движения, фундаментальных доктрин протестантов, 

доктрины Лютера о дуальности по отношению к человечеству, учение Бога как абсолютная воля 

Дж. Кальвина; F. Меланхтон "Общие принципы богословия", И. Землер, немецкий философ и 
богослов Ф. Шлеймахер Ф. Баур, Д. Штраус, А. Ритчел и А. Гарннак. 

Protestant and Science Purpose: philosophical study of the obligations of religious practices and philosophical research. However, 

the clarification of the theological reasons for the separation of the Roman Catholic Church, the emergence 
of the Reformation as a religious movement, the fundamental doctrines of the Protestants, the Luther 

doctrine of duality in relation to humanity, the teachings of God as the absolute will of J. Calvin; F. 

Melanchthon "General Principles of Theology", I. Zemler, German philosopher and theologian F. 
Schlemacher F. Baur, D. Strauss, A. Ritchell and A. Garnnak. 

51 Протестант 

ағымдары 

Пәннің мақсаты: негізгі протестанттық ағымдар, соның ішінде лютеранизм, кальвинизм және 

англиканизм турасында білім қалыптастыру. Протестант ағымдарындағы шомылдыру рәсімі, 

евангелистік христиан, пентекостализм, методизм, адвентизм, пресвитерианизм протестант 
бағытының негізгі қозғалыстары танытылады. 

5 5,11 

Течения 

протестантизма 

Цель: формирование знаний об основных протестантские направлениях, как лютеранство, 

кальвинизм и англиканство.Ознакомление основами вероисповеданий многочисленных 
протестантских направлений,в частности лютеранством, кальвинизмом и англиканством. В числе 

крупные движения имелись баптизм, евангельское христианство, пятидесятничество, методизм, 

адвентизм, пресвитерианство. 

Currents of 

Protestantism 

Purpose: the formation of knowledge about the main Protestant trends, such as Lutheranism, Calvinism 

and Anglicanism. Familiarization with the basics of religions of numerous Protestant trends, in particular 

Lutheranism, Calvinism and Anglicanism. Among the major movements were Baptism, Evangelical 
Christianity, Pentecostalism, Methodism, Adventism, Presbyterianism. 

Модуль- Христиан мәтіндері/Модуль - Христианские тексты /Module - Christian texts 

52 Інжіл тану Пәннің мақсаты: Жаңа Өсиеттің Қасиетті жазбалары туралы, Қасиетті Жазба мен Шіркеу; 

православтық экзегетиканың экклезиологиялық аспектісі туралы түсінік қалыптастыру. Сонымен 
бірге, жаңаінжілдік кітаптардың саны, мазмұнына қарай жіктелулері, жаңаінжілдік авторлар, канон 

ұғымы, канон құрылымының бірінші және екінші кезеңдері, негізгі жазба ескерткіштер, мәтіннің 

зерттелулері, қолжазба сипаттамалары меңгертіледі. 

5 5,8 

Библеистика Цель: описание Священных Писаний Нового Завета, Священного Писания и Церкви; 
рассматривается экклезиологический аспект ортодоксальной экзегетики. В то же время, 

повествуются сведения о количестве книг Нового Завета, их классификацию по содержанию, 

авторы, первая и вторая ступеней канонических структур, памятники основных записей, 
исследования текста. 

Biblical studies Purpose: Description of the New Testament scriptures, scripture, and church; the ecclesiological aspect of 

orthodox exegetics is considered. At the same time, information is given on the number of books of the 
New Testament, content classification, New Year authors, Canon concepts, the first and second stages of 

canonical structures, monuments of main records, text studies, and characteristics of handwriting. 

53 Литургия Пәннің мақсаты: Литургия христиан құлшылық негіздерінің бірі болғандықтан, студенттерге оның 

жарғысы, бұрынғы және қазіргі құлшылық етуі, шіркеудегі рәміздер, мәтіндер, түрлі қастерлі 
заттар, шіркеу қызметкерінің қызметтері, құлшылық етудің мерзімі, шарттары мен мазмұны 

оқытылады. 

5 5,8 

Литургия Цель: поскольку литургия является основой христианского богослужения, студенты 

знакомятся ее уставом, старым и современным видами поклонения, церковными символами, 

текстами, различными ценностями, церковным службами, условиями выполнения 

богослужения. 

Liturgy Purpose: since the liturgy is the basis of Christian worship, students get acquainted with its charter, old and 

modern types of worship, church symbols, texts, various values, church services, conditions, conditions 

and content of worship. 

54 Патристика және 

апологетика 

Пәннің мақсаты: христиан рухани ілімдерін оқыту. Діни ілімдерді құрушылар, олардың өмір 
жолдары мен еңбектері. Патристика және апологетиканың даму тарихы, бұл ілімдердің христиан 

теологиясындағы орны қарастырылады. 

5 5,8 

Патристика и 

апологетика 

Цель: ознакомление с духовным учение христианства; создателями религиозных учений, их 

образами жизни и их произведениями. История патологии и апологетики. Обсуждается роль этих 
доктрин в христианском богословии. 

PathologyandApologeti

cs 

Purpose: familiarization with the spiritual teachings of Christianity; creators of religious teachings, their 

lifestyles and their works. History of pathology and apologetics. The role of these doctrines in Christian 
theology is discussed. 

 Модуль -Дін негіздері ІV/ Модуль  – Основы религии IV/ Module  – Fundamentals of Religion IV 
55 Практикалық араб 

тілі ІІI 

Пәннің мақсаты: студенттерді араб тілінің практикалық қолданысын дамыту мақсатында В І 

деңгейіне сәйкес араб тілінің ауызекі және жазбаша сөйлеу дағдыларын қолдануға машықтандыру. 
Сонымен бірге діни мәтіндерді араб тілінен қазақ тіліне аудару тәсілдері қалыптастырылады. 

Курста білімін және дағдыларын тәжірибе жүзінде қолдануларымен қоса, конструкциялық диалог 

ауқымындағы іскерліктері мен дағдыларын нұсқауларға сәйкес жүзеге асыру құзыреттерін 
меңгерту жүзеге асырылады. 

5 2,9 

Практический 

арабский язык ІIІ 

Цель: обучение устным и письменным навыкам практического применения арабского языка в 

соответствии с уровнем B I. Вместе с тем согласно инструкции будут разработаны методы перевода 
религиозных текстов с арабского на казахский язык. Помимо практического применения курсовых 
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знаний и навыков, приобретаются компетенций для реализации навыков и умений в области 
конструктивного диалога. 

Practical Arabic 

Language ІIІ 

Purpose: during the practical study of the Arabic language (level B I) to train students to use the oral and 

written skills of the Arabic language in accordance with level B I to develop the practical use of the Arabic 
language. At the same time, methods will be developed for translating religious texts from Arabic into 

Kazakh. In addition to the practical application of course knowledge and skills, the acquisition of 

competencies for the implementation of skills in the field of constructive dialogue in accordance with the 
instructions. 

56 Теологиялық оңалту Пәннің мақсаты: деструктивті ағымдарға қатысудың себептері, мен жолдары, радикалды 

көзқарастардың қатысуы мен қабылданбауы, жалған діни ағымдардың сипаттамалары және т.б. 

сияқты мәселелерді қарастыру. Сабақтарда әртүрлі психологиялық әдістерді қолдану. Тесттік 
режимде күрделі ситуациялық диалогтар алгоритмді әзірлеу арқылы жүзеге асырылады. 

5 3,11 

Теологическая 

реабилитация 

Цель: рассмотрение причин и путей формирования деструктивных течении, признаков вовлечения 

и отказа от радикальных взглядов, характеристики псевдорелигиозных течений и другое. На уроках 
рассматриваются различные психологические техники и методики. В тестовом режиме 

проигрываются сложные ситуативные диалоги с проработкой алгоритма последующих действий. 

Theological 

rehabilitation 

Purpose: consideration of the causes and ways of involvement in destructive movements, signs of 

involvement and rejection of radical views, characteristics of pseudo-religious movements, and more. In 
the lessons, various psychological techniques and techniques are considered. In test mode, complex 

situational dialogs are played with the development of an algorithm for subsequent actions. 

 Модуль  - Исламның негізгі ғылымдары V/ Модуль  – Основные науки ислама V/ Module - Basic science of Islam V 

57 Ислам философиясы Пәннің мақсаты: студенттерге исламда философиялық ұғымдардың қолданылу ауқымын, антика 
философиясымен салыстырылуын, философтардың географиялық-климаттық тұрғыда 

жіктелулерін, ислам ойшылдары мен олардың шығармаларын оқып үйрету. Ислам философиясы 

ауқымында суннилікпен шииліктүсіндірмелерін, философиялық мәселелерде миф пен діни 
даналықтың, философия мен сенім, мәдени практиканың мәселелерін таниды. 

5 3,6 

Исламская 

философия 

Цель: научить студентов обсуждать на тему философских концепций в исламе, их сопоставлению с 

античной философией, знать географические и климатические классификации философов, 
исламских мыслителей и их произведений. Усвоить суннитские и шиитские толкования в 

исламской философии, мифы и религиозную мудрость в философии, проблемы философии и веры, 

культурной практики. 

Islamic philosophy Purpose: to teach students to discuss on the topic of philosophical concepts in Islam, their comparison with 

ancient philosophy, to know the geographical and climatic classifications of philosophers, Islamic thinkers 

and their works. To assimilate Sunni and Shiite interpretations in Islamic philosophy, myths and religious 
wisdom in philosophy, problems of philosophy and faith, cultural practice. 

58 Ханафилік және 

Матуридилік 

негізінде қазақ діни 

дәстүрі 

Пәннің мақсаты: Ханафилік және Матуридилік ілімдері ықпалында ғасырлар бойына қалыптасқан 

қазақ діни дәстүрлерінің ерекшеліктері мен қазақ ойшылдары, олардың шығармашылығы, 

ұстанымдары, діни көзқарастары, исламдық үкімдермен сабақтастығына қатысты түсінік 
қалыптастыру. Қазіргі қоғамдағы тұрақтылыққа кері ықпалын тиігізіп отырған радикалды діни 

топтардың терісқызметі мен ханафилік және матуридилік ілімдерінің оңды позицияларына 

дінтанулық талдау жасалады. 

6 4,12 

Религиозная 

традиция казахов на 

основе Ханафизма и 

Матуридизма 

Цель: познание особенностей казахских религиозных традиций, сформировавшихся на протяжении 

веков под влиянием учений ханафийцев и матуридов и казахских мыслителей, их творчества, 

принципов, религиозных взглядов, преемственности с исламскими правителямиДается 
религиоведческий анализ негативных позиций радикальных религиозных групп и позитивных 

позиций учений Ханафизма и Матуридизма, способствующих стабильности современного 

общества. 

Kazakh religious 

tradition based on 

Hanafilik and Maturidi 

Purpose: the formation of an understanding of the characteristics of the Kazakh religious tradition based on 
the teachings of Hanafism and Mauridism for many centuries, their position, their religious views and the 

continuity of their Islamic positions. A religious study is given of the negative positions of radical religious 

groups and the positive positions of the teachings of Hanafism and Maturidism, contributing to the stability 
of modern society. 

59 ӨНДІРІСТІК 

ПРАКТИКА ІІ  

 

Мақсат: өндірістік тәжірибе барысында кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылуды іске асыру. 

Өз уақытын тиімді ұйымдастыра алуды, жауапкершілікті өзіне қабылдаудан қашпауды, техникалық 
қауіпсіздік ережелерін сақтауды, қоршаған ортаны қорғауды білуді қалыптастырады. Топта жұмыс 

істеу, жаңа шешімдер ұсыну, өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыру және  қақтығыстарды шешудің 

негіздерін біледі. Практика өтетін мекеме құрылымын, қызметтік міндеттерімен танысады. 
Өндірістік тәжірибе барысында кәсіби тапсырмаларды орындауды меңгеру және кәіби 

құзыреттерін көтеру. 

4 8,12 

ПРОИЗВОДСТВЕНН

АЯ  ПРАКТИКА ІІ 

Цель: поддержать стремление к профессиональному и личностному росту. Создание способности 
эффективно организовывать свое время, не привлекать к ответственности, придерживаться правил 

безопасности и охраны окружающей среды. Знание основы работы в команде, придумывать новые 

решения, сочетать их идеи с идеями команды и решать конфликты. Ознакомление со структурой, 
функциональными обязанностями производсвенной практики. Овладение навыками выполнения 

профессиональных заданий  и повышения профессиональных компетенции. 

