Білім беру бағдарламасының паспорты
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
а)
б)
в)
г)
17
18
19
20
21
22

Білім беру бағдарламасының коды және атауы
Білім беру саласының коды және жіктелуі
Білім беру бағдарламаларының тобы
Кредиттер көлемі
Оқыту түрі
Оқыту тілі
Берілетін академиялық дәреже
Білім беру бағдарламасының түрі
БЖХС бойынша деңгей
ҰБШ бойынша деңгей
СБШ бойынша деңгей
Білім беру бағдарламасының ерекшелігі
ЖОО партнер (серіктес)
ЖОО партнер (серіктес)
Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі
Аккредиттеу органының атауы және аккредиттеудің қолданылу мерзімі
Білім беру бағдарламасының мақсаты
Білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы
Біліктілік пен лауазымдар тізбесі
Кәсіби қызмет саласы мен объектілері
Кәсіби қызмет түрлері
Кәсіби қызметінің функциялары
Құзыреттер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау
Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау
Оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы
«Философия мәдениет феномені ретінде» сертификаттау бағдарламасы (minor)
Модуль шеңберінде оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келістіру
Түлек моделі

2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
5
7
11
38
39
41

1. Білім беру бағдарламасының коды және атауы: «6В02201-Философия»
2. Білім беру саласының, даярлау бағыттарының коды және жіктелімі: «6В022-Гуманитарлық ғылымдар», «6В02-Өнер және гуманитарлық
ғылымдар»
3. Білім беру бағдарламаларының тобы: «В032-Философия және этика»
4. Несие көлемі: 240 ECTS
5. Оқыту түрі: күндізгі
6. Оқыту тілі: Қазақ тілі
7. Берілетін дәреже: «6В02201-Философия» білім беру бағдарламасы бойынша гуманитарлық білім бакалавры
8. ББ түрі: Белсенді
9. БСХЖ бойынша деңгей (білім берудің халықаралық стандартты жіктелімі) – 6-деңгей.
10. ҰБШ бойынша деңгей (ұлттық біліктілік шеңбері) – 6 деңгей.
11. СБШ бойынша деңгей (салалық біліктілік шеңбері) – 6 деңгей.
12. ББ айрықша ерекшелігі: жоқ.
13. Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі: 28.07.2020 ж. № KZ83LAA00018495 лицензияға № 016 Қосымша
28.07.2020 ж.
14. ББ аккредиттеу органының атауы және аккредиттеудің қолданылу мерзімі: БСҚТА агенттігін мамандандырылған аккредиттеу куәлігі
SA-A №0168/1. Қолданылу мерзімі 10.06.2019-07.06.2024.
15. ББ мақсаты: философияның қоғамдық сананы жаңғыртудағы және өркениеттік дамудың өзекті міндеттерін шешудегі рөлін түсіну
контексінде философиялық-дүниетанымдық және әдіснамалық мәдениеті бар классикалық және қазіргі заманғы философия саласындағы
мамандарды кәсіби даярлау.
16. Түлектің біліктілік сипаттамасы:
а) түлек лауазымдарының тізбесі:
- жалпы орта білім беретін және кәсіптік оқу орындарындағы философия, этика, логика және басқа да әлеуметтік-гуманитарлық пәндер
оқытушысы;
- мемлекеттік басқару органдарындағы маман-аналитик;
- референт, әлеуметтік және мәдени жұмыс саласындағы менеджер және т. б.;
- сарапшы, коммерциялық құрылымдардың, Қоғамдық қозғалыстар мен бірлестіктердің, ҒЗИ және т. б. әлеуметтік талдаушысы.:
- антрополог және этнолог, ұлттық қозғалыстар, ұлтаралық қатынастар, Халықтың көші-қоны, ұлттық менталитет және т. б. мәселелері
бойынша ұйымдарға кеңес береді.;
-ғылыми-білім беру және әлеуметтік қорлардың маманы және т. б.
б) түлектің кәсіби қызметінің саласы мен объектілері:
«6В02201-Философия» ББ гуманитарлық білім бакалаврының кәсіби қызмет саласы ғылым, білім беру, басқару, сондай-ақ әлеуметтік,
мәдени, этномәдени институттар салалары болып табылады.
«6В02201-Философия» ББ гуманитарлық білім бакалаврының кәсіби қызметінің объектілері болып табылады:

