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1. Базалық модульдер / Базовые модули 

1.1 Міндетті модульдер / Обязательные модули 

Ғылыми-гуманитарлық 

модуль / Научно- 

гуманитарный модуль 

Қазіргі заманғы әлемдегі білім 

беруді дамытудың заманауи 

бағытын түсінуін, өскелең 

ұрпақты тәрбиелеу мен жаңа 

философиясының кәсіби іс- 

әрекетіндегі білімді және оны 

қолдануын қалыптастыра білу./ 

Формулировать и выражать свои 
мысли, используя 

категориальный аппарат 
философии, самостоятельно 

2 3 1 GTF/IFN 5201 Ғылымның тарихы және 

философиясы / История и 

философия науки 

БП/ 

БД 

МК/ОК 2 3 Тест 



 

 
 

 ориентироваться в 

общетеоретических философских 

проблемах, главных 

философских направлениях. 

          

Коммуникативті 

модуль 3/ 

Коммуникативный 

модуль 3 

Өз көзқарасын, мақсаты мен 

міндетін қысқаша дәлелдеп, 

айқындай алады, оқиғаны 

әңгімелеп немесе кітаптың 

сюжетін мазмұндап және осыған 

байланысты өз ой-пікірін 

білдіріп, тақырыпқа байланысты 

тілдік материал негізінде 

құрылған мәтіндерді түсіндіре 

алады/ Уметь кратко обосновать 

и объяснить свои взгляды, 
намерения и рассказать историю 

или изложить сюжет книги и 

выразить к этому свое 

отношение, понимать тексты, 

построенные на языковом 
материале по тематике; 

3 5 1 ShT 5202 /IYa 
5202 

Шет тілі/Иностранный 

язык 

БП/ 

БД 

МК/ОК 2 3 Тест 

Психологиялық- 

педагогикалық модуль 
2/ Психолого- 

педагогический модуль 

2 

Оқыту мен тәрбие үрдісінің 

негізгі идеяларын, заңдарын, 
заңдылықтарын, ұстанымдарын 

қазіргі технологияларын білу 

және кәсіби әрекетінде 

пайдалану/ Знание и применение 

на практике фундаментальных 

идей, законов и закономерностей, 

принципов процесса обучения и 

воспитанияв профессиональной 

деятельности современных 

технологий обучения и 

воспитания 

2 3 1 Ped 5203 Педагогика БП/ 

БД 

МК/ОК 2 3 Тест 



 

 
 

 Психология бойынша іс-әрекет, 

дағды және ғылыми білім 

жиынтығының негізгі 

түсініктерін, психологиялық 

теориялық зерттеулердің 

әдіснамалық негіздерін әдістерін, 

жеке тұлғаның қызметі мен 

дамуының негізгі заңдылықтары 

мен құрылымын білу, түсіну 
және ұғыну/ Знает и понимает 

фундаментальные факты и 

закономерности 

психологической науки. Владеет 

теоретико-методологическими 

основами, методами и 

методиками психологического 

исследования. Понимает и 

осознает основные 

закономерности и структуры 

функционирования и развития 
личности, общества, 
деятельности. 

2 3  Psi 5204 Психология БП/ 

БД 

МК/ОК 2 3 Тест 

  9 14     8  12  

1.2 Таңдау модульдері / Модули по выбору 

Ғылыми-іргелі модуль 

1 / Научно- 

фундаментальный 

модуль 1 

Магистранттың қазіргі заманның 

жоғарғы мектеп 

педагогикасының сауалдарына 

жауап беруіне қабілетті болу 
/Умение магистранта отвечать 
на запросы современной 
педагогики высшей школы. 

5 10 1 BBOPhM/OPhP 

5201 

Білім беру және оның 

философиялық мәселелері/ 

Образование и его 

философские проблемы 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ 3 5 Емтихан/ 

Экзамен 

Әлемдік философиядағы батыс 
философиялық ілімдерінің орны 

мен рөлін түсіну/ Понимание 

места и роли западных 

философских учений в мировой 

философии 

KBPhE/ SZPhO 
5202 

Қазіргі батыс 
философиясы және оның 

ерекшеліктері/ 

Современная западная 

философия и его 

особенности 

БП/ 
БД 

ТК/ КВ 2 3 Емтихан/ 
Экзамен 



 

 
 

Ғылыми-іргелі модуль 

2 / Научно- 

фундаментальный 

модуль 2 

Альтернативный 

Қазақ мәдениетінің құндылық 

негіздерін білу. Замануи 

қазақстандық мәдениеттегі 

жалпы бақыттарын білу. 