INDUSTRIAL 

PRACTICE ІІ 

Purpose: to support the pursuit of professional and personal growth. Creation of the ability to effectively 

organize your time, not to hold accountable, adhere to safety and environmental rules. Knowledge of the 
basics of teamwork, coming up with new solutions, combining their ideas with team ideas and resolving 

conflicts. Familiarization with the structure, functional responsibilities of industrial practice. Mastering the 

skills of completing professional tasks and increasing professional competence. 

 Модуль  - Исламның негізгі ғылымдары VІ/ Модуль  – Основные науки ислама VІ/ Module - Basic science of Islam VІ 

60 Тасаууф Пәннің мақсаты: исламдық ілімдерішіндегі мистикалық және эзотериялық ілімретінде өзіндік орны 

барауқымды мәселелерді қамтитын күрделі ілім – тасаууфтың мәні мен маңызын, ислам мәдениеті 

тарихында алатынорнын және сопылықтың өзіне тән философиясымен терминдерін таныту. ҮІІІғ. 
Орталарын атаман пайда болған сопылық ілімислам мәдениетінің барлық салаларын қамтып, ХІ-

ХІІғ.ғ. жоғары жетістік кежеткен сопылықтың моральдық-этикалық, эстетикалық және 

дүниетанымдық, мистикалық және аскеттік принциптері, сопылық ұйымдар мен ондағы 

практикалық мәселелер танытылады. 

6 3,6 

Тасаввуф Цель: раскрыть сущность и значение тасаввуфа, как эзотерического и мистического 
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учения, ее место в истории исламской культуры, понимание смыслов свойственных 

суфизму понятий и терминов. Ознакомление морально-этическими, эстетическими и 

идеологическими принципми суфизма, возникшей в середине VIII века, строением 

суфийских заведений и рассмотрение практических вопросов, достигших своего пика 

развития в XI-XII вв. 
Tasawwuf Purpose: to reveal the essence and significance of tasavwuf as an esoteric and mystical teaching, its place 

in the history of Islamic culture, understanding the meanings of concepts and terms inherent in Sufism. 
Familiarization with the moral, ethical, aesthetic and ideological principles of Sufism, which arose in the 

middle of the VIII century, the structure of Sufi institutions and consideration of practical issues that 

reached their peak of development in the XI-XII centuries. 

61 Ислам өнері Пәннің мақсаты: студенттер Ислам дінінің дiни-көркемдiк даму заңдылықтарын, өнер мен дiн 
арасындағы кездесетiн рухани өмiрдiң эстетикалы-көркемдiк, дiни-культтiк көрiнiстерiндегi 

ерекшелiктерін, исламдық өнер туындыларын меңгереді. Пәнде мәдени дәстүрлердің киелілік 
сипатының қалыптасу негіздеріне талдау жасалып, мәдени дәстүрлердің жалпы білім жүйесіндегі 

орны, исламдық әдебиет және сәулет туындылары, олардағы безендіру мотивтері мен тәсілдері 

туралы жалпы мәліметтер беріледі. 

5 3,7 

Исламское исскуство Цель: рассмотрение супеней развития исламского искусства, эстетических и религиозно-культовых 
особенностей и различии между религией ислам и искусством. Курс учит основам религиозного и 

художественного развития, особенностям эстетическо-художественных, культурных образов 

духовной жизни в искусстве и религии, произведениям исламского искусства. Курс рассматривает 
основы культурного характера культурной традиции и дает общую информацию о месте 

культурных традиций в системе общего образования, исламской литературе и архитектуре, мотивах 

и способах их украшения. 

Islamic art Purpose: teaching the laws of the development of Islamic art, aesthetic and religious-cult features and the 

differences between religion and art. The course teaches the basics of religious and artistic development, 

the laws of religion, the peculiarities of aesthetically-artistic, cultural and cultural images of spiritual life in 
art and religion, and works of Islamic art. The course examines the foundations of the cultural nature of 

cultural traditions and provides general information about the place of cultural traditions in the general 

education system, Islamic literature and architecture, motives and ways of decorating them. 

62 ӨНДІРІСТІК 

ПРАКТИКА ІІІ  

 

Мақсат: нақты өндіріс жағдайында білікті мамандар даярлау, өндірістіктәжірибе барысында кәсіби 

және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылдыру. Өз уақытын тиімді ұйымдастыра алуды, 

жауапкершілікті өзіне қабылдаудан қашпауды, техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтауды, 
қоршаған ортаны қорғауды білуді қалыптастырады. Топта жұмыс істеу, жаңа шешімдер ұсыну, өз 

пікірін ұжым пікірімен ұштастыру және  қақтығыстарды шешудің негіздерін біледі. Практика 

өтетін мекеме құрылымын, қызметтік міндеттерімен танысады. Өндірістік тәжірибе барысында 
кәсіби тапсырмаларды орындауды меңгеру және кәіби құзыреттерін көтеру. 

8 8,12 

ПРОИЗВОДСТВЕНН

АЯ  ПРАКТИКА ІІІ 

Цель: подготовка квалифицированных специалистов в условиях реального производства. Создание 

способности эффективно организовывать свое время, не привлекать к ответственности, 
придерживаться правил безопасности и охраны окружающей среды. Знание основы работы в 

команде, придумывать новые решения, сочетать их идеи с идеями команды и решать конфликты. 

Ознакомление со структурой, функциональными обязанностями производсвенной практики. 
Овладение навыками выполнения профессиональных заданий  и повышения профессиональных 

компетенции. 

INDUSTRIAL 

PRACTICE ІІІ 

Purpose: training of qualified specialists in the conditions of real production. Creation of the ability to 

effectively organize your time, not to hold accountable, adhere to safety and environmental rules. 
Knowledge of the basics of teamwork, coming up with new solutions, combining their ideas with team 

ideas and resolving conflicts. Familiarization with the structure, functional responsibilities of industrial 
practice. Mastering the skills of completing professional tasks and increasing professional competence. 

63 ДИПЛОМАЛДЫ 

ПРАКТИКА 
Мақсаты: дипломдық жұмыстың практикалық материалын жинақтау және талдау. 

Дипломның екінші тарауын қалыптастыратын эксперименталды деп танылған 

материалдар мазмұнымен танысу. Сондықтан, қорытынды біліктілік жұмысының 

сапасы студенттің осы практиканы қаншалықты сәтті аяқтағанына байланысты болады. 

Дипломалды практика, іс жүзінде, студентті болашақ қызмет саласына барынша 

жақындататын, диплом мәселесін толық ашатын материалдан тұрады. 

4 8,12 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА 

Цель: сбор и анализ практическогоматериаладипломной работы. Ознакомление с материалами, 

который в последующем формируется во вторую главу диплома, признанную опытно-
экспериментальной. Поэтомуот того, насколько успешно студент прошёл данный вид практики, 

зависит качество выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика, по сути, 

содержит материал,который позволит максимально приблизить студента к сфере будущей 
деятельности, полностью раскрыть проблему диплома. 

 

PRE-GRADUATION 

PRACTICAL 

TRAINING 

Purpose: collection and analysis of practical material of the thesis. Familiarization with the materials, 

which is subsequently formed in the second chapter of the diploma, recognized as experimental. Therefore, 
the quality of the final qualification work depends on how successfully the student completed this type of 

practice. Undergraduate practice, in fact, contains material that will make it possible to bring the student as 

close as possible to the field of future activity, to fully reveal the problem of the diploma. 

 Модуль -Дін негіздері V/ Модуль  – Основы религии V/ Module  – Fundamentals of Religion V 
64 Теологиялық 

коммуникация 

Пәннің мақсаты: теологиялық коммуникация арқылы дін және білім, дін және демократия, 

зайырлылық және атеизм, діни жіктелушілік, діндерарасы диалог, жаңа салафилік пен 

фундаментализм, радикалдылық және теорроршылдық, жаһандану және дін, дәстүр және 
модернизация,Исламды жаңарту мен реформалау, басқалай Исламдық мәселелер мен олардың 

арақатынасын айқындауды қалыптастырады. 

5 4,8 

Теологическая 

коммуникация 

Цель: определение соотношении между религией и образованием, религией и демократией, 
секуляризмом и атеизмом, религиозной классификации, религиозного диалога, нового салафизма и 

фундаментализма, радикализма и теоретизма, глобализации и религии, традиций и модернизации, 

обновления и реформ ислама, и других вопросов в исламе посредством применения теологических 
коммуникации. 

Theologically 

communication 

Purpose: determination of the relationship between religion and education, religion and democracy, 

secularism and atheism, religious classification, religious dialogue, new Salafism and fundamentalism, 

https://www.пишем-диплом-сами.рф/analiz-kursovoi-raboty
https://www.пишем-диплом-сами.рф/analiz-kursovoi-raboty
https://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pisat-diplomnuiu-rabotu-sovety-spetcialista
https://www.пишем-диплом-сами.рф/problema-v-diplomnoi-rabote
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radicalism and theorism, globalization and religion, traditions and modernization, renewal and reform of 
Islam, and other issues in Islam through the application of theological communication. 

65 Түркі ислам тарихы Пәннің мақсаты: түркі халықтарының мәдени дәстүрлері мен ислам діні арасындағы сабақтастық 

мәселелерін және олардың өзара ықпалдастығына қатысты мәселелерді меңгерту. Сондай-ақ, түркі 
халықтарының ислам дінін қабылдау жолдары мен мәдени дәстүрлерін сақтап қалуларына қатысты 

рухани-зерттеушілік бағдарлар қалыптастырады. 

5 3,11 

Тюрко-исламская 

история 

Цель: раскрытие преемственности между культурными традициями тюркского народа и исламской 

религией и их взаимодействием. Также установление духовно-исследовательской направленности 
по выявлению путей исламизации и сохранению культурных традиций тюркских народов. 

Turkic Islamic History Purpose: disclosing the continuity between the cultural traditions of the Turkic people and the Islamic 

religion and their interaction. Also, the establishment of a spiritual and research focus on identifying ways 
of Islamization and preserving the cultural traditions of the Turkic peoples. 

 Модуль- Христиан мистикасы /Модуль – Мистика христианства/Module - Christian Mystics 

66 Христиандық 

мистикасы 

Пәннің мақсаты: студенттерге христиан дінінің мистикалық және эзотериялық болмысын таныту. 

Христиан дінінің ауқымды бөлігін алатын эзотерика мәселелерінің діни ағымдарда қабылдану 
жолдары, ерекшеліктер мен мистикалық таным қабаттары, христиандық мистицизмнің 

конфессионалды ерекшеліктерін; қазіргі таңдағы христиандық мистицизм сипаттарын 

қарастырылады. 

5 5,8 

Христианская 

мистика 

Цель: ознакомление мистической и эзотерической природой христианства; путей принятия 
проблем эзотерики в религиозных течениях, особенности мистического и познательного слоя, 

конфессиональные особенности христианской мистики, которые занимают большую часть 

христианства; черты современной христианской мистики. 

Christian Mystics Purpose: familiarization with the mystical and esoteric nature of Christianity. Ways to accept the problems 

of esotericism in religious movements, features of the mystical and cognitive layer, confessional features 

of Christian mysticism, which occupy most of Christianity; features of modern Christian mysticism. 

67 Неотомизм Пәннің мақсаты: студенттерді томистік философиялық жүйенің заманауи қырларымен таныстыру. 
Ф.Аквинскийдің жаңғыртылған теорияларының қазіргі таңда католиктердің саяси-құқықтық және 

әлеуметтік-этикалық мәселелерді шешуде қоданылу жолдары, неотомистердің бұқаралық мәдениет 
формаларына, әлемдік глобализация үрдісіне қарсылығы, т.б. тақырыптар қаралады. Сондай-ақ, 

неотомизмнің эволюциялық және философиялық статусы;  экзистенциализм, персонализм, 

феноменологии, герменевтики және философиялық антропология ықпалы; Ватикандық, Лувендік 
және Пуллахтық неотомизм мектептері, Э.Жильсон мен Ж. Маритеннің метафизмкасы мен 

онтологиясы қарастырылады. 

5 5,8 

Неотомизм Цель: изучение современными аспектами томической философской системы. Рассматрение 

способов использования католиков для решения политических, правовых и социально-этических 
проблем, форм массовой культуры неотомистов, возражения против процесса глобализации и так 

далее. Кроме того, эволюционный и философский статус неотомизма; влияние экзистенциализма, 

персонализма, феноменологии, герменевтики и философской антропологии; неотомические школы 
Ватикана, Лувена и Пуллаута, Э.Джилсон и Дж. Метафизм и онтология Маритена. 

