
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі  

білім беру бағдарламаларын әзірлеу 

ЕРЕЖЕСІ 

 

1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ  

1.1 Бұл ереже Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетінде (бұдан 

әрі - университет) білім беру бағдарламасының құрастырылуына, мазмұнына, 

рәсiмделуіне және оның әзірленуі мен бекітілуіне қойылатын талаптарды 

анықтайды.  

1.2 Бұл ереже университетте білім беру бағдарламасының құрастырылуына, 

мазмұнына, рәсiмделуіне және оның әзірленуі мен бекітілуіне қойылатын 

талаптарды жүзеге асыруда негізгі құжат болып табылады.  

1.3 Университеттің осы ережесіндегі білім беру бағдарламасының 

құрастырылуына, мазмұнына, рәсiмделуіне және оның әзірленуі мен бекітілуіне 

қойылатын талаптар білім беру бағдарламаларын дайындауға қатысатын 

құрылымдарда міндетті түрде енгізілуі және орындалуы тиіс.  

1.4 Білім беру бағдарламаларын әзірлеу ережесі университеттің СМЖ 

құжаттарының құрамына кіреді. 

 

2 НОРМАТИВТIК СIЛТЕМЕЛЕР  

2.1 Осы білім беру бағдарламасын әзірлеу ережесінде келесi нормативтік 

құжаттарға сiлтеме жасалған:  

- Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» 

№319 Заңы;  

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 30 

қазанындағы № 595 бұйрығымен бекітілген «Тиісті үлгідегі білім беру 

ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы;  

- Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 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 Министрінің Жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының 

сыныптауышы 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығы;  

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 4 

желтоқсандағы № 665 бұйрығына қосымша (Жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру бағдарламаларының тізіліміне білім беру бағдарламаларын 

енгізу және шығару алгоритмі); 

- Университет Жарғысы.  



3 АТАУЛАР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР 

3.1 Университеттің осы ережесінде төмендегі атаулар, анықтамалар және 

қысқартулар қолданылады:  

ҚР БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі; 

Университет – Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті;  

Құзыреттер – бұл белгілі саладағы нәтижелі іс-әрекет үшін білімді, білікті 

және жеке тұлғалық сапаларды қолдана білу қабілеті;  

Білім беру бағдарламасы – бағдарламаның қысқаша сипаттамасы, оның 

ішінде: оқу нәтижелері мен пәндері, олардың кәсіби саламен байланысының 

сипаттамасы (соның ішінде ұлттық біліктілік шеңбері (бұдан әрі – ҰБШ), 

салалық біліктілік шеңберінің (бұдан әрі – СБШ), сондай-ақ еңбек 

сыйымдылығы мен оқыту тілі туралы ақпаратты қамтиды;  

Ереже – Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетінің білім беру 

бағдарламасын әзірлеу ережесі; 

МЖБС – Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;  

ЖЖОКБҰ – Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары; 

ҰБШ – Ұлттық біліктілік шеңбері; 

СБШ – Салалық біліктілік шеңбері;  

ББХСЖ – Білім берудің халықаралық стандарттық жіктелімі;  

ECTS – Еуропалық несиелік аударымдар және жинақтау жүйесі; 

СМЖ – Сапа менеджмент жүйесі;  

ҚҚ –  Қалыптастырылатын құзыреттіліктер; 

НҚ – Негізгі құзыреттіліктер; 

ОН – Оқыту нәтижелері – білім алушылардың ББ меңгеру бойынша алған, 

көрсететін білімінің, машықтарының, дағдыларының бағалаумен расталған 

көлемі және қалыптасқан құндылықтар мен қарым-қатынастар; 

Қолданыстағы ББ – ЖЖОКБҰ-ның даярлау жүргізіліп жатқан білім беру 

бағдарламасы;   

Жаңа ББ – Тізілімге енгізгенге дейін ЖЖОКБҰ-де мамандар даярлау 

жүргізілмеген білім беру бағдарламасы;   

Инновациялық ББ – ЖЖОКБҰ-ның Қазақстан Республикасында баламасы 

жоқ, алғаш рет енгізіліп отырған білім беру бағдарламасы.  

 

 

4 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР  

4.1 Ереже нақты білім беру саласы және даярлау бағыты бойынша жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасын әзірлеуде мазмұны 

мен жалпы ұйымдастыру әдістемелік талаптарын анықтаушы негізгі құжат 

болып табылады.  

4.2 БББ құрастыру, мазмұндау және рәсiмдеу талаптары 2-бапта көрсетілген 

нормативті құжаттардың талаптарына сәйкес болуы қажет.  



4.3 Университ еліміздің кәсіптік стандарттарына негізделген және Дублин 

дескрипторлары мен еуропалық және ұлттық біліктілік шеңберлеріне 

үйлестірілген БББ-сын өз бетінше әзірлейді.  

4.4 Осы Ереже БББ мақсаттарын, күтілетін оқыту нәтижелерін, білім беру 

үдерісі мазмұнын және жүзеге асыру әдістерін, білім сапасын бағалау жолдарын 

регламенттейді. 