Интеллект пен жасампаздықтың 

өзара әсерлерінің сипатын білу. 

рухтандырушылық пен 
интеллекттің мәндік және 

жүйелік сапаларын анықтау үшін 

олардың анықтамалары мен 

сипаттамаларына талдау жасай 

білу/Понимаие основ казахской 

культуры . Ориентация в общих 

тенденциях современной 

казахстанской культуры.Знать 

характер взаимодействия 

интеллекта и креативности в 

условиях инновационного 

общества..Уметь делать анализ 
существующих определений и 

характеристик духовности и 

интеллекта на предмет 

выявления их сущностных и 

системных качеств. 

  1 KMPhD/ 

PhDKK 

5201 

 

Қазақстандық мәдениеттегі 

философиялық дискурс. 

/Философский дискурс в 

казахстанской культуре 

     

PhTRI/DIPhA/5202  

 
 

 

 

 
Философиялық талдаудағы 

руханият және интеллект 

/Духовность и интеллект в 

философском анализе 

     

 

 

 
 

 
Ғылыми-іргелі модуль 
2 / Научно- 

фундаментальный 

модуль 2 

 

 

Заманауи философия мәселелері 
мен оның сынға алуын түсінудегі 
біліктілік. 

6 10 2 KZPhOM/APSPh/ 

5203 
Қазіргі заманғы 

философияның өзекті 

мәселелері /Актуальные 

проблемы современной 

философии 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ 3 5 Емтихан/ 

Экзамен 

Тарихи және логикалық бірлік 
тәсілін қолдануды меңгеру; 

магистерлік диссертация жазу 

барысында абстрактылықтан 

нақтылыққа өту тәсілі/ 

Компетентность в понимании 

проблем современной 

философии, их критика.Умение 

применять инновационные 

методы при проведении 

PhGZZhAA/ 

MMNIRPh/ 5204 
 
 

Философиядағы ғылыми 

зерттеу жұмыстарының 

әдістемесі мен әдістері/ 

Методология и методы 

научно-исследовательской 

работы в философии 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ 3 5 Емтихан/ 

Экзамен 



 

 
 

 семинарских и лекционных 

занятий по философии на 

бакалавриате 

          

 

 

Ғылыми-іргелі модуль 

2 / Научно- 

фундаментальный 

модуль 2 

Альтернативный ( 

Эстетикалық канондарды 

ғылыми зерттеу жұмысында 

қолдануы. Этикалық канондар 

бойынша зерттеулер 

жүргізу/Проведение 

исследовательских работ по 

эстетическим канонам. 

Применение категорий этики в 
исследовательских работах. 

  2  

EKK/KPE/CPE 

5203 

 
Эстетиканың 

категориялары мен 

қағидалары/Категории и 
принципы эстетики 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ    

EDT /IRE 5204 
Этиканың даму 

тарихы/История развития 

этики 

БП/ 

БД 

ТК/ КВ    

  11 18      11 18  

2. Мамандық модульдері / Модули специальности 

2.1 Міндетті модульдер / Обязательные модули 

Ғылыми-кәсіби модуль 

1/ Научно- 

профессиональный 
модуль 1 

 

 

. 

2 3 1 KZKPh/ SKPh 

5301 

Қазіргі заманғы қазақ 

философиясы/Современная 

казахская философия 

КП/ 

ПД 

МК/ОК 2 3 Тест 

  2 3      2 3  

2.2 Таңдау модульдері / Модули по выбору 
 

Ғылыми-кәсіби модуль 

2/ Научно- 

профессиональный 

модуль 2 

Бакалавриатта философия 

бойынша семинар және дәріс 

сабақтарын өткізу кезінде 

инновациялық тәсілдер қолдана 
білу 

9 15 2 PhOA / MPPh 5301 .Философияны оқытудың 

әдістері /Методика 

преподавания философии 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ 3 5 Емтихан/ 

Экзамен 



 

 
 

 Ұлттық руханият 

құндылықтарына ерекше көңіл 

аударған кезде туындаған 

әлеуметтік мәселелерді 

магистранттардың шешуін білу. 