Neotomism Purpose: the study of modern aspects of the Tomsk philosophical system. Consideration of ways to use 

Catholics to solve political, legal and socio-ethical problems, forms of mass culture of the Neo-Thomists, 
objections to the process of globalization, and so on. In addition, the evolutionary and philosophical status 

of neo-Thomism; the influence of existentialism, personalism, phenomenology, hermeneutics, and 

philosophical anthropology; neotomy schools of the Vatican, Louvain and Pullaut, E. Gilson and J. 
Metaphism and ontology of Maritain. 

68 Дипломдық  

жұмысты, дипломдық 

жобаны жазу және 

қорғау немесе 

кешенді емтихан 

тапсыру/ 

 

Диплом жұмысын (жоба) әзірлеу мақсаты: білім беру бағдарламасын аяқтаған білімгерлердің  қол 

жеткізген оқыту нәтижелері мен басты құзыреттерін бағалау 

Жұмысты/жобаны қорғауы оның орындауын тексерудiң ерекше формасы. Қорғау білім 
алушылардың ұсынған шешімдерін жан-жақты дәлелдеуге және орындалған жұмысты түсiнуді 

қамтиды. Дипломдық жұмысқа/жобаға баға білім алушының баяндауынан кейін, сұрақ-жауаптан 

соң және зерттеудің қорытындысы бойынша ұсынған оқу материалдарын, сызбаларын, жобаларын, 
модельдерін, т.б. тексеруден кейін қойылады. 

Кешенді емтихан мақсаты: білім беру бағдарламасын зерделеу аяқталғаннан кейін алынған 
төмендегі білім беру нәтижелерін  және игерілген құзыреттерді бағалау болып табылады. Кешенді 

емтихан оқу жоспарында көрсетілген бағдарлама пәндері пәндері бойынша өткізіледі. Білім 

алушының емтихан тапсыруда алған білімін бағалауда теориялық, ғылыми және тәжірибелік 
дайындық деңгейі ескеріледі. Кешенді емтихан билеттерінің сұрақтары оқу жоспарына сәйкес 

оқытылған барлық арнаулы пәндерден жинақталған сұрақтар қамтиды. Сұрақтарды түзу 

барысында бағдарламаның ерекшелік сипаттары, салалық құрамдас бөліктері ескеріледі. 

12 1,2,3

,4,5,

6,7,8

,9,10

,11,1

2 

Написание и защита 

дипломной работы, 

дипломного проекта 

или подготовка и 

сдача комплексного 

экзамена / 

 

Цель разработки дипломной работы (проекта): оценка результатов обучения и ключевых 
компетенций студентов, завершивших образовательную программу. 

Защита работы / проекта - это особая форма проверки ее выполнения. Защита предполагает 

всестороннее обоснование решений, принятых студентами, и понимание проделанной работы. 
Оценка дипломной работы / проекта основывается на презентации студента, вопросах и ответах, а 

также результатах изучения предложенных учебных материалов, чертежей, проектов, моделей и т. 

Д. после осмотра. 
Целью комплексного экзамена является оценка следующих образовательных результатов и 

компетенций, приобретенных после изучения образовательной программы. Комплексный экзамен 

проводится по дисциплинам программы, указанным в учебном плане. Уровень теоретической, 
научной и практической подготовки учитывается при оценке знаний, полученных студентом во 

время экзамена. Комплексные экзаменационные вопросы включают вопросы, собранные по всем 

специальным предметам, преподаваемым в соответствии с учебной программой. При 
формулировке вопросов учитываются особенности программы, отраслевые составляющие. 

Writing and defending 

a diploma work,  

diploma  project or 

preparing and passing 

of Complex  exam 

The purpose of the development of the thesis (project): assessment of learning outcomes and key 

competencies of students who have completed the educational program. 
Job / project protection is a special form of checking its progress. Defense involves a comprehensive 

justification of the decisions made by students and an understanding of the work done. The assessment of 

the thesis / project is based on the student's presentation, questions and answers, as well as the results of 
studying the proposed teaching materials, drawings, projects, models, etc. after the examination. 
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The purpose of the comprehensive exam is to assess the following educational results and competencies 
acquired after studying the educational program. A comprehensive exam is conducted in the disciplines of 

the program specified in the curriculum. The level of theoretical, scientific and practical training is taken 

into account when assessing the knowledge gained by the student during the exam. Complex examination 
questions include questions collected in all special subjects taught in accordance with the curriculum. 

When formulating questions, the features of the program and industry components are taken into account. 

 

Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / Organization of Educational Process 

Түсушілерге қойылатын талаптар / 

Требования к поступающим/ Requirements 

for applicants 

6В02229 – Теология білім беру бағдарламасы бойынша оқуға түсушілер үшін талапкердің 
жалпы орта (толық) білімі немесе орта арнаулы кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі 

құжаты және Ұлттық бірыңғай тесті тапсырып шекті балды жинаған қорытындысы және 

шығармашылық емтихандардан сәтті өткен болуы қажет. Шетелден келетін талапкерлер 
ақылы негізде оқитын жағдайда сұхбат арқылы қабылданады. (тілдік дайындықтан және 

білім берудің міндетті деңгейін меңгеру үшін) (Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 
білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға 

қабылдаудың үлгілік қағидалары №600 31.10.2018ж.) 

Студенттерді даярлау деңгейіне қойылатын 

талаптар 

Требования к уровню подготовки студентов 

Requirements for the level of training of 

students 

Студенттерді даярлау деңгейіне қойылатын талаптар жоғары білімнің  

бірінші  деңгейіндегі  (бакалавриат)  дублин  дескрипторлары  негізінде  

айқындалады  және  оқу  кезінде  қол  жеткізілген  нәтижелерден  байқалатын меңгерілген 
негізгі құзыреттерді көрсетіледі. 

Оқыту  нәтижелері  барлық  жоғары  білімнің  білім  беру  бағдарламасы  

деңгейінде  де  және  жеке  модульдер  немесе  оқу  пәні  деңгейінде  де  
тұжырымдалады. 

Дескрипторлар  студенттердің  мынадай  қабілеттерін  сипаттайтын  

оқыту нәтижелерін көрсетеді: 
1) осы саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы білімі мен түсініктерін 

көрсету; 
2) кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және оқытылатын 

саладағы мәселелерді шешу; 

 3) әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар 
қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру; 

 4) оқытылатын салада оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 

және практикалық білімді қолдану; 
 5) оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдылары; 

  6) ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу және оларды оқытылатын 
салада қолдану; 

 7) оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы 

күрделі тәуелділікті білу және түсіну; 
 8) академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғыну. 

1) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на передовых 

знаниях в изучаемой области; 
2) применять знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать аргументы 

и решать проблемы изучаемой области; 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений;  

4) применять теоретические и практические знания для решения учебно-практических и 

профессиональных задач в изучаемой области; 
5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего 

обучения в изучаемой области; 

6) знать методы научных исследований и академического письма и применять их в 
изучаемой области; 

7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей между 

ними в изучаемой области; 
8) понимать значение принципов и культуры академической честности. 

1) demonstrate knowledge and understanding in the field of study based on advanced knowledge 

in the field of study; 
2) apply knowledge and understanding at a professional level, formulate arguments and solve 

problems of the studied area; 

3) collect and interpret information to form judgments, taking into account social, ethical and 
scientific considerations; 

4) apply theoretical and practical knowledge to solve educational and practical and professional 

tasks in the studied area; 
5) learning skills necessary for independent continuation of further education in the studied area; 

6) know the methods of scientific research and academic writing and apply them in the field of 

study; 
7) apply knowledge and understanding of facts, phenomena, theories and complex relationships 

between them in the studied area; 

8) understand the meaning of the principles and culture of academic integrity. 

 Дәрежені беру талаптары мен ережелері: 

Требованияи правила присвоениюстепени: 

Qualification requirements and regulations: 

Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде студенттің оқу түрлерінің бәрін қоса алғанда 
және қорытынды аттестацияны сәтті аяқтаған, кем дегенде 240 академиялық кредитті 

игерген тұлғаларға «бакалавр» дәрежесі және жоғары білім туралы диплом қосымшасымен 

(транскрипт) беріледі. Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын мерзімінен бұрын игеру 
және оған қойылатын талаптарды орындау жағдайында студент оқу мерзіміне қарамастан 

«бакалавр» дәрежесі беріледі.Лицам, освоившим не менее 240 академических кредитов за 

весь период обучения, включая все виды учебный деятельности студента, и успешно 
прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень «бакалавр» и выдается диплом о 

высшем образовании с приложением (транскрипт). В случае досрочного освоения 

образовательной программы бакалавриата и выполнения предусмотренных к ней 
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требований, студенту присуждается степень «бакалавр» независимо от срока обучения. 

Individuals who have mastered at least 240 academic credits for the entire period of studies, 
including all types of student’s learning activities, and who have successfully completed their final 

attestation, are awarded a bachelor’s degree and are awarded a higher education diploma with an 

application (transcript). In the case of early mastering of the bachelor’s study program and 
fulfillment of the requirements envisaged for it, the student is awarded a bachelor’s degree 

regardless of the duration of his/her studies. 

Түлектердің кәсіби бейіні: 

Профессиональный профиль выпускников: 

Occupational profile/s of graduates: 

«Бакалавр» дәрежесін алған түлектер ұйымдастырушылық, өндіріс және басқару, зерттеу, 

оқыту, дінтанулық сараптама және басқа да салаларда жұмыс жасай алады. Сонымен қатар  
дін қызметі саласындағы мемлекеттік, діни және қоғамдық ұйымдарда, бұқаралық ақпарат 

құралдарында ұйымдастырушылық, басқарушылық, сараптамалық қызметті жүзеге 

асырады. Орта, орта кәсіптік және жоғары оқу орындарында ғылыми-зерттеу, білім беру 
бағдарламаларын дайындау, қолдау, ұйымдастыру жұмыстарын жасайды. 

Выпускники со степенью бакалавра могут работать в организационной, производственной и 

управленческой, исследовательской, педагогической, релииоведческой экспертизы и других 
областях. Также осуществляет организационную, управленческую, экспертную 

деятельность в государственных, религиозных и общественных организациях, средствах 

массовой информации, в сфере религиозной деятельности. Осуществляет исследования, 
разработки, поддержку и организацию образовательных программ в средних, 

профессиональных и высших учебных заведениях. 

Bachelor's degree graduates can work in the fields of organizational, production and management, 

research, teaching, religious studies, and more. He also carries out organizational, managerial, 

expert activities in the state, religious and public organizations, the media in the field of religious 

activity. Carries out research, development, support and organization of educational programs in 
secondary, vocational and higher education institutions. 

Бітіруші моделі 

Модель выпусника 

Graduate model 

1. Пәндік білім: өзінің пәндік саласын кең және терең түсінеді, білімдерін кәсіби іс-әрекетте 

қолданады. 

 2. Ұйымдастырушылық-әдістемелік қабілеттер: кәсіби қызметті жоспарлау, ұйымдастыру 
және басқаруда инновациялық технологияларды қолданады, күрделі мәселелерді шешуде 

сыни ойлау мен шығармашылықты көрсетеді. 

3. Зерттеу дағдылары: ғылыми-әдістемелік жұмыс жүргізеді, студенттерді ғылыми-зерттеу 
жұмыстарына баулиды. 4. Көшбасшылық және кәсіпкерлік дағдылар: ұжымда қалай жұмыс 

жасау керектігін біледі, қоғамды жаңартуда белсенді. 

5. Мәдени құзыреттілік: өз елінің мәдени және толерантты азаматы болу мүмкіндігіне ие. 
6. Өмір бойы білім алу мүмкіндігі: қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес қабілеттері мен 

қызығушылықтарын үйлестіреді. 

7. Ақпараттық дағдылар: ақпараттық қоғамның мәнін түсінеді, АКТ-ны кәсіби іс-әрекетте 
қолданады. 

1. Предметные знания: широко и глубоко понимает свою предметную область, применяет 
знания в профессиональной деятельности. 

 2. Организационно-методические способности: использует инновационные технологии в 

планировании, организации и управлении профессиональной деятельностью, проявляет 
критическое мышление и креативность в решении комплексных проблем.  

3. Исследовательские навыки: проводит научно-методическую работу, привлекает 

учащихся к научно-исследовательской работе. 4. Лидерские и предпринимательские 
навыки: умеет работать в команде, проявляет активность в обновлении общества.  

5. Культурная компетентность: обладает способностью быть культурным и толерантным 

гражданином своей страны.  
6. Способность к обучению в течение всей жизни: координирует свои способности и 

интересы в соответствии с потребностями общества.  

7. Информационные навыки: понимает сущность информационного общества, использует 
ИКТ в профессиональной деятельности. 