- ғылыми-зерттеу ұйымдары;
- жалпы орта білім беретін және кәсіптік оқу орындары;
- әлеуметтік және мәдени жұмыс саласы;
- мемлекеттік және коммерциялық құрылымдар;
- Қоғамдық қозғалыстар мен бірлестіктер;
- ғылыми-білім беру және әлеуметтік қорлар және т. б.
в) түлектің кәсіби қызмет түрлері:
- ұйымдастырушылық-басқарушылық;
- үйлестіру;
- кеңес беру;
- білім беру (педагогикалық);
- ғылыми-зерттеу.
г) түлектің кәсіби қызметінің функциялары:
- ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдістемелік қызметті жүзеге асыру;
- белсенді азаматтық ұстанымы бар білімді, кең ойлайтын, адамгершілік жағынан жетілген тұлғаларды тәрбиелеу және оқыту;
- атқаратын қызметі саласындағы жұмыс сапасының жоғары деңгейін қамтамасыз ету;
- білім беру, мәдени-бұқаралық жұмыстарды үйлестіру және т. б.
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17. Құзыреттер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау
Құзыреттілік түрі

Оқыту
нәтижесінің
коды
1.
Мінез-құлық ОН 1
дағдылары және жеке
ОН 2
қасиеттер (Soft skills).

ОН 3
ОН 4
2. Сандық құзыреттер ОН 5
(Digital skills).
ОН 6

3. Кәсіби құзыреттер ОН 7
(Hard skills).