 

5 БББ ҚҰРЫЛЫМЫ  

Құзыреттерге негізделген білім беру бағдарламасының құрылымы:  

5.1 Білім беру бағдарламасының мұхаба беті  

5.2 Білім беру бағдарламасын дайындау және сараптау бойынша жұмыс 

тобы  

5.3 Білім беру бағдарламасының ерекшеліктері 

5.4 Бағдарлама негіздемесі 

5.5 Бағдарлама мақсаты 

5.6 Негізгі құзыреттіліктер 

5.7 Оқыту нәтижелері 

5.8 Білім беру бағдарламасының мазмұны/сипаттамасы 

5.9 Білім беру бағдарламасы нәтижелерінің негізгі құзыреттіліктермен 

сәйкестендірілу матрицасы 

5.10 Білім беру бағдарламасының оқу жоспары 

 

6 БББ ӘЗІРЛЕУ ТӘРТІБІ  

6.1 Кафедра тарапынан БББ әзірлеу және құрастыру үшін жұмыс тобы 

құрылады.  

6.1.1 Жұмыс тобы құрамына түлек шығаратын кафедра меңгерушісі, білікті 

оқытушылар, жұмыс берушілер және білім алушылар енеді.  

6.1.2 Жұмыс тобы дайындық бағыты бойынша олардың өзгешеліктерін, 

университет ерекшеліктерін, еңбек нарығының сұранысын, университет 

миссиясын ескерумен БББ-ның басты мақсатын анықтауы қажет.  

6.1.3 Білім беру бағдарламалары кезең-кезеңімен әзірленеді:  

1 кезең – кәсіптік стандарттарды ескере отырып, бітірушінің құзыреттілігін 

жұмыс берушілермен кафедраларда бірлесіп талқылау.  

2 кезең – білім беру бағдарламасының мазмұнын, білім беру саласындағы 

нормативтік құжаттар мен жұмыс берушілердің ұсыныстарын ескере отырып 

элективті пәндер каталогын әзірлеу.  

3 кезең – барлық мүдделі тараптармен (жұмыс берушілер, білім алушылар, 

түлектер) жұмыс тобы (құрастырушылар) білім беру бағдарламасының жобасын 

әзірлеу.  

 

7 БББ МАЗМҰНЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР  

7.1 Білім беру бағдарламасының мұхаба бетінде көрсетілуі қажет:  

7.1.1 Білім беру саласының коды және классификациясы:  



– ҚР БжҒМ Реестріне (тізіліміне) енгізілген БББ саласының коды мен атауы 

көрсетіледі.  

7.1.2 Дайындау бағытының коды және классификациясы: 

- университетте даярланатын білім беру бағдарламасының даярлау 

бағытының коды мен атауы ҚР БҒМ бекіткен жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім мамандықтарының жіктеуішіне байланысты жазылады. 

7.1.3 Бағдарлама атауы:  

- университетте даярланатын білім беру бағдарламасының толық коды мен 

атауы.  

7.1.4 Бағдарлама деңгейі:  

- университетте жүзеге асырылатын бакалавриат, магистратура, 

докторантура бағдарлама деңгейлерінен таңдалады. ҰБШ/ СБШ/ ББХСЖ 

деңгейі көрсетіледі.  

7.1.5 Берілетін дәреже: 

- университетте даярланатын білім беру бағдарламасына сай Мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандарттарындағы Білім беру салалары мен 

деңгейлеріне сәйкес берілетін дәрежелердің атауы жазылады. 

7.1.6 Кредиттердің жалпы көлемі:  

- Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарында көрсетілген 

академиялық сағат жазылады. 

7.1.7 Оқу мерзімі: 

- Оқыту мерзімі дайындық бағыты бойынша МЖБС және университеттегі 

білім беру бағдарламасы бойынша лицензияға сәйкес жылмен көрсетіледі. 

 

7.2 Білім беру бағдарламасын дайындау және сараптау бойынша жұмыс 

тобы:  

– білім беру бағдарламасын құрастырушылар мен сарапшылардың аты-

жөні, қызметі жазылып, қолдары қойылады.  

– Кафедраларда дайындалып, факультет кеңесінде мақұлданады, 

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде келісіліп, Университеттің Ғылыми 

кеңесі мәжілісінде бекітіледі. 

 

7.3 Білім беру бағдарламасында көрсетілуі қажет:  

7.3.1 Білім беру бағдарламасының ерекшеліктері; 

7.3.2 Бағдарлама негіздемесі; 

7.3.3 Бағдарлама мақсаты; 

7.3.4 Негізгі құзыреттіліктер; 

7.3.5  Оқыту нәтижелері; 

7.3.6 Білім беру бағдарламасының мазмұны: 

- Модульдер сипаттамасы; 

- Модуль атауы; 

- Модульдың құрамдас бөліктерінің атауы; 

- Қалыптастырылатын құзыреттіліктер; 



- Оқыту әдістері. 

7.3.7 Білім беру бағдарламасы нәтижелерінің негізгі құзыреттіліктермен 

сәйкестендірілу матрицасы; 

7.3.8 Білім беру бағдарламасының оқу жоспары: 

- Пән атауы; 

- Цикл және компонент; 

- Қорытынды бақылау; 

- Академиялық кредиттер саны; 

- Оқыту нәтижелері. 