1. Subject knowledge: broadly and deeply understands his subject area, applies knowledge in 

professional activities. 
 2. Organizational and methodological abilities: uses innovative technologies in planning, 

organizing and managing professional activities, shows critical thinking and creativity in solving 

complex problems. 
3. Research skills: conducts scientific and methodological work, attracts students to research work.  

4. Leadership and entrepreneurial skills: knows how to work in a team, is active in the renewal of 

society. 
5. Cultural competence: has the ability to be a cultural and tolerant citizen of his country. 

6. Ability to learn throughout life: coordinates their abilities and interests in accordance with the 

needs of the community. 
7. Information skills: understands the essence of the information society, uses ICT in professional 

activities. 

Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері 

мен әдістері: 
Способы и методы реализации 

образовательной программы: 

Methods and techniques for program delivery:  
 

ББ жүзеге асыру кезінде оқыту формалары,оқытушы әрекеті (әдісі), білім алушы әрекеті 

(әдісі), бақылау формалары, меңгеру нәтижесіқолданылады. (кесте-1,2). 
При реализации ОП использованы формы обучения, действия препадователя  (метод), 

действия обучающегося (методы), формы контроля, результат освоения. (Таблица-1,2). 

When implementing educational programs, the forms of training, the actions of the teacher 
(method), the actions of the student (methods), forms of control, and the result of mastering are 

used. (see Table-1,2). 

Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері:   

Критерии оценки результатов обучения: 

Assessment criteria of learning outcomes: 

 

Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, дағдылары, қабілеттері және құзыретіліктері) 

халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100 баллдық шкала бойынша әріптік жүйемен 
(қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан «D» -ге дейін, «қанағаттанарлықсыз» - 

«FХ», «F») 4 баллдық шкалаға келетін сандық эквивалентке сәйкес (кесте-3).  

Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся оцениваются в 

баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в международной практике 

буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания, от «А» до «D», 
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«неудовлетворительно» – «FХ», «F») с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х 

балльной шкале (Таблица-3). 
Learning achievements (knowledge, skills, abilities and competencies) of students are scored 

according to a 100-point scale corresponding to the international letter grading system (positive 

grades, as they decrease, from «А» to «D», “unsatisfactory” – «FХ», «F») with the corresponding 
digital equivalent on a 4-point scale (see Table-3). 

 

 

Кесте-1 

                                                                                БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ  

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТАСЫ 

Құзы-

реттер 
Оқыту формалары Оқытушы әрекеті 

(әдісі) 
Білім алушы әрекеті 

(әдісі) 
Бақылау 

формалары 
Меңгеру нәтижесі 

Б1 

Б 2 
Б 3 

Б1 

Б 2 
Б 3 

Б 4 

Б 5 

Б 6 

 

 

1. Лекция. 

2. Семинар. 
3. Курстық жұмыс 

бойынша семинар. 

4. Практикалық 
курс бойынша 

семинар. 

5. Практикалық 

жұмыстар. 

7. Оқытушы 

басшылығымен 
жұмыс. 

8. Өзіндік жұмыс. 

9. Өндірістік 
практика. 

10. Тәжірибелік 

зерттеулер. 
11. Жоба бойынша 

жұмыстар. 

1. Кеңес беру. 

2. Зерттеушілік 
семинарлар. 

3. Практикалық 

сабақтар. 
4. Мәселені шешуді 

іздеу бойынша сессия. 

5. Мастер класс. 

6. Стажировка. 

7. Өндірістік жұмыстар. 

8. Топтық жоба 
жұмыстары. 

9. Зерттеулерге қатысу. 

10. Интербел-сенді 
қашықтан оқыту. 

1. IT әдісі; кітапханадан, 

Интернет желісіндегі 
материалдарды іздеу. 

2. Әдебиеттерді шолу. 

3. Зерделеген әдебиеттер 
бойынша резюме 

(аннотация) жазу. 

4. Casestudy; 

тапсырмаларды 

құрастыру және шешу. 

5. Зерттеулер жүргізу. 
6. Кәсіби дағдыларға 

жаттығу. 

7. Қажетті зерттеулер 
жүргізу және эссе, есеп, 

т.б. жазу. 

1. Тест 

(психологиялық 
тест). 

2. Емтихан. 

3. Презентация. 
4. Есеп беру 

(лабораториялық, 

тәжірибелік және 

басқа да зерттеулер 

туралы). 

5. Талдау (мәтінді 
және басқа да 

мәліметтерді). 

6. Эссе. 
7.Материалдарды 

шолу. 

8. Курстық 
жұмыстар. 

9. Практика 

тапсырмалар. 
10. Зерттеу 

жұмыстарын сыни 

талдау. 
11. Өндірістік іс 

тәжірибе. 

12. Дипломдық 
жұмыс қорғау. 

Білім: 
- білу; 
- түсіну; 

- қолдану; 

- талдау; 
- бағалау; 

- жинақтау. 

Психомоторлы 

дағдылар 

(іскерліктер): 
-имитация; 
- манипуляция; 

- дәлдік; 

- артикуляция; 
- натурали-зация. 

Құндылық 

құраушылар: 
- қабылдау; 

- жауап беру; 

- құндылық-тарды 
үлестіру; 

- ұйымдастыру; 

- құндылық- 
тарды 

интер-нализациялау 

Таблица-1 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Компе

тенци

и 

Формы 

обучения 

Действия 

препадователя  

(метод) 

Действия обучающегося 

(методы) 

Формы контроля Результат освоения 

Б1 

Б 2 
Б 3 

Б1 

Б 2 
Б 3 

Б 4 

Б 5 
Б 6 

 

 

1. Лекция. 

2. Семинар. 
3.Семинар по 

практическому 

курсу. 
4.Практические 

работы. 

5.Лабораторные 
работы. 

6.Индивидуальн

ый урок. 
7.Работа под 

руководством 

преподавателя. 
8.Самостоятельн

ая работа 

9.Производствен
ная практика. 

10.Эксперимента

льные 
исследования 

11.Работы по 

проекту. 

1.Общие 

положения 
Консультирование. 

2. Практические 

занятия. 
3.Индивидуальный 

проект 

4.Производственн
ые работы. 

5.Групповые 

проектные работы. 
6.Учебный театр 

7. Мастер-класс 

8.Развивающее 
обучение 

9.организация 

10.Экспрессивный 
метод. 

1.Общие положения Метод IT; 

поиск материалов в 
библиотеке, сети Интернет. 

2.Обзор литературы. 

3.Написание резюме 
(аннотации) по изученной 

литературе. 

4.Casestudy; составление и 
решение задач. 

5.Проведение исследований. 

6.Упражнение на технические 
или лабораторные навыки. 

7.Упражнение на 

профессиональные навыки. 
8.Работа в коллективе 

(коучинг); выполнение 

совместных действий 
(спектакль по проекту, 

решению задач). 

10.Подготовка и проведение 
устной презентации. 

1. Тест (психологический 

тест). 
2. Экзамен. 

3. Презентация. 

4. Отчет (о 
лабораторных, 

практических и других 

исследованиях). 
5. Анализ (текст и другие 

сведения). 

6. Эссе. 
7. Обзор материалов. 

8. Практические задания. 

9. Критический анализ 
исследовательских работ. 

10. Диссертационные 

исследования. 
11. Защита результатов 

работы. 

12. Исполнительское 
мастерство. 

Образование: 

- знать; 
- понимание; 

- применение; 

- анализ; 
- оценка; 

- свод. 

Психомоторлы 

дағдылар 

(іскерліктер): 

- имитация; 
- маниопуляция; 

- точность; 

- артикуляция; 
- 

натурализация.Ценн

остные 

составляющие: 

- прием; 

- отвечать; 
- распределение 

ценности; 

- организация; 
- интернализация 

ценностей. 
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Table-1 

TECHNOLOGICAL MAP  

Of Educational Program  

Compe-

tences 
Forms of study The action 

 (method) of the 

teacher 

Actions (method) of the student Forms of control The result of the 

development 

Б1 

Б 2 
Б 3 

Б1 

Б 2 
Б 3 

Б 4 

Б 5 
Б 6 

 

 

1. Lecture. 

2. Seminar. 
3 Seminar on a 

practical course . 

4 Practical work. 
5. Laboratory 

work. 

6. Work with the 
teacher. 

7. Independent 

work. 
8. Manu-

facturing 

practice 
9. Experi-mental  

research 

10. Work on the 
project . 

1.Consulta-tions. 

2. Research 
seminars. 

3. Practical classes. 

4. Session to find a 
solution the 

problem. 

5. Internship 
6. Production work. 

8. Group design 

work. 
9. Participa-tion in 

research. 

10. Stimula-tion 
11. Interactive 

distance learning.. 

1. IT method; search for materials 

in the library, on the Internet. 
2. Review of literature. 

3. Write a summary (annotation) 

on the studied literature. 
4. Creation and solution of Case 

study tasks. 

5. Research. 
6. Exercise for technical or 

laboratory skills. 

7. Exercises for professional 
skills. 

8. Conducting necessary research 

and writing essays, reports, etc. 
9. Teamwork (coaching); 

performance of joint works 

(report, project, problem solving). 
10. Preparation and conduct of an 

oral presentation. 

11. Critical assessment of the 
knowledge and works of other 

students and the use of critical 
opinions and suggestions of other 

students. 

12. Exchange views and 
information with other students. 

13. Education critical attitude to 

their work. 

1. Test (psychological 

test). 
2. Exam. 

3. Presen-tation. 

4. Report (on laboratory, 
practical and other 

studies). 

5. Analysis (text and 
other information). 

6. Essay. 

7. Review of materials. 
8. Design work. 

9. Practical tasks. 

10. Critical analysis of 
research. 

11. Disser-tation research. 

12. Protec-tion of work 
results.. 

Education: 

- knowledge; 
- understanding; 

- application; 

- analysis; 
- assessment; 

- assembly. 

 

Psychomotor skills (skills): 

- imitation; 

- manipulation; 
- accuracy; 

- articulation; 

- naturalization. 

 

Components of value: 

- reception; 
- answer; 

- distribution of values; 

- organization; 
- internalization of values 

 

Кесте-2 

Таблица-2 

Table-2 

 

Әр пәнде игерілген құзыреттерге сай оқытудың соңғы нәтижелері көрсетілген үш доменге сәйкес қалыптасады:  

Формируются в соответствии с тремя доменами с указанием конечных результатов обучения в соответствии с компетенциями, 

изучаемыми на каждом предмете: 

The latest learning outcomes in accordance with the competencies mastered in each subject are formed according to the three domains indicated 

below: 

 

           Құру 

 Создать 

 Creation 

        Баға беру Оценка 
Evaluation 

  

      Анализ Анализ 
Analysis 

    

    Қолдану 

Применение Apply 

      

  Түсіну Понимание 

Understand 

        

Есте сақтау 

Запомнить 
Remember 

          

1. БІЛІМДЕР: Когнитивті домен таксономиясына (Bloom) сәйкес  

1. ЗНАНИЯ: В соответствии с когнитивной доменной таксономией (Bloom) 

1. KNOWLEDGE : According to the cognitive domain taxonomy (Bloom) 

        Натурализация Натурализация 

Naturalization 

      Артикуляция 
Артикуляция 

Articulation 

  

    Дәлдік Точность 

Accuracy 

    

  Манипуляция 
Манипуляция 
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Кесте-3 

Таблица-3 

Table-3 
 

Әр пәнде игерілген құзыреттерге сай оқытудың соңғы нәтижелері көрсетілген үш доменге сәйкес қалыптасады:  

Формируются в соответствии с тремя доменами с указанием конечных результатов обучения в соответствии с компетенциями, 

изучаемыми на каждом предмете: 

The latest learning outcomes in accordance with the competencies mastered in each subject are formed according to the three domains indicated 

below: 

 

Manipulation 

Имитация Имитация 

Imitation 

        

2. ДАҒДЫЛАР: Психомоторлы домен таксономиясына сәйкес (Simpsons) 

2. НАВЫКИ: Согласно таксономии психомоторного домена (Simpsons) 

2 SKILLS : According to the psychomotor domain taxonomy (Simpsons) 

           Құру 

 Создать 

 Creation 

        Баға беру Оценка 
Evaluation 

  

      Анализ Анализ 
Analysis 

    

    Қолдану 

Применение Apply 

      

  Түсіну Понимание 

Understand 

 

  

      

Есте сақтау 

Запомнить 
Remember 

          

1. БІЛІМДЕР: Когнитивті домен таксономиясына (Bloom) сәйкес  

1. ЗНАНИЯ: В соответствии с когнитивной доменной таксономией (Bloom) 

1. KNOWLEDGE : According to the cognitive domain taxonomy (Bloom) 

        Натурализация Натурализация 

Naturalization 

      Артикуляция 
Артикуляция 

Articulation 

  