.Қазақстандық қоғамның 

мәселелерін талдау кезінде 

алынған білімдерін тәжірибеде 

қолдана білу/ Умение применять 
инновационные методы при 

проведении семинарских и 

лекционных занятий по 

философии на бакалавриате 

Умение магистрантов разрешать 

возникающие социопроблемы 

постановкой акцента на 

ценности национальной 

духовности Умение практически 

использовать полученных 

знания при анализе проблем 
казахстанского общества 

   ZHKUU/ENUG 

5302 Жаһандану кезеңіндегі ұлт 

пен ұлыс/Этнос и нация в 

условиях глобализации 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ 3 5 Емтихан/ 

Экзамен 

KUSI/KINP 5303 Қазақтану және ұлттық 

саясаттағы инновация 

/Казаховедение и 

инновации в национальной 

политике 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ 3 5 Емтихан/ 

Экзамен 

Ғылыми-кәсіби модуль 

2/ Научно- 

профессиональный 

модуль 2 

Альтернативный 

Философиялық мәтіндердің 

лингвистикалық талдау 
тәсілдерін қолдана білу . 

Философиялық талдау 

барысында құнды қадам жасауды 

қолдана білу. Жүйелік 

құндылықтарды дәлме-дәл ұғыну 

және теория мен тәжірибеде 

дұрыс құндылық бағдарлануды 

таңдау./ Умение применять 

методы лингвистического 

анализа при изучении 

философских текстов. Умение 
включать ценностный подход в 

процессе философского анализа. 

Адекватное осмысление системы 

ценностей и выбор правильных 

ценностных ориентаций в теории 
и практике. 

  2 EPhZA /EMPhI 

5301 
Еуропалық Философиялық 

зерттеудiң 

әдiснамасы/Европейска 

методология философского 

исследования 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ   Емтихан/ 

Экзамен 

NKPh/NPhC 5302 Неокантиандың 

құндылықтардың 

философиясы/ 

Неокантианская 

философия ценностей 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ   Емтихан/ 

Экзамен 

KT/TC 5303  

 

Құндылық теориялары 
/Теории ценностей 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ   Емтихан/ 

Экзамен 



 

 
 

Ғылыми-кәсіби модуль 

3/ Научно- 

профессиональный 

модуль 3 

Дүние жүзіндегі және 
Қазақстандағы саяси және діни 

үрдістерің философиялық 

мағынасынан игеретін шеберлік. 

Философиялық зерттеулер 

барысында магистранттың 

зерттеу проблемасының 

онтологиялық және 

гносеологиялық аспектілері 
туралы мұқият білімі болуы тиіс. 

Шығыс философиялық 

ілімдердің дүниежүзілік 

философия әлеміндегі ролі мен 

орынын бағалау білу қабілеті. / 

В процессе философских 

исследований магистрант 

должен иметь глубокие знания 

об онтологических и 

эпистемологических аспектах 

рассматриваемой проблемы. 

Умение осмысливать 
философские основы 

политических и религиозных 

процессов, происходящих в РК и 

в мире.Умение оценивать место 

и роль восточных философских 
учений в мировой философии 

11 18 3 SPh/PPh 6304  

Саясат философиясы/ 

Политическая философия 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ 2 3 Емтихан/ 

Экзамен 

DDPhM/PhPRM 

6305 

Діни дүниетанымның 

философиялық 

мәселелері/Философские 

проблемы религиозного 

мировозрения 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ 3 5 Емтихан/ 

Экзамен 

KShPh /SVPh 6306 Қазіргі шығыс 

философиясы/ 

Современная восточная 

философия 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ 3 5 Емтихан/ 

Экзамен 

OTT /OTP 6307 Онтология және таным 

теориясы /Онтология и 

теория познания 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ 3 5 Емтихан/ 

Экзамен 

Ғылыми-кәсіби модуль 

4/ Научно- 

профессиональный 

модуль 4 

Альтернативный 

Исламның негізгі бағыттарының 

эволюциясын адекватты түрде 

игеретін шеберлік. Ислам 

философиясындағы адам 

мәселесін жан- жақтан зерттеу 
игеретін шеберлік . 

Философиялық зерттеулерде 

магистрант психологиялық 

білімін қолдануын игеретін 

шеберлік. Дүниежүзілік 

  3 IPhOM /APIPh 

6304 
Ислам философиясының 

өзекті 

мәселелері\Актуальные 

проблемы исламской 

философии 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ   Емтихан/ 

Экзамен 

IPhAM/PCHIPh 

6305 
Ислам философиясындағы 

адам мәселесі/Проблемы 

человека в исламской 

философии 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ   Емтихан/ 

Экзамен 



 

 
 

 философиядағы орта азиялық 

философиялық оқуларының 

орнын игеретін шеберлік / 

Умение адекватно оценивать 

процессы эволюции основных 

направлений в исламе.Умение 

всесторонне исследовать 
проблему человека в исламской 

философии. Умение применять 

знания по психологии в 

философских исследованиях. 