 

8 БББ БЕКІТУ ЖӘНЕ ЖАҢАРТУ ТӘРТІБІ  

8.1 Кафедрада әзірленген БББ жобасы факультет кеңесінде талқыланады, 

Оқу-әдістемелік кеңесінде келісіледі, университеттің ғылыми кеңесімен 

бекітіледі. БББ ҚР БжҒМ Реестріне (тізіліміне) ұсынылады. 

8.2 Бекітілген БББ түпнұсқасы Кафедраларда сақталады, керек болған 

жағдайда сканерленген электронды нұсқасы керекті құрылымдық бөлімдерге 

қол жетімді болады.  

8.3 Қолданыстағы БББ оқу жылында жүргізілген мониторинг нәтижелеріне, 

еңбек нарығындағы қажеттіліктерге, ғылым мен білім саласындағы өзгерістерге, 

жұмыс берушілердің, түлектердің және білім алушылардың талап тілегіне және 

ҚР БҒМ дайындаған нормативті құжаттарға байланысты әрбір оқу жылының 

соңында кафедрадағы жұмыс тобымен қайта қаралып, өңделеді.  

8.4 Өзгерістер енгізілген БББ қайта рәсімделіп, бекітіледі, ҚР БжҒМ 

Реестріне тіркеуге ұсынылады.  

 

9 РЕЕСТРГЕ (ТІЗІЛІМГЕ) БББ ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 

 

1. ББ Тізілімге енгізу 4 кезеңде жүзеге асырылады:  

Тізілімге білім беру бағдарламаларын енгізу үшін ЖЖОКБҰ-ның өтінімін 

ұсыну;  

Ұсынылған Өтінімнің дұрыс толтырылуын тексеру;  

ББ сараптама жасау;  

Білім беру бағдарламасын Тізілімге енгізу. 

2. ББ Тізілімге енгізу үшін ЖЖОКБҰ Операторға ББ атауы, ББ шифрі, ББ 

нысаны, ҰБШ, СБШ деңгейлері, ББ-ның ерекшеліктері (біріккен 

ББ/қосдипломдық ББ және т.б.), оқу нәтижелері, қысқаша сипаттамасы бар 

пәндер, оқыту нысаны, оқыту тілі, академиялық дәрежеге берілетін кредиттердің 

көлемі, жолдама лицензиясына қосымшаның болуы, ББ-ның аккредиттелуінің 

болуы (қолданыстағы ББ үшін-бар болған жағдайда), ЖЖОКБҰ алқалы 

органының отырысында бекітілген ББ-ның бекіту күні көрсетілген білім 

бағдарламасының төлқұжаты бар онлайн-өтінім ұсынады. Сонымен қатар ББ 

сараптау өлшемшарттары білім бағыты бойынша қауымдастықтардың ББ 

рецензиялау; жұмыс берушілердің бағалауы; ББ-ны шетелдік серіктес 



ЖЖОКБҰ-мен үйлестіру; стратегиялық серіктестермен келісу, оқытудың екі 

жақтылығы, тиісті комитеттердің ББ-ны міндетті ішкі сапа аудиті болып 

табылады.  

2-1. ББ атауы бағдарламаның мазмұнын көрсетуі, қысқаша, нақты, 

тартымды және ақпараттық болуы тиіс.  

2-2. ББ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды 

даярлау бағыттарының сыныптауышына сәйкес шифрленеді.  

2-3. ББ мақсаты мүмкіндігінше қысқа (1-3 сөйлемде), білім алушылар 

алатын құзыреттіліктерді нақты және анық жинақтау керек.  

2-4. ОН Сынақ бірліктерін ауыстыру мен жинақтаудың еуропалық 

жүйесінің (ECTS) басшылық принциптерінің негізінде құрастырылады. ОН 

өлшенетін болуы тиіс. 

2-4.1. ОН жобалау кезінде ББ түлектердің келесі негізгі құзыреттерін 

қалыптастыратынын ескеру қажет: 

1) мінез-құлық дағдылары мен жеке қасиеттері (өзін-өзі оқыту және жүйелі 

ойлау; трансдисциплинарлық және кроссфункционалдылық; акт-және тілдік 

құзыреттер; технологиялық сауаттылық; креативтілік; тапқырлық; әлеуметтік 

интеллект, команда мүшелерімен ынтымақтастық; клиентке бағдарлану, 

тұтынушының сұрау салуларымен жұмыс істей білу; жоғары белгісіздік және 

міндеттер шарттарының жылдам өзгеруі режиміндегі жұмыс (тез шешім 

қабылдай білу, жұмыс жағдайларының өзгеруіне ден қоя білу, ресурстарды бөле 

білу және өз уақытын басқара білу (soft skills).  

2) әр маманға белгісіздік жағдайында әрекет етуге және шешім қабылдауға 

мүмкіндік беретін кәсіби дағдылар (hard skills).  