    Дәлдік Точность 

Accuracy 

    

  Манипуляция 
Манипуляция 

Manipulation 

      

Имитация Имитация 

Imitation 

        

2. ДАҒДЫЛАР: Психомоторлы домен таксономиясына сәйкес (Simpsons) 

2. НАВЫКИ: Согласно таксономии психомоторного домена (Simpsons) 

2 SKILLS : According to the psychomotor domain taxonomy (Simpsons) 

        Құндылықтарды 

интернализациялау Интернализация  

ценностей Internalization of values 

      Ұйымдастыру 

Организация 
Organization 
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Кесте-3 

Таблица-3 
Table-3 

Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі, білім алушыларды дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS-ке 

ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в традиционную шкалу 

оценок и ECTS  

Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students with their transfer into the traditional grading scale and ECTS 

 Әріптік жүйе бойынша 

баға/Оценка по буквенной 

системе/  Evaluation by letter 
grading system 

Баллдардың сандық 

эквиваленті/ 

Цифровой эквивалент / 
Equivalent in numbers 

Баллдар (%-түрінде) 

Баллы (%-ное содержание) 

Points ( in %) 

Дәстүрлі жүйе бойынша баға/Оценка 

по традиционной системе/ Assessment 

by traditional system 

А 4,0 95-100 Өте жақсы/Отлично/ 

Excellent А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы/Хорошо/ Good 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 
Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно/ 

Unsatisfactory 
F 0 0-24 

Білім алушылардың шет тілдері бойынша оқу жетістіктерін бағалаудың деңгейлік үлгіге және ECTS (иситиэс) дәстүрлі бағалар 

шәкілесіне сәйкес балдық-рейтингтік әріптік жүйесі 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценивания учебных достижений, обучающихся по иностранным языкам в соответствии с 

уровневой моделью и переводом в ECTS (иситиэс) и традиционную шкалу оценок 
Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students studying in foreign languages in accordance with the level model 

and translation into ECTS and the traditional rating scale 

Жалпы еуропалық шет тілді меңгерудің 

құзыреті (бұдан әрі – ОЕК) бойынша 
тілді меңгеру деңгейі мен сипаттамасы/ 

Уровень и описание владения языка по 

общеевропейской компетенции (далее- 
ОЕК)/ Level and description of language 

proficiency in the Pan-European 

competence 

Әріптік жүйе 

бойынша бағалар/ 
Оценка по буквенной 

системе/ Evaluation by 

letter grading system 

ECTS (иситиэс) 

бойынша бағалар/ 
Оценка по ECTS 

(иситиэс)/ ECTS 

Assessment 

Баллдардың 

сандық 
эквиваленті/ 

Цифровой 

эквивалент 
баллов/ 

Equivalent in 

numbers 

%-дық құрамы/ 

%-ное 

содержание/ % 
content 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалар/ Традиционная 
шкала оценок/ 

Assessment by traditional 

systems 

А1, А2, В1, В2, С1 

А 
А 

4,0 95-100 
Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ В 3,33 85-89 Жақсы 

В 

С 

3,0 80-84 

Жақсы В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 

D 

2,0 65-69 

Қанағаттанарлық С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D E 1,0 50-54 Қанағаттанарлық 

F FX, F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

 

3.1. Оқыту  нәтижелерін бағалау критерийлері 

 

Деңгейлер Критерийлер 

 90-100 (А; А-) 70-89 (В+; В; В-;С+) 50-69 (С;С-; D+; D-) FX(25-49) F (0-24) 

Білу білім алушы 

меңгерілген оқу 
материалдарын есте 

 білім алушы 

меңгерілген оқу 
материалдарын есте 

білім алушы 

меңгерілген оқу 
материалдарын 

білім алушы 

меңгерілген оқу 
материалдарын өте аз 

білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын 
мүлде есте сақтамағанын 

    Құндылықтарды  
үлестіру Распределение 

ценностей Distribution of 

values 

    

  Жауап беру Ответ 

Answer 

      

Қабылдау Прием 

Reception 

        

3. ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС/МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ: Аффективті домен таксономиясына сәйкес (Kratwohl) 

3. ОТНОШЕНИЯ/ПОВЕДЕНИЕ: Согласно аффективного домена таксономии (Kratwohl) 

3. COMMUNICATION / BEHAVIOR: According to the taxonomy of the affective domain (Kratwohl) 
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сақтағанын және оны 
қайта айтып беретінін 

көрсетеді. 

сақтағанын толықтай 
көрсете алмайды. 

шектеулі есте 
сақтағанын 

көрсетеді. 

мөлшерде есте 
сақтағанын көрсетеді. 

көрсетеді. 

Түсіну білім алушы оқу 
материалдарын толық 

түсінгендігін көрсетеді.  

білім алушы оқу 
материалдарын аз 

мөлшерде түсінгендігін 

көрсетеді.  

білім алушы оқу 
материалдарын 

шектеулі/жартылай 

түсінгендігі туралы 
мағлұмат береді. 

білім алушы оқу 
материалдарын 

толықтай 

түсінбегендігі туралы 
мағлұмат береді. 

білім алушы оқу 
материалдарын мүлде 

түсінбегендігі туралы 

мағлұмат береді. 

Қолдану оқу материалын 

түсінумен оны жаңа 

жағдаяттарда 
пайдалануды толық 

көрсетеді. 

оқу материалын 

түсінумен жаңа 

жағдаяттарда оны 
толық пайдалана 

алмайтынын көрсетеді. 

оқу материалын 

шектеулі/шала 

түсінумен жаңа 
жағдаяттарда оны 

толық пайдалана 

алмайтынын 
көрсетеді. 

оқу материалын 

шектеулі түсінумен 

оны жаңа жағдаяттарда 
толықтай пайдалана 

алмайтынын көрсетеді. 

оқу материалын оны 

жаңа жағдаяттарда 

мүлдем пайдалана 
алмайтынын көрсетеді. 

Талдау оқу материалын/ 

тапсырманы талдауды 
толық көрсете алады 

(негізгі идеяларды, 

астарлы мағынаны 
ажыратады, жүйе 

құраушыны талдайды, 

т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы аз ғана 
қателіктермен талдай 

алатынын көрсетеді 

(негізгі идеяларды, 
астарлы мағынаны 

ажыратады, жүйе 

құраушыны талдайды, 
т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы 
шектеулі/ жартылай 

талдай алатынын 

көрсетеді (негізгі 
идеяларды, астарлы 

мағынаны 

ажыратады, жүйе 
құраушыны 

талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы толықтай 
талдай алмайтынын 

көрсетеді (негізгі 

идеяларды, астарлы 
мағынаны ажыратады, 

жүйе құраушыны 

талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы мүлдем 
талдай алмайтынын 

көрсетеді. 

Бағалау оқу материалын/ 
тапсырманы берілген 

критерийлерге 

қатысты, өзінің жеке 
критерийлері т.б. 

жағынан толықтай  

бағалауды көрсетеді. 

оқу материалын/ 
тапсырманы берілген 

критерийлерге 

қатысты, өзінің жеке 
критерийлері т.б. 

жағынан аз ғана 

қателіктермен бағалай 
алатынын көрсетеді. 

оқу материалын/ 
тапсырманы берілген 

критерийлерге 

қатысты, өзінің жеке 
критерийлері т.б. 

жағынан 

шектеулі/жартылай 
бағалай алатынын 

көрсетеді. 

оқу материалын/ 
тапсырманы берілген 

критерийлерге 

қатысты, өзінің жеке 
критерийлері т.б. 

жағынан толықтай 

бағалай алмайтынын 
көрсетеді. 

оқу материалын/ 
тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

өзінің жеке критерийлері 
т.б. жағынан мүлдем 

бағалай алмайтынын 

көрсетеді. 

Құрастыру  оқу материалын/ 

тапсырманы 
орындауда шешу 

жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, 
құрылым, т.с.с.) 

құрастыруды толық 

көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы 
орындауда шешу 

жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, 
құрылым, т.с.с.) аз ғана 

қателіктермен 

құрастыра алатынын 
көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы 
орындауда шешу 

жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, 
құрылым, т.с.с.) 

шектеулі/жартылай 

құрастыратынын 
көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы 
орындауда шешу 

жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, 
құрылым, т.с.с.) 

толықтай құрастыра 

алмайтынын көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 
шешу жоспарын мүлдем 

құрастыра алмайтынын 

көрсетеді. 

 

3.1. Критерии оценки результатов обучения 

Уровни Критерии 

 90-100 (А; А-) 70-89 (В+; В; В-;С+) 50-69 (С;С-; D+; D-) FX(25-49) F (0-24) 

Знание Обучающийся  запоминает 

усвоенный учебный 

материал и способен его 
пересказывать 

 Обучающийся не  в 

полной мере   

запоминает усвоенный 
учебный материал 

Обучающийся 

запоминает 

ограниченный объем 
усвоенного учебного 

материала 

Обучающийся 

запоминает  

минимальный 
объем усвоенного 

учебного материала 

Обучающийся не 

запоминает 

усвоенный 
учебный материал 

Понимание Обучающийся 
демонстрирует полное 

понимание учебного 

материала  

Обучающийся 
демонстрирует 

неполное понимание 

учебного материала 

Обучающийся 
демонстрирует 

ограниченное/частичн

ое  понимание 
учебного материала 

Обучающийся 
демонстрирует 

неполное 

понимание 
учебного материала 

Обучающийся 
демонстрирует 

непонимание 

учебного 
материала 

Применение  Обучающийся с 

пониманием учебного 

материала демонстрирует 
полное  использование его 

в новых ситуациях 

Ообучающийся с 

пониманием учебного 

материала 
демонстрирует 

неполное  

использование его в 
новых ситуациях 

Обучающийся 

демонстрирует 

ограниченное/частичн
ое понимание учебного 

материала и неполное 

использование его в 
новых ситуациях 

Обучающийся 

демонстрирует 

ограниченное 
понимание 

учебного материала 

и неполное 
использование его в 

новых ситуациях 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 
непонимание и 

неумение 

использовать 
учебный материал 

в новых ситуациях 

Анализ Обучающийся способен в 
полной мере провести 

анализ учебного материала 

/ задания (выделить 
основные идеи, подтекст, 

проанализировать 

системообразующую и т. 
д.) 

Обучающийся 
показывает, что умеет 

анализировать учебный 

материал/ задание с 
небольшими ошибками 

(выделить основные 

идеи, подтекст, 
проанализировать 

системообразующую и 

т. д.) 

Обучающийся 
показывает, что умеет 

ограниченно/частично 

анализировать 
учебный материал/ 

задание с небольшими 

ошибками (выделить 
основные идеи, 

подтекст, 

проанализировать 
системообразующую и 

т. д.) 

Обучающийся 
неспособен в 

полной мере 

провести анализ 
учебного материала 

/ задания (выделить 

основные идеи, 
подтекст, 

проанализировать 

системообразующу
ю и т. д.) 

Обучающийся 
вообще неспособен  

провести анализ 

учебного 
материала / 

задания (выделить 

основные идеи, 
подтекст, 

проанализировать 

системообразующу
ю и т. д.) 

Оценивание  Обучающийся 
демонстрирует умение 

Обучающийся 
демонстрирует умение 

Обучающийся 
демонстрирует умение 

Обучающийся 
демонстрирует 

Обучающийся 
демонстрирует 



Ф-ОБ-001/187 

полного оценивания 
учебного 

материала/заданий по 

заданным и собственным 
критериям 

оценивать учебный 
материал/задания с 

незначительными 

ошибками по заданным 
и собственным 

критериям  

ограниченно/частично  
оценивать учебный 

материал/задания по 

заданным и 
собственным 

критериям  

неполное умение 
оценивать учебный 

материал/задания по 

заданным и 
собственным 

критериям  

полное неумение 
оценивать учебный 

материал/задания 

по заданным и 
собственным 

критериям  

Моделирован

ие   

Обучающийся подробно 
демонстрирует 

составление учебного 

материала/ плана решения 
при выполнении задания 

(новое содержание, 

модель, структура и т.п.) 

Обучающийся 
демонстрирует 

составление учебного 

материала/ плана 
решения при 

выполнении задания 

(новое содержание, 
модель, структура и 

т.п.) с 

незначительными 
ошибками 

Обучающийся 
демонстрирует 

ограниченное/частичн

ое составление 
учебного материала/ 

плана решения при 

выполнении задания 
(новое содержание, 

модель, структура и 

т.п.) 

Обучающийся 
демонстрирует 

неполное 

составление 
учебного материала/ 

плана решения при 

выполнении задания 
(новое содержание, 

модель, структура и 

т.п.) 