Умение оценивать место и роль 

философских учений 

Центральной Азии в мировой 

философии 

   PPhM/PhPP 6306  

Психологияның 
философиялық 
мәселелері/Философские 

проблемы психологии 

КП/ 

ПД 

ТК/ КВ   Емтихан/ 

Экзамен 

OAPhKKM 
/SPPhZA 6307 

 
Орталық Азия 

философиясының қазіргі 

кезең мәселелері/ 

Современные проблемы 

философии Центральной 

Азии 

КП/ 
ПД 

ТК/ КВ   Емтихан/ 
Экзамен 

  20 33      20 33  

  42 68      42 68  

3. Қосымша модульдер / Дополнительные модули 

3.1 Міндетті косымша модульдер / Обязательные дополнительные модули 

Ғылыми-кәсіби модуль 

3/ Научно- 

профессиональный 

модуль 3 

Дидактикалық мақсаты мен 

міндетіне қолданып жүрген 

әдістердің сәйкестігін анықтай 

білу./Выявление степени 

соответствия применяемых 
методов и средств обучения 

дидактическим целям и задачам/ 

3 3 3 PP/PP Педагогикалық практика / 

Педагогическая практика 

ОҚТ/ 

ДВО 

МК/ 

ОК 

3 3 ДЗ 

Ғылыми-кәсіби модуль 

4/ Научно- 

профессиональный 
модуль 4 

3 9 4 GZP/NIP Ғылыми- зерттеу практика 

/ Научно- 

исследовательская 
практика 

ОҚТ/ 

ДВО 

МК/ 

ОК 

3 9 ДЗ 

  6 12      6 12  

Ғылыми-зерттеу модулі 

1/ Модуль научно- 

исследовательской 
работы 1 

Оқу барысында алынған білімді, 

іскерлікті және дағдыны 

тәжірибеде қолдана білу 

қабілеттілігі./ Способность 
практического применения 

приобретенных в процессе 

обучения знаний, умений и 

навыков/ 

1 4 1 GZZH/NIR Ғылыми-зерттеу 

тәжірибесі / Научно- 

исследовательская работа 

ОҚТ/ 

ДВО 

МК/ 

ОК 

1 4 ДЗ 

Ғылыми-зерттеу модулі 

2/ Модуль научно- 

исследовательской 
работы 2 

2 8 2  
 

GZZH/NIR 

Ғылыми-зерттеу жұмысы / 

Научно-исследовательская 

работа 

ОҚТ/ 

ДВО 

МК/ 

ОК 

2 8 ДЗ 



 

 
 

Ғылыми-кәсіби модуль 

3/ Научно- 

профессиональный 
модуль 3 

 2 8 3 GZZH/NIR Ғылыми-зерттеу жұмысы / 

Научно-исследовательская 

работа 

ОҚТ/ 

ДВО 

МК/ 

ОК 

2 8 ДЗ 

Ғылыми-кәсіби модуль 

4/ Научно- 

профессиональный 
модуль 4 

2 8 4 GZZH/NIR Ғылыми-зерттеу жұмысы / 

Научно-исследовательская 

работа 

ОҚТ/ 

ДВО 

МК/ 

ОК 

2 8 ДЗ 

  7 28      7 28  

4. Қорытынды аттестациялау модулі / Модуль итоговой аттестации 

Қорытынды 

аттестациялау модулі/ 

Модуль итоговой 

аттестации 

Результаты обучения по 

специальности в соответствии с 

требованиями 7-ого 

квалификационного уровня 

Национальной рамки 

квалификаций: фундаментальные 

знания и умения, ключевые и 
специальные компетенции, 

личностные способности, 

необходимые в 

профессиональной деятельности. 

1 3 4  Кешенді емтихан / 
Комплексный экзамен 

ҚА/ 

ИА 

МК/ 

ОК 

1 3 МКЕ/ 

ГКЭ 

3 9 4  Жазу және магистерлік 

диссертацияны қорғау / 

Написание и защита 

магистерской диссертации 

ҚА/ 

ИА 

МК/ 

ОК 

3 9 МДҚ/ 

ЗМД 

  4 12      4 12  

  59 120      59 120  
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