2-4.2. Оқыту нәтижелері (ОН) келесідей тұжырымдалады:  

1) Блум таксономиясынан алынған белсенді етістікті студенттердің кәсіби 

қызмет пен жеке даму аясында, кәсіби функцияларды құзіреттіліктерді қолдану 

арқылы жүзеге асыра отырып, алған білімі мен дағдыларын білдіру үшін 

қолдану; 

2) оқытудың тиісті нәтижесі қандай объектіге немесе шеберлікке 

жататынын нақтылау (мысалы, «қатты дискінің функциясын» түсіндіре алады; 

«қолмен жасалған қонақ бөлмесінің дизайн жобасын» ұсына алады»); 

3) оқыту деңгейіне жататын дербестік пен жауапкершілік деңгейін 

айқындау, сондай-ақ іс-әрекеттер таныс ортада (бакалавриат) немесе белгісіздік 

жағдайында (магистратура және докторантура) орын алатынын айқындау); 

4) ОН қол жеткізу қалай көрсетілетінін нақтылау (мысалы, 

«электротехникада жиі пайдаланылатын материалдарға қысқаша шолу жасау»; 

«өзекті ғылыми әдістерді қолдана отырып зерттеу алгоритмін әзірлеу» және т.б.). 

5) оқытудың тұжырымдалған нәтижелерін бағалау мүмкіндігін тексеру.  

2-4.3. Оқыту нәтижелері (ОН): 

● еңбек функцияларына бағдарланған;   

● синергияға ие болу, яғни пәндердің жиынтығы ғана емес, сонымен 

қатар күрделілік пен пәнаралық байланысты ескеру ;  



● еңбек нарығының перспективалық қажеттіліктеріне бағдарланған;  

● «жұмсақ» дағдыларды қосылған (soft skills) болуы тиіс. 

2-5. Пәннің сипаттамасы 50-60 сөзден тұруы, оның қысқаша мазмұнын және 

белсенді оқытудың қолданылатын әдістерін ашуы тиіс. 

3. Оператор (Реестр (тізілім) жүргізуді жүзеге асыратын, білім беру 

саласындағы басқару және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан 

Республикасының орталық атқарушы органы айқындайтын заңды тұлға) 

ЖЖОКБҰ өтінімін растайды және 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде толтырудың 

дұрыстығына тексеру жүргізеді. Тексеру рәсімі автоматтандырылған түрде 

жүзеге асырылады. Дұрыс толтырылмаған өтінімді ЖЖОКБҰ себептерін 

көрсете отырып, пысықтау үшін қайтарады. Пысықталғаннан кейін ЖЖОКБҰ 

қайтадан өтінім береді. 

4. «ББ тізілімі» АЖ-да деректердің дұрыс толтырылуын тексеруден 

өткеннен кейін білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау мақсатында 30 

(отыз) жұмыс күні ішінде ББ паспортына сараптама жүргізіледі. Қажет болған 

жағдайда сарапшылар оператор арқылы білім беру бағдарламасы туралы 

қосымша ақпарат сұрай алады.  

5. Тізілімге енгізу үшін қолданыстағы ББ сараптамасы мынадай тәртіппен 

жүргізіледі:  

1. ББ тізілімге жүктелгеннен кейін ББ сараптамасын сараптама тобы 

жүргізеді (1-сарапшы: ЖЖОКБҰ профессорлық-оқытушылық құрамының 

сарапшылары, 2-сарапшы: «Болашақ» түлектері, «Атамекен» ҰКП, «Ел үміті» 

Елбасы қорының жобасы, АҚ Назарбаев зияткерлік мектебінің Педагогикалық 

шеберлік орталықтары және ББ өкілдері, инклюзия мамандары, салалық кәсіби 

қауымдастықтар, шетелдік мамандар арасынан тартылған сарапшылар).    

2. Сарапшылардың ескертулері бойынша ББ пысықтағаннан кейін Оператор 

ББ сараптамасының Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету Комитетінің 

лицензиялау (бұдан әрі – БҒССҚК), аккредиттеу рәсімдерімен арақатынасын 

жүргізеді. 

3. Сараптама аяқталғаннан кейін сараптама тобы «білім беру бағдарламасын 

мақұлдау» немесе «ЖЖОКБҰ-ға пысықтауға жіберу» деген қорытынды береді.  

6. Тізілімге енгізу үшін инновациялық ББ сараптамасы кезең-кезеңімен 

және мынадай тәртіппен жүргізіледі:  

1. ББ тізілімге жүктелгеннен кейін ББ сараптамасының бірінші кезеңін 

сараптама тобы (1-сарапшы, 2-сарапшы) жүргізеді.  

2. Сараптама тобы мақұлдағаннан кейін ББ сараптамасының екінші кезеңін 

3-сарапшы жүргізеді.  

3. ББ мақұлдаған жағдайда 3-сарапшы (ұлттық және халықаралық 

деңгейдегі сарапшылық жұмыс тәжірибесі бар сарапшылар) «білім беру 

бағдарламасын мақұлдау» деген қорытынды береді. 

4. Әрі қарай, Оператор БҒССҚК-нің лицензиялау процедураларымен ОП 

корреляциясын жасайды. 



5. ББ мақұлдамаған жағдайда 3-сарапшы «білім беру бағдарламасын 

қабылдамауға» қорытынды береді, бұл ББ-ны Тізілімге енгізуге мүмкіндік 

бермейді.  

7. ЖЖОКБҰ қажет болған жағдайда пайдаланушының жеке кабинетінде 

сараптама нәтижелері туралы ақпаратпен танысады. Сараптама нәтижесі теріс 

болған жағдайда ББ қабылданбайды. 