Обучающийся 
демонстрирует 

полное неумение 

составления 
учебного 

материала/ плана 

решения при 
выполнении 

задания (новое 

содержание, 
модель, структура 

и т.п.) 

 

3.1. Criteria for assessing learning outcomes 

Levels Criteria 

 90-100 (А; А-) 70-89 (В+; В; В-;С+) 50-69 (С;С-; D+; D-) FX(25-49) F (0-24) 

Knowledge The student remembers 

the learned educational 

material and is able to 
retell it 

The student does not 

fully remember the 

learned educational 
material 

The student 

remembers a limited 

amount of learned 
educational material 

The student 

remembers the 

minimum amount of 
learned learning 

material 

The student does not 

remember the learned 

educational material 

Understanding The student 
demonstrates a complete 

understanding of the 

training material 

The student 
demonstrates incomplete 

understanding of the 

training material 

The student 
demonstrates limited / 

partial understanding 

of the training material 

The student 
demonstrates 

incomplete 

understanding of the 
training material 

The student 
demonstrates a lack of 

understanding of the 

training material 

Application  A student with an 

understanding of the 
training material 

demonstrates its full use 

in new situations 

A learner with an 

understanding of the 
training material 

demonstrates its 

incomplete use in new 
situations 

The student 

demonstrates limited / 
partial understanding 

of the training material 

and incomplete use of 
it in new situations. 

The student 

demonstrates limited 
understanding of the 

training material and 

incomplete use of it 
in new situations 

The student 

demonstrates a 
complete lack of 

understanding and 

inability to use the 
training material in 

new situations 

Analysis The student is able to 

fully analyze the 
educational material / 

assignment (highlight 

the main ideas, subtext, 
analyze the backbone, 

etc.) 

The student shows that 

he can analyze the 
educational material / 

task with minor errors 

(highlight the main 
ideas, subtext, analyze 

the backbone, etc.) 

The student shows that 

he is able to partially / 
partially analyze the 

educational material / 

task with minor errors 
(highlight the main 

ideas, subtext, analyze 

the backbone, etc.) 

The student is 

unable to fully 
analyze the 

educational material 

/ assignment 
(highlight the main 

ideas, subtext, 

analyze the 
backbone, etc.) 

The student is 

generally unable to 
analyze the 

educational material / 

assignment (highlight 
the main ideas, 

subtext, analyze the 

backbone, etc.) 

Evaluation The student 

demonstrates the ability 
to fully evaluate the 

educational material / 

assignments according to 
given and own criteria 

The student 

demonstrates the ability 
to evaluate the 

educational material / 

tasks with minor errors 
according to the given 

and own criteria 

The student 

demonstrates the 
ability to partially / 

partially evaluate the 

educational material / 
tasks according to the 

given and own criteria 

The student 

demonstrates an 
incomplete ability to 

evaluate the 

educational material 
/ assignments 

according to the 

given and own 
criteria 

The student 

demonstrates a 
complete inability to 

evaluate the 

educational material / 
assignments according 

to the given and own 

criteria 

Modeling The student 

demonstrates in detail 
the preparation of the 

training material / 

solution plan when 
completing the task (new 

content, model, 

structure, etc.) 

The student 

demonstrates the 
preparation of 

educational material / 

solution plan when 
completing the task (new 

content, model, 

structure, etc.) with 
minor errors 

The student 

demonstrates the 
limited / partial 

compilation of the 

training material / 
solution plan when 

completing the 

assignment (new 
content, model, 

structure, etc.) 

The student 

demonstrates the 
incomplete 

preparation of the 

training material / 
solution plan when 

completing the task 

(new content, 
model, structure, 

etc.) 

The student 

demonstrates a 
complete inability to 

draw up a training 

material / solution plan 
when performing an 

assignment (new 

content, model, 
structure, etc.) 
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6В02229 Теология/ 6В02229 Теология / 6В02229 Theology 

Жоғары білім беру бағдарламасы бойынша НЕГІЗГІ ОҚУ ЖОСПАРЫ / Yüksek Eğitim AlanıTEMEL EĞİTİM PLANI 

По программе выcшего образования ОСНОВНОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН / High education program  BASIC EDUCATION PLAN  

 

Оқу мерзімі: 4 жыл / Eğitim süresi: 4 yıl 

Срок обучения: 4 года / Duration: 4 years 

 

Қабылдау мерзімі: 2022-2023 оқу жылы / Kabul Tarihi: 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 

Сроки приема:  2022-2023 учебныйгод / Terms of admission: 2022-2023 academic year 

Циклдердің Атауы/ Döngü Adi/ 

Наименование Циклов/ Cycle 

Names 

Пән коды/ 

Ders kodu /Коды 

предметов/Code 

of discipline 

 

Модульдердің Аты/Modül Adi/ 

Наименование Модулей/ 

 Module Name 
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 1 Мемлекеттік Міндетті Модуль / Zorunlu Modül  /Государственный Обязательный 

Модуль / State Mandatory Module 

1050 35         

1.Жалпы Білім Беретін 

Пәндер (Жбп) Циклі /Genel 

Eğitim Dersler Döngüsü(Ged)/ 

Цикл 

Общеобразовательных 

Дисциплин (Оод)/Cycle Of 

General Education (Cge) 

 

Міндетті Компонент Мк/ 

Zorunlu Bileşen Zb/ 

Обязательный Компонент 

Ок/ Required Component Rc 

 

 (1680 Сағат/Saat/Часов/ 

Hours/     56 Акад.Кр./ 

Akademik Kredit/ Academ. 

Credits) 

 

KT 1100 

KT 1100 
SK 1100 

CK 1100 

Қазақстан тарихы 

Kazakistan Tarihi 
История Казахстана 

Contemporary History of Kazakhstan 

МК 

ZB 
ОК  

RC 

5 + +    МЕ 

ГЭ 
SE 

MS 

ІІ Тарих 

Fil 2120 
Fel 2120 

Fil 2120 

Phil 2120 

Философия 
Felsefe 

Философия 

Philosophy 

МК 
ZB 

ОК  

RC 

5 + +    Емтихан 
Sınav 

Экзамен 

Examinations  

IV Қоғамдық 
ғылымдар 

SHTA 1121/ 25 
YaDA 1121/25 

IYa1121/25 

FL A 1121/25 

Шетел тілі 
Yabancı dil 

Иностранный язык 

Foreign Language 

МК 
ZB 

ОК  

RC 

10  +    Емтихан 
Sınav 

Экзамен 

Examinations  

І, ІІ Жалпы 
академиялық 

ағылшын тілі 

KTD 1131 

K(R)D 1131 

K(R)Ya 1131 
K(R)L 1131 

Қазақ (орыс) тілі 

Kazak (Rus) Dili  

Казахский (русский) язык 
Kazakh(Russian) Language 

МК 

ZB 

ОК  
RC 

10  +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 
Examinations  

І, ІІ Қазақ филология 

Әлем тілдер 

AKTAT  2108 

BITE  2108 

IKTNAYa  2108 
ICTE 2108 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)/  

Bilişim ve İletişim Teknolojileri (Ingilizce dili) 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ.яз.) 
Information and communication technology (English) 

МК 

ZB 

ОК  
RC 

5 +  +   Емтихан 

Sınav 

Экзамен 
Examinations  

ІІІ 

 

Компьютерлік 

ғылымдар 

1.2 Әлеуметтік Білім Және Салауатты Өмір Салты Модулі/ Модуль Социальных 

Знаний И Здорового Образа Жизни/ Module Of Social-Knowledge And Healthy Lifestyle 

630 21         

ASBMASMP 2142 
SPBMSPKP  2142 

MSPZSKPK 2142 

SPEM 2142 
 

Әлеуметтік-саясаттану білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, 
мәдениеттану, психология) / Sosyo-politik bilgi modülü  (sosyoloji, 

siyaset bilimi, kültürel çalışmalar, psikoloji)/ Модуль социально-

политических знаний (социология, политология, культурология, 
психология) /Social and political education module (sociology, political 

science, cultural studies, psychology) 

МК 
ZB 

ОК  

RC 
8 + +    

Емтихан 

Sınav 
Экзамен 

Examinations 

 

ІІІ 

 

Қоғамдық 

ғылымдар 
Халықаралық 

хатынастар 

Педагогика 

DSH 1105/2214 

BE 1105/2214 

FK 1105/2214 

Дене шынықтыру 

Beden Eğitimi   

Физическая культура 

МК 

ZB 

ОК  

 

8 

 +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

І-IV Денетәрбиесі   
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PC 1105/2214 Physical  Culture RC Examinations  

 EKBN 2215 
EGIT 2215 

EOPB 2215 

EFEB 2215 

Экономика, кәсіпкерлік және бизнес  негіздері 
Ekonomi, girişimcilikveiş temelleri 

Экономика, Основы Предпринимательства и бизнеса 

Economics, Fundamentals of Entrepreneurship and business 

ТК 
SB 

КВ 

СС 

5 

+ +    

Емтихан 
Sınav 

Экзамен 

Examinations 

IV 

 

Экономика 

бағдарламасы 

EOK 2116 

EYG 2116 

EBZh 2116 
ELS 2116 

Экология және өмір қауіпсіздігі 

Ekolojiveyaşamgüvenliği 

Экология и безопасность жизнедеятельности 
Ecology and life safety 

ТК 

SB 

КВ 
СС 

+ +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 
Examinations  

Экология және 

химия 

КТ 2117 

LT 2117 

TL 2117 

TL 2117 

Көшбасшылық теориясы 

LiderlikTeorisi  

Теория лидерства 

Theories of Leadershıp  

ТК 

SB 

КВ 

СС 

+ +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations  

Теология 

КCT 2118 

PDT 2118 
PCT 2118 

PDT 2118 

Кәсіби цифрлық технологиялар  

Profesyoneldijitalteknolojiler 
Профессиональные цифровые технологии 

Professional Digital Technology 

ТК 

SB 
КВ 

СС 

 +    Емтихан 

Sınav 
Экзамен 

Examinations  

Компьютерлік 

инженерия 

ME 2119 

EU 2119 
ME 2119 

ME 2119 

Мәңгілік Ел 

Ebedi Ülke 
Мәңгілік Ел 

Mangilik El 

ТК 

SB 
КВ 

СС 

+ +    Емтихан 

Sınav 
Экзамен 

Examinations  

Тарих 

2.Базалық Пәндер Циклі / 

Temel Disiplinler Döngüsü / 

Цикл Базовых Дисциплин/ 

Cycle Of Basic Disciplines 

 

(Барлығы/ Всего/ Total 3360 

Сағат/ Saat /Часов/ 

Hours/112 Акад.Кр./ 

Akademik Kredit/ 

Academ.Credits) 

 

2.1 Жоғары Оқу Орны  Компоненті Жк/ Üniversite Seçmeli / 

Вузовский Компонент Вк/University Component Uc 

1680 56         

2.1.1 Модуль – Түрік тілі/ Modül–Türk Dili/ 

Модуль  – Турецкий язык/ Module – Turkish Language 

 10         

TTA 1131 
TKds 1131 

TYaA 1131 

TLA 1131 

Түрік (Қазақ) тілі – (Деңгей 1) 
Türk (Kazak) Dili –(Seviye 1) 

Турецкий (Казахский) язык – (Уровень 1)  

Turkish (Kazakh) Language  – (Level 1) 

ЖК 
ÜS 

ВК 

UC 

5  +    Емтихан 
Sınav 

Экзамен 

Examinations  

І Түрік филология 

Қазақ филология 

TTA 1133 
TKds 1133 

TYaA 1133 

TLA 1133  

Түрік (Қазақ) тілі – (Деңгей 2) 
Türk (Kazak) Dili –( Seviye 2) 

Турецкий (Казахский) язык – (Уровень 2) 

Turkish (Kazakh) Language – (Level 2) 

ЖК 
ÜS 

ВК 

UC 

5  +    Емтихан 
Sınav 

Экзамен 

Examinations  

ІІ Түрік филология 

Қазақ филология 

2.1.2 Модуль -Дін негіздері І/ Modül –Din Esasları I/  

Модуль  – Основы религии I/ Module  – Fundamentals of Religion I 

 13         

SZhKMN 1201 

RME 1201 

OAK 1201 

FACC 1201 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Rüşvetle Mücadele Esasları 

