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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің комиссиясы төрағасы:
Басқарма мүшесі -  академиялық мэселелер бойынша проректор Ф.Н. Жақыпова 

жэне комиссия мүшелері: академиялық мэселелер бойынша департамент директоры м.а. 
НА. Байғараев, ғылым жэне инновациялық қызмет департаментінің директоры 
Мұхамбетжанов С.К., РОӘК ОӘБ ғалым хатшысы А.С. Сырғақбаева, білім беру 
бағдарламаларын жобалау бөлімінің басшысы Амирбекова Г.Е., 2021-2022 оку жылында 
жоғары білім беру бағдарламаларының жалпыға білім беретін пэндер циклы бойынша 
таңдау компоненті қатарына Қаз¥У жанындағы Абай ғылыми-зерттеу институтының 
директоры, профессор Ж. Дәдебаев, ғылыми қызметкер, доцент Л.Мұсалы ұсынған «Абай 
ілімі» пэні АР08855683 «Абай ілімін білудің, түсінудің жэне қолданудың ғылыми негіздері 
мен теориялық тетіктері» ғылыми жобасы аясында дайындалып, жаңа оқу пэнін енгізгендігі 
жөнінде осы акті жасалды.

№ Енгізу формасы (жаңа курс, 
лекциялар курсы, лабор. жұмыс, 
оқу құралы т.б)

Колемі (сағат, 
кредит саны)

Енгізілген курстың 
қысқаша мазмұны
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I ЖБББ жалпыға білім беретін 

пэндер цикліне «Абай ілімі» атты 
жаңа оқу пэні.
Пәннің мақсаты 
үйренушілердің болашақ кәсіби 
міндеттерін орындауға қажетті 
бастамашылдық, мақсаткерлік, 
адалдық мен жауапкершілік, 
аналититикалық ойлау жүйесі, 
шығармашылық қабілет тэрізді 
әлеуметтік-түлғалық құзыретін 
қалыптастыру.

5 кред. Аталған «Абай ілімі» оқу 
пэнін оқытуды, оқу- 
әдістемелік кұжаттармен, 
оқу құралдарымен, 
оқулықтармен қамтамасыз 
етілді. Қарастырылатын 
мэселелер: Абай ілімі 
туралы түсінік. Абай 
ілімінің қайнар көздері. 
Абай ілімінің құрамдас 
бөлімдері. Абай ілімінің 
категориялары. Абай 
ілімінің олшеу құралдары. 
Абай ілімінің мэні мен 
маңызы.
Пэн ҚР БҒМ 
қаржыландыратын 
АР08855683 «Абай ілімін 
білудің, түсінудің жэне



қолданудың ғылыми
негіздері мен теориялык 
тетіктері» (2020-2022)
ғылыми жобасы аясында 
енгізілді.

Осы актінің материалдары факультеттің әдістемелік кеңесінің мэжілісінде қаралды « /3 » 
/ ^ /2021 ж. (№ -// хаттама)
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