8. Оң қорытынды алған кезде ББ тізілімге енгізіледі, осы ББ паспортына қол 

жеткізу қамтамасыз етіледі. 

9. ЖЖОКБҰ ББ сапасының көрсеткіштерін арттыру мақсатында тізілімде 

ББ паспортын жаңартуға өтінім беруге құқылы. ББ паспортын жаңартуға 

өтінімді оператор қарайды. Оператор «тізілімде ББ паспортын жаңарту» немесе 

«тізілімде ББ паспортын жаңартпау» деген қорытынды береді. Қажет болған 

жағдайда Оператор тізілімдегі ББ паспортын жаңартуға өтінімді қосымша 

сараптамаға жібере алады.   

 

10 Білім беру бағдарламасын Тізілімнен шығару тәртібі 

 

1. Оператор ББ Тізілімнен алып тастауды мынадай негіздерде жүргізеді:  

1) ЖЖКОБҰ-ның тізілімнен ББ алып тастау туралы өтініші;  

2) лицензиядан, лицензияға қосымшадан айыру (БҒССҚК комиссиясының 

хаттамасынан үзінді көшірме);    

3) ББ өзектілігін жоғалту (қатарынан 2 жыл ББ бойынша контингенттің 

болмауы) – автоматты түрде;  

4) сарапшылар мен оператордың ескертулері бойынша ББ уақтылы 

пысықтамау;  

5) тізілімге енгізілген сәттен бастап 4 жыл ішінде тиісті бағыттар бойынша 

қолданыстағы және жаңа кәсіптік стандарттар негізінде ББ жаңартуының 

болмауы;  

6) мүдделі тараптардың қатысуымен іске асырылатын ББ сапа 

мониторингінің теріс нәтижелері;  

7) студенттерге, ББ түлектеріне, жұмыс берушілерге жүргізілген әлеуметтік 

сауалнаманың теріс нәтижелері (пікірлер).   

1-1. Уәкілетті орган Операторға даярлау бағыты бойынша ЖЖКОБҰ-ның 

лицензияға қосымшасынан айыру туралы комиссия хаттамасынан үзінді 

көшірме береді.   

2. Тізілімнен ББ-ны алып тастауға өтінім тізілімдегі тиісті нысанды толтыру 

жолымен электрондық нысанда беріледі. Өтінімге білім ББ алып тастау туралы 

шешім (ЖЖОКБҰ-ның алқалы органы отырысының хаттамасынан үзінді) қоса 

тіркеледі.   



БББ ҮЛГІ 

 

НҰР-МҮБАРАК ЕГИПЕТ ИСЛАМ МӘДЕНИЕТІ УНИВЕРСИТЕТІ 

..................... ФАКУЛЬТЕТІ 

............. КАФЕДРАСЫ 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                 

БЕКІТЕМІН 

Ректор Мұхаммед аш-Шаххат 

әл-Жинди _______________ 

                                    

 

 

 

 

 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 
Білім беру саласының коды және классификациясы: 6В02 Өнер және 

гуманитарлық ғылымдар 

Дайындау бағытының коды және классификациясы: 6В022 Гуманитарлық 

ғылымдар 

Бағдарлама атауы: 6В02202-Дінтану  

Бағдарлама деңгейі: бакалавриат 6 деңгей ҰБШ (Ұлттық біліктілік шеңбері)/СБШ 

(Салалық біліктілік шеңбері)/ББХСЖ (Білім берудің халықаралық стандарттық жіктелімі)  

Берілетін дәреже: «6В02202-Дінтану» білім беру бағдарламасы бойынша 

гуманитарлық білім бакалавры 

Кредиттердің жалпы көлемі: 240 академиялық сағат / 240 ECTS 

Оқу мерзімі: 4 жыл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛМАТЫ, 202…



Білім беру бағдарламасын дайындау және сараптау бойынша жұмыс тобы 

 

Құрастырушылар: 

Аты-жөні Қызметі Қолы 

................... Кафедра меңгерушісі  

........................ ф.ғ.д., профессор   

....................... ф.ғ.к.,доц.  

........................ Білім алушы  

.................... Жұмыс беруші өкілі  

…………… Түлек өкілі  

 

Сарапшылар: 

Аты-жөні Қызметі Қолы 

   

   

   

   

   

 

Білім беру бағдарламасы ................. кафедрасында дайындалып, кафедра 

мәжілісінде талқыланды. 

Хаттама №___«       » _______202... ж. 

 

Кафедра меңгерушісі ……………….  ____________ 

 

 

………………………….факультет кеңесінде талқыланып, мақұлданды. 

Хаттама №___«       » _______202... ж. 

 

Факультет деканы……………….  ____________ 

 

 

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде келісілді. 

Хаттама №___ «____» _____202... ж. 

 

ОӘК төрайымы  …………………...   ____________ 

 

Университеттің Ғылыми кеңесі мәжілісінде бекітілді. 

Хаттама №___ «____» _____202... ж. 