ОН 8

ОН 9

Оқу нәтижесі
Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын жүзеге асыруға ықпал ететін философияның, қолданбалы экономикалық, заң,
жаратылыстану-ғылыми пәндердің өзекті білімдерін көрсетеді..
Қоғам туралы біртұтас жүйе және адам, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын
қорғау саласындағы Тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік
жағдайлары, адам мен табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері. Өзінің кәсіби қызметінде қазіргі қоғамның бәсекеге
қабілеттілік, прагматизм, өзара түсіністік, төзімділік және демократиялық құндылықтарының басымдықтарында өзінің азаматтық
ұстанымын бекітеді.
Әлеуметтік, саяси, мәдениеттанушылық, психологиялық салалардың біртұтас жүйелі бірлігі ретінде қоғам туралы, Адам және
оның топтық мінез-құлқы туралы Әлеуметтік-саяси ғылымдарды талдау және зерттеу пәні ретінде, қазіргі заманғы қоғамдардың
әлеуметтік-саяси дамуының бағыттары мен бағыттары туралы білімді меңгерген.
Кәсіби міндеттерді шешуге үш тілде ауызша және ауызша емес нысанда еркін және оңай сөйлесуге қабілетті. Мәдениетаралық
диалог тұрғысынан объективті түсіндіру және сыни бағалау тәсілдерін меңгерген. Ақпаратты және құбылыстарды талдайды,
өңдейді, жинақтайды және жаңғыртады.
Ақпараттық сауаттылықты, философия дамуының жаңа үрдістері туралы білім алу үшін жаңа ақпараттық-коммуникациялық
технологиялармен жұмыс істей білуді көрсетеді. Жаңа цифрлық шындықты зерттеу әдіснамасын меңгерген және оның
мүмкіндіктерін пайдалана отырып, философиялық зерттеулерді жобалайды.
Табиғатты, қоғамды және ойлауды зерттеудегі сандық технологиялардың рөлін талдайды және тиісті философиялық
тұжырымдамаларды тұжырымдайды. Қазіргі қоғамдағы коммуникативті ұтымдылық мәдениетін қалыптастырудағы сандық
технологиялардың маңыздылығын түсіндіреді және оларды әртүрлі әлеуметтік іс-шараларға қолдану бойынша практикалық
ұсыныстар жасайды.
Философиялық мәдениеттің негізгі санаттары, философияның тарихи дамуының негізгі кезеңдері және ұлттық және
жалпыадамзаттық құндылықтардың ерекшелігін ұтымды ұғынудағы философиялық мәдениеттің рөлін түсіну туралы базалық
білімді көрсетеді. Алынған білімді адамның әлеуметтік қызметіне философиялық идеялардың әсерін зерттеу үшін қолданады және
философияның теориясы мен тарихы туралы білімді қоғамдық сананы жаңғыртудың өзекті мәселелерімен салыстырады. Адамның
әлемге жан-жақты қарым-қатынасы ретінде философиялық дүниетанымның мәні мен табиғаты туралы базалық білімдерді және
өмірдің түрлі салаларындағы әлеуметтік-мәдени өзгерістердің теориясы мен тәжірибесінің өзекті мәселелерін ұғыну контекстінде
философиялық дүниетанымның ерекшелігін түсінуді көрсетеді. Алынған білімді қоғамның инновациялық дамуының
дүниетанымдық матрицасын қалыптастыру, ұлттық бірегейлік кодын сақтау контексінде Әлеуметтік және рухани жаңғырту
мәселелерін ұғыну бойынша зерттеулер жүргізу үшін қолданады.
Философия пәні мен оның функцияларына, философияның арақатынасына және рухани өмірдің басқа формаларына, Әлемдік
философиялық ойдың, мектептер мен ілімдердің дамуының негізгі кезеңдеріне қатысты дербес зерттеу ұстанымын дәлелдейді.
Пікірталастар мен полемиканы тиімді жүргізу, тұлғааралық қарым-қатынасты ұйымдастыру және ұжымдағы жұмыс, көпшілік
алдында сөйлеу, философиялық тілдің негізгі ұғымдары мен категорияларына операция жасау үшін философиялық рефлексия
тәсілдерін қолданады. Өмір тіршілігінің әртүрлі салаларындағы әлеуметтік-мәдени өзгерістер мәселелерін талқылау және шешу
кезінде коммуникативтік ұтымдылық дағдыларын қалыптастыру үшін философиялық дүниетанымның когнитивті әлеуетін
пайдаланады. Әлеуметтік практикаға өмірдің түрлі салаларында әлеуметтік-мәдени өзгерістердің қазіргі мәселелерін шешу
саласында философиялық білім беру дағдыларын енгізеді.
Әлеуметтік-мәдени қызмет саласындағы қазіргі заманғы философиялық зерттеулердің негізгі бағыттары туралы кәсіби білімін

ОН 10
ОН 11
ОН 12
ОН 13
ОН 14

және әлеуметтік-мәдени қызмет саласындағы философиялық мәселелерді өзінше түсіндіру қабілетін көрсетеді. Қазақстанның
қазіргі заманғы өркениеттік даму нұсқаларын талдау және болжау үшін философиялық әдіснаманың когнитивті әлеуетін
пайдаланады.
Әлеуметтік мәдени қызметтің түрлі бағыттары бойынша нақты философиялық мәселелерді шешу саласында үнемі жаңа білім
алады. Әлеуметтік-мәдени қызмет саласындағы философиялық білімнің өзекті мәселелері бойынша көпшілік алдында сөйлеу
негіздерін және өз көзқарасын жазбаша дәлелді баяндауды меңгерген.
Философиялық дискурстағы адам мен қоғам проблемаларының мәні туралы кәсіби білімді және әлеуметтік-гуманитарлық
қызметтің тиімді жүйесін қалыптастыру үшін өзекті мәселелерді шешудің философиялық әдіснамасының негізгі қағидаттарын
түсінуді көрсетеді.
Адамның жан-жақты дамуына қажетті әлеуметтік жағдайлар жасау, адам болмысының тарихи танымын және адамның табиғатқа,
қоғамға, басқа адамдарға және өзіне қатысты адамгершілік міндеттерін түсіну бойынша зерттеулер жүргізу үшін алған білімдерін
қолданады.
Қоғамдық санада қоғамдық дамудың гуманистік сипатының құндылығын, қазіргі табиғи және әлеуметтік процестерде адам
факторы рөлінің өсуін бекітеді.
Қоғамдық сананы жаңғырту үдерістері контекстінде жеке және әлеуметтік табысқа жету үшін қажетті әлеуметтік жағдайларды
қалыптастыруға бағытталған практикалық ұсыныстардың өзектілігін дәлелдейді. Кәсіби философиялық білім берудің практикалық
дағдылары мен дағдыларын пайдалана отырып, адам және қоғамдық дамудың өзекті мәселелерін талқылауға және шешуге
қатысады.