Основы антикоррупционной культуры 

Fundamentals of Anti-Corruption Culture 

ЖК 

ÜS 

ВК 

UC 

3 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations 

I Құқықтану 

DT 1201 

DT 1201 

IR 1201 

HR 1201 

Діндер тарихы 

Dinler tarihi 

История религии 

History of religions 

ЖК 

ÜS 

ВК 
UC 

5 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 
Examinations 

І Теология 

IDN 1201 

IDE 1201 

ORI 1201 
FIR 1201 

Ислам діні негіздері 

İslam Dini Esasları 

Основы религии ислам 
Fundamentals of Islam Religion 

ЖК 

ÜS 

ВК 
UC 

5 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 
Examinations 

І Теология 

2.1.3 Модуль  – Исламның негізгі ғылымдары І/Modül - İslam'ın temel 

bilimi І/ 

Модуль  – Основные науки ислама І/Module - Basic science of 

 8         
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Islam І 

IT 1201 
IT 1201 

II 1201 

HI 1201 

Ислам тарихы 
İslam tarihi 

История ислама 

The history of Islam 

ЖК 
ÜS 

ВК 

UC 

3 + +    Емтихан 
Sınav 

Экзамен 

Examinations 

ІІ Теология 

DF 1201 

DF 1201 

RF 1201 
RPh 1201 

Діни философия 

Dini felsefe 

Религиозная философия 
Religious philosophy  

ЖК 

ÜS 

ВК 
UC 

3 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 
Examinations 

ІІ Теология 

OT / ES 1201 

UP / EP 1201 
ОҚУ ТӘЖІРИБЕ / EĞİTİM STAJI 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА / EDUCATIONAL PRACTICE 

ЖК/ÜS 

ВК/UC 
2      Есеп/Rapor/ 

Отчет/Report 
ІІ Теология 

2.1.4 Модуль  - Исламның негізгі ғылымдары ІІ/ Modül - İslam'ın temel 

bilimi ІІ  Модуль  – Основные науки ислама ІІ/ Module - Basic 

science of Islam ІІ 

 9  

 

        

Kur 2203 

Kb 2203 

Kor 2203 

QS 2203 

Құрантану 

Kur'an bilimi 

Корановедение 

Quran science 

ЖК 
ÜS 

ВК 

UC 

5 + +    Емтихан 
Sınav 

Экзамен 

Examinations 

ІІІ Теология 

PAТ 2203 

UAD 2203 

PAYa 2203 

PAL 2203 

Практикалық араб тілі І 

Uygulamalı Arap Dili І  

Практический арабский язык І 

Practical Arabic Language І 

ЖК 

ÜS 

ВК 
UC 

4  +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 
Examinations 

ІІІ Теология 

2.1.5 Модуль -Мемлекет-дін қатынастары/Modül - Devlet-din ilişkileri/ 

Модуль  – Религиозные отношения государства/Module -Religious 

relations of the state 

 10         

DRP 2203 

DRP 2203 

PRR 2203 
PRR 2203 

Діни радикализм психологиясы 

Dini Radikalizm Psikolojisi 

Психология религиозного радикализма 
Psychology of Religious Radicalism 

ЖК 

ÜS 

ВК 
UC 

5 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 
Examinations 

IV Теология 

MKK 2203 

DDAI 2203 
MGO 2203 

SICR 2203 

Мемлекеттік-конфессияаралық қатынастар 

Devlet ve dinler arası ilişkiler 
Межконфессионально-государственные отношения 

Stateinter-confessionalrelations 

ЖК 

ÜS 
ВК 

UC 

5 + +    Емтихан 

Sınav 
Экзамен 

Examinations 

IV Теология 

2.1.6 Модуль  – Түркі дүние/ Modül – Türk Dünyası 

 Модуль  – Тюркский мир/ Module  – Turkic World 

 6         

Yasa /Yesb 2203 

Yasa /YasS 2203 

Ясауитану/ Yesevilik Bilgisi 

Ясавиведение / Yassawi Study 

ЖК 

ÜS 

ВК 
UC 

3 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 
Examinations 

IV Теология 

AT /AI 2203 

PA /PA 2203 

Ата-түрік принциптері / Atatürk İlkeleri 

Принципы Ататюрка / Principles of Ataturk 

ЖК 

ÜS 

ВК 
UC 

3 

+ +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 
Examinations 

IV 
Тарих 

TMT /TMT 2203 
ITG /TSH 2203 

Түркі мемлекеттер тарихы / Türk memleketleri tarihi 
История тюркских государств / Turkic States history 

Базалық кәсіптендіру 

циклының модулі / Модуль 

цикла базовых дисциплин 

(ТК 1680 сағат/56 

академиялық кредит) 

 

2.2  Тандау компоненті (ТК)/ Seçmeli Bileşen SB/ 

Компонент по выбору КВ/ Component of choice СС 

1680 56         

Мамандандырудың білім траекториясы №1  «Теолог-ислам бойынша сарапшы» /  İhtisaslaştırma Eğitim Yörüngesi №1  «İslam dini uzmanı» /Образовательная траектория по 

специализации №1  «Теолог-эксперт по исламу»/ Educational trajectory for the specialization number 1 "Religious expert on Islam" 

2.2.1 Модуль -Дін негіздері ІI/ Modül –Din Esasları II/  

Модуль  – Основы религии II/ Module  – Fundamentals of Religion 

II 

 6         
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DS 2204 
DS 2204 

SR 2204 

SR 2204 

Дін социологиясы 
Din Sosyolojisi 

Социология религии 

Sociology of Religion 

ТК 
SB 

КВ 

СС 

3 + +    Емтихан 
Sınav 

Экзамен 

Examinations 

III Теология 

DP 2205 
DP 2205 

PR 2205 

PR 2205 

Дін психологиясы 
Din Psikolojisi 

Психология религии 

Psychology of Religion 

ТК 
SB 

КВ 

СС 

3 + +    Емтихан 
Sınav 

Экзамен 

Examinations 

ІІІ Теология 

2.2.2 Модуль  - Исламның негізгі ғылымдары ІІІ/Modül - İslam'ın temel 

bilimi ІІІ Модуль  – Основные науки ислама ІІІ/Module - Basic 

science of Islam ІІІ 

 20         

HN 3208 

HE 3208 

OH 3208 

BH 3208 

Хадис негіздері  

Hadis Esasları  

Основы хадиса 

Basis of Hadith 

ТК 

SB 

КВ 

СС 

5 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations 

V Теология 

TN 3209 

TE 3209 

OT 3209 
BT 3209 

Тафсир негіздері  

Tefsir Esasları  

Основы тафсира 

Basis of Tafsir 

ТК 

SB 

КВ 
СС 

5 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 
Examinations 

V Теология 

Kal 3207 

Kel 3207 

Kal 3207 

Kal 3207 

Калам 

Kelam 

Калам 

Kalam 

ТК 

SB 

КВ 
СС 

5 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 
Examinations 

V Теология 

PAТI 3206 

UAD 3206 

PAYa 3206 

PALI 3206 

Практикалық араб тілі ІІ 

Uygulamalı Arap Dili ІI 

Практический арабский язык ІI 

Practical Arabic Language ІI 

ТК 

SB 
КВ 

СС 

5  +    Емтихан 

Sınav 
Экзамен 

Examinations 

V Теология 

2.2.3 Модуль -Дін негіздері ІІI/ Modül –Din Esasları IІI/ 

Модуль  – Основы религии IІI/ Module  – Fundamentals of Religion 

IIІ 

 15         

HM 3211 

HM 3211  

TH 3211 

TH 3211 

Хадис мәтіні 

Hadis metni 

Текст хадиса 

Text of Hadith 

ТК 

SB 
КВ 

СС 

5 + +    Емтихан 

Sınav 
Экзамен 

Examinations 

VІ Теология 

IKA 3210 

IHY 3210 

MIP 3210 

MIL 3210 

Ислам құқығы әдістемесі 

İslam Hukuku Yöntemleri 

Методика исламского права 

Methods of Islamic Law 

ТК 
SB 

КВ 

СС 

5 + +    Емтихан 
Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІ Теология 

IA3212 
IA 3212 

IA 3212 

IA 3212 

Ислам антропологиясы 
Islam Antropolojisi 

Ислаская антропология 

Islamic Anthropology 

ТК 
SB 

КВ 

СС 

5 + +    Емтихан 
Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІ Теология 

2.2.4 Модуль  - Исламның негізгі ғылымдары ІV/Modül - İslam'ın temel 

bilimi ІV Модуль  – Основные науки ислама ІV/Module - Basic 

science of Islam ІV 

 15         

IM 4220 

IM 4220 

IM 4220 

Ислам мазхабтары 

İslam Mezhebleri 

Исламские мазхабы 

ТК 

SB 

КВ 

5 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

VIІ Теология 
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IM 4220 Islamic Mazhabs  СС Examinations 

IE 4219 
IА 4219 

IE 4219 

EI 4219 

Ислам этикасы 
İslam Ahlakı 

Исламская этика 

Ethics in Islam 

ТК 
SB 

КВ 

СС 

5 + +    Емтихан 
Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VIІ Теология 

TM 4221 

TM 4221 

TT 4221 
TT 4221 

Тафсир мәтіні 

Tefsir Metni 

Текст тафсира 
Text of Tafsir 

ТК 

SB 

КВ 
СС 

5 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 
Examinations 

VIІ Теология 

Мамандандырудың білім траекториясы №2  «Теолог-христиан ағымдары бойынша сарапшы» / İhtisaslaştırma Eğitim Yörüngesi №2  «Teoloji-Hristiyan akımları üzerine  uzman»/ 

Образовательная траектория по специализации №2  «Теолог-эксперт по христианским течениям»/Educational trajectory for the specialization number 2 «An expert on theology-Christian 

flows» 

 Модуль- Христиан тарихы/Modül –Hristiyan Tarihi/Модуль - 

Христианская история /Module - Christian history 

 6         

HDT 2214 
HT 2214 

IH 2214 

HCh 2214 

Христиан дінінің тарихы 
Hristiyanlık Tarihi 

История христианства 

History of Christianity 

ТК 
SB 

КВ 

СС 

3 + +    Емтихан 
Sınav 

Экзамен 

Examinations 

III Теология 

IPO 2213 

IH 2213 

ZhPI 2213 
LJ 2213 

Иса пайғамбар өмірі 

İsa'nın Hayatı 

Жизнеописание пророка Исы 
The Life of Isa 

ТК 

SB 

КВ 
СС 

3 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 
Examinations 

ІІІ Теология 

 Модуль- Католицизм және православ бағыты/Modül – 

Katoliklikve Ortodoks /Модуль – Католицизми православие/ 

Module –Catholicism and Orthodox 

 20         

KShT 3215 

KHT 3215 

IKС 3215 
HCM 3215 

Католик шіркеуі тарихы 

Katolik Hatmi Tarihi 

История католистической церкви 
History of the Catholic Church 

ТК 

SB 

КВ 
СС 

5 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 
Examinations 

V Теология 

KSN 3218 

KT 3218 

OVK 3218 
FC 3218 

Католицизм сенім негіздері 

Katolikliğin Temelleri 

Основы веры католицизма 
The Basics of Catholic Faith 

ТК 

SB 

КВ 
СС 

5 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 
Examinations 

V Теология 

PAT 3217 

OKT 3217 
IP 3217 

HOC 3217 

Православ ағымының тарихы 

Ortodoks Kilisesi Tarihi 
История православия 

History of the Orthodox Church 

ТК 

SB 
КВ 

СС 

5 + +    Емтихан 

Sınav 
Экзамен 

Examinations 

V Теология 

OPSh 3216 
ROK 3216 

RPС 3216 

ROC 3216 

Орыс православ шіркеуі 
Rus Ortodoks Kilisesi 

Русская православная церковь 

RussianOrthodoxChurch 

ТК 
SB 

КВ 

СС 

5 + +    Емтихан 
Sınav 

Экзамен 

Examinations 

V Теология 

 Модуль- Протестантизм/Modül - Protestan /Модуль - 

Протестантизм/Module - Protestantism 

 15         

PT 3223 

PT 3223 
IP 3223 

HP 3223 

Протестантизм тарихы 

Protestanlık Tarihi 
История протестантизма 

History of Protestantism 

ТК 

SB 
КВ 

СС 

5 + +    Емтихан 

Sınav 
Экзамен 

Examinations 

VІ Теология 

PG 3222 

PB 3222 
PN 3222 

PS 3222 

Протестанттық және ғылым 

Protestan ve Bilim 
Протестантизм и наука 

Protestant and Science 

ТК 

SB 
КВ 

СС 

5 + +    Емтихан 

Sınav 
Экзамен 

Examinations 

VІ Теология 
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PA 3224 
PA 3224 

TP 3224 

PC 3224 

Протестант ағымдары 
Protestanakimlari 

Течения протестантизма 

Currents of Protestantism 

ТК 
SB 

КВ 

СС 

5 + +    Емтихан 
Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІ Теология 