 



ДІНТАНУ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Білім беру бағдарламасының ерекшеліктері 

«Дінтану» білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврларды дайындау бағдарламасы 

әлемдегі діндерге қатысты білімге ие, діни саладағы өзекті тақырыптардан хабардар, даулы 

мәселелердің шешімін таба білетін, тарихи және заманауи түрлі дереккөздерді еркін 

пайдаланып, жүйелей алатын, мемлекеттік және әлемдік деңгейдегі дінге қатысты 

жағдаяттардан хабардар және соларға қатысты пікірталастарға қатысып, ойын жеткізе алатын 

мамандарды дайындауға бағытталған. Бұл білім беру бағдарламасы білім алушының жан-

жақты дамуын, білікті маманға, құзыретті тұлғаға айналуын мақсат ретінде көре отырып, 

дінтанулық зерттеулерді жүргізуде маңыздылығы ерекше тіл біліміне, далалық зерттеу 

әдістеріне, тәжірибе жинақтауға баса назар аударады. Білімгердің толыққанды тұлға ретінде 

қалыптасу үшін маңызды болған түрлі білім салаларын қамтып, хабардар болуына және оны 

іс жүзінде қолдана білуіне ықпал етеді.  

 

1. БАҒДАРЛАМА НЕГІЗДЕМЕСІ 

«Дінтану» білім беру бағдарламасын игеріп, бакалавр дәрежесін алған білім алушы 

қоғамдағы өзекті әрі маңызды тақырыпқа айналып отырған дінге қатысты кез келген салада 

қызмет атқара алатын құзыретті маман болып шығады. Қоғамда дін негіздерін түсіндіріп, діни 

ұстанымдарды айқындап, дінге қатысты шиеленіскен жағдайларды шеше білетін білікті 

мамандарға сұраныс өте жоғары болып отыр. Жаңа әрі жат діни ағымдардың құрбанына 

айналған азаматтардың қайта әлеуметтенуіне, психологиялық тұрғыда сауығып, өмірге, дінге 

қатысты көзқарасының қалыпты арнаға ойысуына оңалту орталықтарындағы дінтанушы 

мамандардың тигізер ықпалы зор. Дін материалдық дүниеге емес, рухани түйсікке қатысты 

ұғым болғандықтан, діни сала қызметкерлері де сыңаржақ пікірден аулақ, төзімділік 

ұстанымдарына, талаптарына жауап бере алатын көзқарасы кең, жан-жақты білімді маман 

болуы керек. Бұл білім беру бағдарламасын меңгеріп шыққан білім алушы мемлекеттік 

қызметкер, тәуелсіз сарапшы, діни қызметкер ретінде де еркін еңбек етіп, қазіргі кезеңдегі 

жұмыс берушілердің басты талаптарына жауап бере алатын білікті маман атанады. Сол себепті 

түлектердің жұмыспен қамтамасыз етілуі қоғам талабына, еңбек нарығының сұранысына сай 

өте жоғары көрсеткіштерге жетуде.  

 

2. БАҒДАРЛАМА МАҚСАТЫ 

«Дінтану» білім беру бағдарламасының мақсаты: Дінтану саласында теориялық білім 

мен практикалық дағдыға ие, заманауи әдістерді қолдануға құзыретті мамандарды дайындау.  

 

Негізгі құзыреттіліктер (НҚ): 

Бағдарлама бойынша бітіруші түлектер мынадай негізгі құзыреттіліктерді 

меңгеріп шығады:  

● (НҚ1) Тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрметпен қарау және әлеуметтік-мәдени 

айырмашылықтар мен ерекшеліктерді толеранттылық негізде қабылдау; 

● (НҚ2) Ғылыми әдебиетті талдау және аннотациялау қабілетіне және қызметтік 

құжаттар мен іскерлік хат алмасуды дайындау; 

● (НҚ3) Ойлау мәдениетін қалыптастырып, жазба және ауызекі тілде ойлау 

белсенділігінің нәтижесін сауатты түрде рәсімдеп, жеткізу; 

● (НҚ4) Болашақ мамандығының әлеуметтік маңызын түйсініп, кәсіби қызметін жүзеге 

асыруда жоғары деңгейлі мотивация;  

● (НҚ5) Кәсіби міндеттерді шеше алуға қабілетті болатындай деңгейде бір шет тілін 

діндер тарихын, теорияларын меңгеріп шығу; 

● (НҚ6) Базалық дінтанулық мәліметтерді түсініп, сыни түрде талдап, жеткізу; 

● (НҚ7) Қазіргі діни үрдістер мен үдерістерді, әлемдік, дәстүрлі және дәстүрлі емес 

діндердің дамуы мен даму перспективаларын, діни ілімдердің эволюциясының негізгі 

бағыттарын сипаттау; 



● (НҚ8) Діндерді тарихына, моралдық-этикалық құндылықтары мен тұжырымдарына 

қарай классификациялауға және олардың қазіргі кездегі діни-этикалық проблемаларын 

талдау. 