6

18. Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндердің модульдерін анықтау
Оқыту
нәтижесінің коды

Модуль атауы

ОН 1, ОН 2, ОН 3,
ОН 4
ОН 1, ОН 2, ОН 3,
ОН 4
ОН 1, ОН 2, ОН 3,
ОН 4
ОН 1, ОН 2, ОН 3,
ОН 4
ОН 1, ОН 2, ОН 3,
ОН 4
ОН 1, ОН 2, ОН 3,
ОН 4
ОН 1, ОН 2, ОН 3,
ОН 4
ОН 5, ОН 6
ОН 1, ОН 2, ОН 3,
ОН 4
ОН 1, ОН 2, ОН 3,
ОН 4
ОН 1, ОН 2, ОН 3
ОН 2, ОН 4, РО 7,
ОН 8, ОН 9
ОН 2, ОН 4, РО 7,
ОН 8, ОН 9
ОН 2, ОН 4, РО 7,
ОН 8, ОН 9
ОН 2, ОН 4, РО 7,
ОН 8, ОН 9
ОН 1, ОН 5, ОН 6,
ОН 8, ОН 9
ОН 2, ОН 4, РО 7,
ОН 8, ОН 9
ОН 2, ОН 4, РО 7,
ОН 8, ОН 9
ОН 2, ОН 4, РО 7,
ОН 8, ОН 9
ОН 1, ОН 2, ОН 3,
ОН 4, ОН 5, ОН 6,
ОН 13, ОН 14

Қоғамдық
сананы
дүниетанымдық негіздері

жаңғыртудың

Пәндердің атауы

(ECTS)
көлемі

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

5

Философия

5

Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері

5

Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
Қолданбалы бизнес
Әлеуметтік-саясаттану білім модулі

Ақпараттық-Коммуникативтік

Философия тарихы және теориясы

Мәдениеттану , Психология

4

Саясаттану, Әлеуметтану

4

Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
Шетел тілі

5
10

Орыс тілі

10

Дене шынықтыру
Онтология және Гносеология

8
5

Этика және эстетика

6

Ойлау Мәдениеті

5

Ежелгі дүние философиясының тарихы

8

Орта ғасыр және Қайта өрлеу дәуірі философиясының тарихы

5

Ортағасырлық Шығыстың араб-мұсылман философиясының тарихы

6

Жаңа заман және ағартушылық философиясының тарихы

5

Неміс классикалық философиясының тарихы

8

Оқу

3

ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 2, ОН 4, РО 7,
ОН 8, ОН 9
ОН 2, ОН 4, РО 7,
ОН 8, ОН 9
ОН 2, ОН 4, РО 7,
ОН 8, ОН 9
ОН 2, ОН 4, РО 7,
ОН 8, ОН 9
ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 3, ОН 8, ОН 9,