 Модуль- Христиан мәтіндері/Modül - Hristiyan metinleri /Модуль - 

Христианские тексты /Module - Christian texts 

 15         

IT 4227 

GT 4227 
Bi 4227 

GR 4227 

Інжіл тану 

Gospel Tanıma 
Библеистика 

Biblical studies 

ТК 

SB 
КВ 

СС 

5 + +    Емтихан 

Sınav 
Экзамен 

Examinations 

VIІ Теология 

Lit 4226 

Lit 4226 

Lit 4226 

Lit 4226 

Литургия 

Liturji 

Литургия 

Liturgy 

ТК 

SB 

КВ 

СС 

5 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VIІ Теология 

PA 3225 
PA 3225 

PA 3225 

PA 3225 

Патристика және апологетика 
Patristik ve apolojetik 

Патристика и апологетика 

Pathology and Apologetics 

ТК 
SB 

КВ 

СС 

5 + +    Емтихан 
Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VIІ Теология 

 

3. Бейіндеуші Пәндер Циклі/ 

Profil Oluşturma Disiplinleri 

Döngüsü / 

Цикл Профилирующих 

Дисциплин/ Cycle Of The 

Profiling Disciplines 

 

(1800 Сағат/ Saat /Часов/ 

Hours/ 60 Акад.Кр./ 

Akademik Kredit/ 

Academ.Credits) 

 
 

 

 

3.1 Жоғары Оқу Орны  Компоненті Жк/ Üniversite Seçmeli / 
Вузовский Компонент Вк/University Component Uc 

1500 50         

3.1.1 Модуль -Дін негіздері ІV/ Modül –Din Esasları IV/  

Модуль  – Основы религии IV/ Module  – Fundamentals of Religion 

IV 

 12         

OP I2202 

ES I 2202 

PP I 2202 

IP I 2202 

ӨНДІРІСТІК ПРАКТИКА І/ ENDÜSTRIYEL STAJ І 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА І/ INDUSTRIAL 

PRACTICE І 

ЖК 

ÜS 

ВК 

UC 

2      Есеп/Rapor/ 

Отчет/Report 
ІV Теология 

IF 3302 

IF 3302 
IF 3302 

IPh 3302 

Ислам философиясы 

İslam felsefesi 
Исламская философия 

Islamic philosophy 

ЖК 

ÜS 
ВК 

UC 

5 + +    Емтихан 

Sınav 
Экзамен 

Examinations 

V Теология 

TО 3302 
ТО 3302 

ТО 3302 

ТО 3302 

Теологиялық оңалту 
Teolojik rehabilitasyon 

Теологическая реабилитация 

Theological rehabilitation 

ЖК 
ÜS 

ВК 

UC 

5 + +    Емтихан 
Sınav 

Экзамен 

Examinations 

V Теология 

3.1.2 Модуль  - Исламның негізгі ғылымдары V/ Modül - İslam'ın temel 

bilimi V/ Модуль  – Основные науки ислама V/ Module - Basic 

science of Islam V 

 15         

PATI 3302 

UAD 3302 

PAYa 3302 
PALI 3302 

Практикалық араб тілі ІІI 

Uygulamalı Arap Dili ІIІ 

Практический арабский язык ІIІ 
Practical Arabic Language ІIІ 

ЖК 

ÜS 

ВК 
UC 

5  +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 
Examinations 

VI Теология 

HMKDD 3302 

HMKDG 3302 

RTKHM 3302 
KRTBHM 3302 

Ханафилік және Матуридилік негізінде қазақ діни дәстүрі 

Hanafilik ve Maturidilige dayalı Kazak dini geleneği 

Религиозная традиция казахов на основе Ханафизма и Матуридизма 
Kazakh religious tradition based on Hanafilik and Maturidi 

ЖК 

ÜS 

ВК 
UC 

6 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 
Examinations 

VI Теология 

OPII2203/ESII 

2203 PPII2203/ 
IPII 2203 

ӨНДІРІСТІК ПРАКТИКА ІІ/ ENDÜSTRIYEL STAJ ІІ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА ІІ/ INDUSTRIAL  

PRACTICE ІІ 

ЖК/ÜS 

ВК/UC 

4      Есеп/Rapor/ 

Отчет/Report 
VІ Теология 

3.1.3 Модуль  - Исламның негізгі ғылымдары VІ/ Modül - İslam'ın 

temel bilimi VІ/ Модуль  – Основные науки ислама VІ/ Module - 

 23         
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Basic science of Islam VІ 

Tas 4301 

Tas 4301 
Suf 4301 

Suf 4301 

Тасаууф 

Tasavvuf  
Тасаввуф 

Tasawwuf 

ЖК 

ÜS 
ВК 

UC 

6 + +    Емтихан 

Sınav 
Экзамен 

Examinations 

VIІ Теология 

IO 4301 

IS 4301 
II 4301 

IA 4301 

Ислам өнері 

Islam sanati 
Исламское исскуство 

Islamic art 

ЖК 

ÜS 
ВК 

UC 

5 + +    Емтихан 

Sınav 
Экзамен 

Examinations 

VIІ Теология 

OPІІІ/ES ІІІ 4304 

PPІІІ /IP ІІІ  4304 

ӨНДІРІСТІК ПРАКТИКА ІІІ/ ENDÜSTRIYEL STAJ ІІІ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА ІІІ/ INDUSTRIAL 

PRACTICE ІІІ 

ЖК/ÜS 

ВК/UC 

8      Есеп/Rapor/ 
Отчет/Report 

VІІІ  

DP/ DOS 4303 

PP/ PGPT 4303  

ДИПЛОМАЛДЫ ПРАКТИКА/DİPLOMA ÖNCESİ STAJ/ 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА/PRE-GRADUATION 

PRACTICAL TRAINING 

ЖК/ÜS 

ВК/UC 

4      Есеп/Rapor/ 

Отчет/Report 
VІІІ  

3.2. Тандау Компоненті (Тк)/ Seçmeli Bileşen Sb/ 

Компонент По Выбору Кв/ Component Of Choice Сс 

300 10         

Мамандандырудың білім траекториясы №1  «Дінтанушы-діни мәселелер бойынша сарапшы» /  İhtisaslaştırma Eğitim Yörüngesi №1  «Dini konularda uzman»/ Образовательная траектория 

по специализации №1  «Религиовед-эксперт по религиозных проблемам»/ Educational trajectory for the specialization number 1 "Expert on religious issues" 

3.2.1 Модуль -Дін негіздері V/ Modül –Din Esasları V/ 

Модуль  – Основы религии V/ Module  – Fundamentals of Religion 

V 

 10         

TK 4305 

TI 4305 

TK 4305 
TC 4305 

Теологиялық коммуникация 

Teolojikiletişim 

Теологическая коммуникация 

Theologically communication 

ТК 

SB 

КВ 
СС 

5 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 
Examinations 

VIІ Теология 

TIT 4304 

TIT 4304 

TII 4304 
TIH 4304 

Түркі ислам тарихы 

Türk İslam Tarihi 

Тюрко-исламская история 
Turkic Islamic History 

ТК 

SB 

КВ 
СС 

5 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 
Examinations 

VIІ Теология 

Мамандандырудың білім траекториясы №2 «Теолог-христиан теологиясы бойынша сарапшы» / İhtisaslaştırma Eğitim Yörüngesi №2  «Hıristiyan teolojisi konusunda uzman» 

Образовательная траектория по специализации №2  «Теолог-эксперт по христианской теологии»/ Educational trajectory for the specialization number 2 "An expert on Christian theology " 

3.2.1 Модуль- Христиан мистикасы/Modül -Hıristiyan Mistigi /Модуль – 

Мистика христианства/Module - Christian Mystics 

 10         

HM 4306 

HM 4306 

HM 4306 
ChM 4306 

Христиандық мистикасы 

Hıristiyan Mistigi 

Христианская мистика 
Christian Mystics 

ТК 

SB 

КВ 
СС 

5 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 
Examinations 

VIІ Теология 

Neo 43407 

Neo 4307 

Неотомизм/Neotomizm 

Неотомизм/Neotomism 

ТК/SB 

КВ/СС 

5 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VIІ Теология 

 4.1 Қорытынды Аттестаттау Модулі/ Final Sınav/ Модуль Итоговая 

Аттестация/Moduleoffinalattestation 

360 12         

4. Қорытынды аттестаттау / 

Final Sınav/ Итоговая 

аттестация/Final Attestation 

 

(360 сағат/ saat /часов/ hours 

/12 акад.кр./ akademik kredit/ 

academ.credits) 

Дипломдық  жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе кешенді емтихан 
тапсыру/ 

Tezi Veya Projeyi hazırlama ve Savunma yada Kapsamlı Snavına girme/ 

Написание и защита дипломной работы, дипломного проекта или 
подготовка и сдача комплексного экзамена / 

Writing and defending a diploma work,  diploma  project or preparing and passing of Complex  

exam 

 12 
 

      VІІІ  

Жалпы барлығы/GenelToplam/Общий итог/General: 7200 240         



Ф-ОБ-001/187 

 

Пән коды/ 

Ders kodu /Коды предметов/Code of discipline 

 

Кредиттер/Kredi/ Кредиты/ Credits   

кр/ 

kr/ 
кр/ 

credit 

сағ/ 

sa/ 
час/ 

credit 

кр/ 

kr/ 
кр/ 

credit 

сағ/ 

sa/ 
час/ 

credit 

кр/ 

kr/ 
кр/ 

credit 

сағ/ 

sa/ 
час/ 

credit 

кр/ 

kr/ 
кр/ 

credit 

сағ/ 

sa/ 
час/ 

credit 

кр/ 

kr/ 
кр/ 

credit 

сағ/ 

sa/ 
час/ 

credit 

кр/ 

kr/ 
кр/ 

credi
t 

сағ/ 

sa/ 
час/ 
credi

t 

кр/ 

kr/ 
кр/ 
cred

it 

сағ/ 

sa/ 
час/ 
credi

t 

кр/ 

kr/ 
кр/ 

credi
t 

сағ/ 

sa/ 
час/ 

credit 

кр/ 

kr/ 
кр/ 

credi
t 

сағ/ 

sa/ 
час/ 

credit 

Семестрлер / Dönem /Семестр/ Semester Барлығы/Top

lam/ 
Всего/Total: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) циклі / Genel 

Eğitim Dersler Döngüsü(GED)/ Цикл 

общеобразовательных дисциплин (ООД)/ Cycle of 

general education (CGE) 

12 360 17 510 15 450 12 360                 56 1680 

1.1 Мемлекеттік міндетті модуль/ Zorunlu modül/ 
/Государственный обязательный модуль/ State 

Mandatory Module 

10 300 15 450 5 150 5 150                 35 1050 

1.2 Әлеуметтік білім және салауатты өмір салты модулі/ 
Sosyal eğitim ve sağlıklı yaşam tarzları modülü/ Модуль 

социальных знаний и здорового образа жизни/ Module 

of social-knowledge and healthy lifestyle 

  

2 
  

  

60 
  

  

2 
  

  

60 
  

10 300 7 210                 21 630 

2.Базалық пәндер циклі / Temel disiplinler döngüsü 

/Цикл базовых дисциплин/ Cycle of basic disciplines 

18 540 13 390 15 450 16 480 20 600 15 450 15 450 0 0 112 3360 

2.1 Жоғары оқу орны  компоненті ЖК/ Üniversite 

Seçmeli Modülü/ 

Вузовский компонент ВК/University Component UC 

18 540 13 390 9 270 16 480                 56 1680 

2.2 Тандау компоненті (ТК)/ Seçmeli Bileşen SB/ 

Компонент по выбору КВ/ Component of choice СС 

        6 180     20 600 15 450 15 450     56 1680 

3.Бейіндеуші пәндер циклі/ Profil oluşturma 

disiplinleri döngüsü / 

Цикл профилирующих дисциплин/ Cycle of the 

profiling disciplines 

            2 60 10 300 15 450 21 630 12 360 60 1800 

3.1 Жоғары оқу орны  компоненті ЖК/ Üniversite 

Seçmeli Modülü/ 

Вузовский компонент ВК/University Component UC 

            2 60 10 300 15 450 11 330 12 360 50 1500 

3.2 Тандау компоненті (ТК)/ Seçmeli Bileşen SB/ 

Компонент по выбору КВ/ Component of choice СС 

                        10 300     10 300 

4. Қорытынды аттестаттау / Final Sınav/ Итоговая 

аттестация/ Final Attestation   

                            12 360 12 360 

Жалпы барлығы/GenelToplam /Общий итог/General: 30 900 30 900 30 900 30 900 30 900 30 900 36 1080 24 720 240 7200 

 