 

Оқыту нәтижелері (ОН): 

Аталмыш бағдарлама түлектері келесідей нәтижелерге қол жеткізе алады:  

● (ОН1) Дінтанудың қалыптасуы мен оның даму кезеңдері жайлы түсінікке, діни 

мәселелерге талдау жүргізудің негізгі теориялық және әдістемелік тәсілдері жайлы білімге ие 

болу; 

● (ОН2) Діни адамның психологиялық ерекшеліктерін түсіну, діни және діни емес 

көзқарастардың қарым-қатынасын талдауға дағдылану; 

● (ОН3) Әлеуметтік-саяси, экономикалық үдерістер мен олардың қоғамға әсері жайлы 

мәліметтер мен ақпараттарды заманауи технологиялар арқылы жинақтап, жүйелеп, өз бетінше 

талдау қабілетіне ие болу;  

● (ОН4) Сауатты жазба және ауызекі тілді меңгеріп, өз ойын, ұстанымын тұщымды түрде 

жеткізе білу;  

● (ОН5) Кәсіби қызмет аясында жекеленген тұлғалар мен топтардың іс-әрекетін талдау, 

бағамдау, реттеуге қабілетті болу; 

● (ОН6) Дінтанушының кәсіби қызметінің мақсатын, әдістері мен әдіснамасын білу; 

● (ОН7) Мемлекеттік-конфессионалдық қарым-қатынастардың құрылымдық 

заңдылықтарын түсіну; 

● (ОН8) Діндер дамуының ортақ заңдылықтарын айқындап, негіздей алу және дін 

саласындағы әртүрлі мәліметтерге талдау жасай алу;  

● (ОН9) Дін эволюциясының жалпы заңдылықтарын ашу, түсіндіруге қабілетті болу; 

● (ОН10) Бұқаралық ақпарат құралдарының, оның ішінде ғаламтор кеңістігіндегі 

салалардың мониторингін жасай алу. 

 



3. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 

3.1 Модульдер сипаттамасы 

Модуль атауы Модульдың 

құрамдас 

бөліктерінің 

атауы 

Қалыптастырылатын 

құзыреттіліктер 

Оқыту әдістері 

Жалпы білім 

беретін пәндер 

модулі  

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

Тәуелсіз Қазақстан 

мемлекетінің қалыптасу 

кезеңдерінің тарихи 

сабақтастығы жөніндегі 

білімін көрсетеді. 

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы оқиғаларының 

барысы мен салдарын 

тарихи сипаттау мен талдау 

тәсілдерін меңгереді. 

Білімгерді оқытудың 

орталық объектісі 

ретінде 

қарастыратын оқыту 

әдісі, біліктілікке 

бағытталған оқыту;  

әртүрлі форматтағы 

(оқу пікірталас, кейс 

стади, жобалық) 

әдістер қолданылады. 

Философия  Пәнді игеру барысында 

ізденуші өзін қоршаған 

ортаға деген 

көзқарастарының, 

идеяларының, 

теорияларының жиынтығы 

ретінде адамның орнын 

ұғынады. Философия 

адамзат болмысының 

маңызды бөлігі ретінде 

білім алушының жоғары 

деңгейде ой тұжырымдарын 

жаңартады. 

Пәнді оқу барысында 

оны жүргізудің 

белсенді және 

интерактивті 

формалары 

қолданады және де 

білім алушылардың 

пәнді игеруі 

мақсатында оқудан 

тыс жұмыстар 

жүргізіледі. 

Шетел тілі 

 

Ғылыми әдебиеттерді 

талдауға шығармашылық 

тұрғыдан келуге, тілдік 

материалдарды пайдалануға 

қабілетті болады. Маман 

ретінде адам өміріне 

қатысты әмбебаптық 

сипаттағы қарым-қатынаста 

сөйлемдерді дұрыс қолдана 

біледі; сауатты, мәдениетті 

сөйлей алатындай дәрежеге 

жетеді; сөйлеу дағдысын 

одан әрі жетілдіріп, кез 

келген жағдаятта пікірін, 

ойын еркін жеткізе алады.  

Грамматикалық 

аударма; Тікелей-

қатынас әдісі; 

Коммуникативтік; 

Жобалау, 

Интерактивті; 

Шығармашылық; 

Проблемалық әдіс-

тәсілдер арқылы 

оқыту жүргізіледі.  

Қазақ (Орыс) 

тілі 

Лексиканы, грамматикалық 

білім жүйесін, интенцияны 

(ниеттерін) білдірудің 

прагматикалық құрамын 

жеткілікті көлемде білу 

негізінде тілдік және сөйлеу 

құралдарын дұрыс таңдауға 

және пайдалануға қабілетті 

болады. Пікірталастарда 

этикалық, мәдени, 

Рефлексивті тәсілге 

негізделген 

білімгерге 

орталықтандырылған 

білім беру; 

құзыреттілікке 

бағытталған оқыту; 

тілдерді меңгерудің 

коммуникативтік-

әрекеттік тәсілі; 



әлеуметтік маңызы бар 

мәселелерді талқылауды; өз 

көзқарасын білдіруді; оны 

дәлелді түрде қорғауды; 

әңгімелесушілердің пікірін 

сыни бағалауды игереді. 

мәтіннің мазмұнын 

когнитивті 

модельдеу негізінде 

оның мағынасын 

түсіну және түсіндіру 

әдістері 

пайдаланылады.  

Ақпараттық 

коммуникациял

ық 

технологиялар 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияның даму 

тенденциялары мен 

мазмұнын, тағайындалуын 

түсіндіре алады; нақты 

мәселелерді шешу үшін 

айрықша тиімді 

технологияны таңдауды 

негіздей алады. Ақпараттық 

және коммуникациялық 

процестерді жүзеге асыру 

тәсілдерін, ақпараттарды 

жинау, сақтау және өңдеу 

әдістерін түсіндіре алады.  