Философиялық
ерекшелігі

дүниетанымның

Толеранттылық мәдениет

5

Діни экстремизмнің алдын алу
Аргументтеу теориясы мен практикасы

5

Логика мен диалектиканың тарихы
Логика

5

Риторика
Қазақ философиясы

4

Орыс философиясының тарихы
19 ғасыр философиясының тарихы

6

ХІХ-ХХ ғасырлардағы постклассикалық философия.
Философиялық антропология

8

Адам болмысының экологиясы
Жаратылыстагудың философиялық мәселелері

5

Дін Философиясы
Әлеуметтік антропология

5

Әлеуметтік эпистемология
Әлеуметтік Философия

7

8

ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 1, ОН 2, ОН 3,
ОН 4, ОН 5, ОН 6,
ОН 13, ОН 14
ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 3, ОН 4, РО 7,
ОН 8, ОН 9, ОН 10,
ОН 11, ОН 12, ОН
13, ОН 14
ОН 3, ОН 4, РО 7,
ОН 8, ОН 9, ОН 10,
ОН 11, ОН 12, ОН
13, ОН 14
ОН 3, ОН 4, РО 7,
ОН 8, ОН 9, ОН 10,
ОН 11, ОН 12, ОН
13, ОН 14
ОН 3, ОН 4, РО 7,
ОН 8, ОН 9, ОН 10,
ОН 11, ОН 12, ОН
13, ОН 14
ОН 3, ОН 4, РО 7,
ОН 8, ОН 9, ОН 10,
ОН 11, ОН 12, ОН
13, ОН 14
ОН 3, ОН 4, РО 7,
ОН 8, ОН 9, ОН 10,
ОН 11, ОН 12, ОН
13, ОН 14
ОН 3, ОН 8, ОН 9,

Тарих философиясы
Құқық философиясына кіріспе

6

Техника философиясы

Философия
(MINOR)

мәдени

феномен

ретінде

Өндірістік

5

Мәдени антропология

5

Қазақстандық жаңғырудың әлеуметтік-мәдени мәселелеріндегі философиялық талдау
Бұқаралық мәдениет теориясы

5

Адами фактор Қазақстанның инновациялық дамуының шарты ретінде

Қазақ мәдениетінің тарихы

5

Қазақ менталитетінің архетиптері

Абай дүниетанымы

5

Акмеология негіздері, жеке және әлеуметтік табыстар

Философиядағы әлеуметтік-гуманитарлық

Адам мәселесі – қызмет, қарым-қатынас, шығармашылық

9

5

ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 2, ОН 4, РО 7,
ОН 8, ОН 9
ОН 2, ОН 4, РО 7,
ОН 8, ОН 9
ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 3, ОН 8, ОН 9,
ОН 10, ОН 11, ОН
12, ОН 13, ОН 14
ОН 1, ОН 2, ОН 3,
ОН 4, ОН 5, ОН 6,
ОН 13, ОН 14
ОН 1, ОН 2, ОН 3,
ОН 4, ОН 5, ОН 6,
ОН 13, ОН 14
ОН 1, ОН 2, ОН 3,
ОН 4, ОН 5, ОН 6,
ОН 13, ОН 14

дискурс
Әлеуметтік танымның гетерологиялық парадигмасы
Әлеуметтік конфликтология

5

Әлеуметтік қызметтің теориясы мен тәжірибесі
XX ғ. философия тарихы

5

Постмодерн философиясы
Философияны оқыту әдісі мен әдістемесі

5

Білім берудің философиялық әдіснамасы

Қорытынды аттестаттау

Өндірістік

17

Диплом алды

3

Дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе кешенді емтиханды дайындау және тапсыру