Оқытушылар және 

білімгерлер жағынан 

оқуға рефлекстік 

тәсілге негізделген 

білімгер-

орталықтандырылған 

оқыту; интерактивті 

дәріс (мәселелік 

дәріс, пікірталастық 

дәріс, дәріс-

конференция, дәріс-

кеңес) секілді әдістер 

қолданылады.  

Дене 

шынықтыру 

Салауатты өмір салтын, 

белсенді демалыс пен бос 

уақытты ұйымдастыру үшін 

дене шынықтыру 

қызметінің әртүрлі 

формалары мен түрлерін 

қолдану шеберлігін 

меңгереді. Кәсіби дене 

шынықтыру дағдыларын 

еңбек және өмірлік 

жағдаяттарда өз бетінше 

пайдалана алуға даяр 

болады.  

Мәселелік-модульдік 

оқыту 

технологиялары; 

білімгерлер рөлдік, 

имитациялық және 

басқа да ойындарға 

қатысатын ойын 

технологиялары 

қоладнылады.  

Әлеуметтік-

саясаттану 

білім модулі 

Әлеуметтану  Әлеуметтанудың даму 

тарихы мен кезеңдерін және 

негізгі функцияларын 

меңгереді; базалық, 

теориялық білімін, 

практикалық әдет-

дағдыларын ғылыми 

зерттеулерде, аналитикалық 

іс-қызметінде қолдана білу 

қабілеті қалыптасады .  

Пәнді жүргізу 

кезінде, оқу 

барысында, оны 

жүргізудің белсенді 

және интерактивті 

формалары 

(интервью, 

дискуссия, сұрақ-

жауап, кейстер) 

қолданылады. Соның 

нәтижесінде 

білімгерлердің сыни 

ойлау қабілеті мен 

шартты қабілеттері 

қалыптасады, 

өздерінің іс-

әрекеттері мен 

идеяларына талдау 

жасап, бағалай 

Саясаттану Саясаттанудың ғылым 

ретіндегі негізгі теориялық 

қағидаларын меңгеріп 

шығады. Қоғамға 

бейімделудің жолдарын 

біледі.  

Психология Адам санасының пайда 

болуы және дамуының 

теориялық негізін 



меңгереді. Діни тұлғаның 

психологиялық 

ерекшеліктерін айқындай 

алады. 

алады, ақпараттарды 

жинақтап жан-жақты 

талдау жасай алады. 

Мәдениеттану  Мәдениеттанулық 

зерттеулердің негізгі 

әдістерін игереді. 

Гуманитарлық пәндер 

жүйесіндегі 

мәдениеттанудың орнын, 

оның объектісі мен 

неғұрлым өзекті 

проблемаларды 

айқындайды. 

Қоршаған 

орта  

(ЖОО 

компоненті) 

Экология және 

өмір қауіпсіздігі 

Білім алушы пәнді игеру 

нәтижесінде адам өміріндегі 

қауіп-қатерлерден сақтану 

жолдарын игереді. Табиғи 

және техногенді апаттардан 

қорғанудың негізгі 

тәсілдерін біледі; қазіргі 

заманғы зақымдану 

құралдары мен олардың 

зардаптарын жою 

шараларын ұйымдастыра 

алады, сондай-ақ тіршілік 

қауіпсіздігінің шарттарын 

бағалауды меңгереді .  

Білім алушыны 

оқытыудың негізгі 

әдістері пән бойынша 

білікті болуға 

негізделген. 

Білімгерді жеке тұлға 

етіп қалыптастыру, 

сыни тұрғыдан 

дамыту, 

ынтымақтастық 

оқыту технологиясы 

пайдаланылады. 

    

   

   

 

3.2 Білім беру бағдарламасы нәтижелерінің негізгі құзыреттіліктермен сәйкестендірілу 

матрицасы 

 ОН1 ОН2 ОН3 ОН4 ОН5 ОН6 ОН7 ОН8 ОН9 ОН10 

НҚ1  +   +      

НҚ2   + +       

НҚ3  +  +       

НҚ4     + + +    

НҚ5 +       +  + 

НҚ6 +     +     

НҚ7        + + + 

НҚ8   +     + +  

 

3.3 Білім беру бағдарламасының оқу жоспары 

 

№ Пән атауы Цикл және 

компонент 

Қорытынды 

бақылау 

Академиялық 

кредиттер саны 

Оқыту 

нәтижелері 

1 семестр 

1 Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

ЖБП / MK   МЕ 

5 

Мысалы: ОН 1 

2 Шетел тілі ЖБП / MK   емтихан 5 ОН5 



3 Қазақ (Орыс) 

тілі 

ЖБП / MK  емтихан 
5 

ОН 7 

4      

5      

6      

7      

Қорытынды 30  

2 семестр 

      

Қорытынды 30  

3 семестр 

Қорытынды 30  

4 семестр 

Қорытынды 30  

5 семестр 

Қорытынды 30  

6 семестр 

Қорытынды 30  

7 семестр 

Қорытынды 30  

8 семестр 

Қорытынды 30  

ЖАЛПЫ БАРЛЫҒЫ 240  

 

 