12

10

19. Оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы
№
№
п/п

Пәндер
атауы

Пәннің қысқаша
сипаттамасы

Кре
дит
тер
сан
ы

Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері (кодтар)
ОН 1

ОН2

ОН3

ОН4

ОН5

ОН6

ОН7

ОН8

Жалпы білім беретін пәндер циклі (бакалавриат үшін)
Таңдау бойынша компонент
D1

Құқық және
сыбайлас
жемқорлыққ
а қарсы
мәдениет
негіздері

D2

Қолданбалы
бизнес

Мемлекет,
құқық,
мемлекеттік-құқықтық
құбылыстар туралы негізгі
ұғымдар.
ҚР
конституциялық
құқығының негіздері. ҚР
Құқық қорғау органдары
және сот. ҚР мемлекеттік
билік
органдары.
ҚР
Әкімшілік құқық негіздері.
ҚР
Азаматтық
және
отбасылық құқық негіздері.
ҚР Еңбек құқығы және
әлеуметтік қамсыздандыру
құқығы.
Сыбайлас
жемқорлық әрекеттері үшін
құқықтық жауапкершілік.
Сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы
мәдениетті
қалыптастыру
Бұл пәнде бизнесжоспарды құрудың
әдіснамалық негіздері
қарастырылады.
"Қолданбалы бизнес"
курсы өткізу нарығын
талдау әдістерін зерделеуді,
өнімді сипаттауды,
өндірістік жоспарды
әзірлеуді және ұсынуды,
маркетинг жоспарын және
ұйымдастыру жоспарын
әзірлеуді және ұсынуды,
қаржы жоспарын әзірлеуді

5

+

+

+

+

+

+

+

+

11

ОН9

ОН10

ОН11

ОН12

ОН1
3

ОН
14

D3

D4

Экология
және
тіршілік
қауіпсіздік
негіздері

Онтология
және
гносеология

және ұсынуды қамтиды.
Курстың мақсатыстуденттерді қолданбалы
бизнес негіздерімен
таныстыру.
Экология және тіршілік
қауіпсіздігі негіздері қоғам
мен табиғатты дамыту
негіздері,
Табиғи
ресурстарды
ұтымды
пайдаланудың
қазіргі
заманғы тәсілдері, тіршілік
қауіпсіздігін
құқықтық
реттеу,
жағымсыз
әсерлердің дамуын болжау
және
төтенше
жағдайлардың
салдарын
бағалау. Тірі организмдер
популяцияларының
жайкүйі, экожүйелердің бұзылу
дәрежесі, популяциялардың
құрылымы
мен
динамикасы,
тірі
организмдердің
қоғамдастықтағы өзара ісқимыл тетіктері, қазіргі
заманның
негізгі
экологиялық
проблемалары,
адамның
тіршілік ету ортасымен
қауіпсіз өзара іс-қимылы,
аса қауіпті жағдайларда
теріс факторлардан қорғау,
тұрмыстық,
әлеуметтік,
өндірістік
салаларда
ықтимал
төтенше
жағдайларды болжау, ТЖ
туындаған кезде сауатты
шешімдер қабылдау табиғи
және
техногендік
сипаттағы
Онтология және
гносеология
философияның

+

5

+

+

+

+

Негізгі пәндер циклі
ЖОО компоненті
+

негізгі

12

+

+

+

D5

Этика және
эстетика

салалары
ретінде.
Мәдениет тарихында болу
мәселесі.
Болмыс және
болмыс.
Категориялар
болмыстың ең жоғарғы
түрлері
және
таным
кезеңдері ретінде. Негізгі
онтологиялық категориялар
(болмыс
пен
жоқтық,
болмыс пен болмыс, бір
және көп). Дүние бірлігі
мәселесі және оны шешудің
негізгі жолдары. Шындық
объективті
және
субъективті.
Идеалдың
объективтілігі.
Материя
объективті
шындық
ретінде.
Кеңістік пен
уақыт.
Идеялардың
эволюциясы. Ақыл, ойлау,
сана.
Сананың сезімдік
(сезім, қабылдау, бейнелеу)
және
интеллектуалдық
(ұғым,
пайымдау,
қорытынды)
компоненттері.
Бейсаналық
психикалық
құбылыс
ретінде.
бейсаналық
құрылымы.
Танымдық
қатынастың
сипаты. Білімнің пәні мен
объектісі.
Танымдағы
сезімдік және рационалдық.
Таным «рефлексия» ретінде
және таным шындықтың
«конструкциясы» ретінде.
Ақиқат білімнің мақсаты
ретінде.
Ақиқаттың
классикалық анықтамасы
және оның тарихи даму
жолы.
«Этика»,
«мораль»,
«мораль» ұғымдары. Этика
адамгершілік ілімі және
рухани
мәдениеттің
құрамдас бөлігі ретінде.

6

+

+

+

13

+

+

D6

Ойлау
мәдениеті

Философиялықгуманитарлық
білімдер
жүйесіндегі
этиканың
орны: этика «практикалық
философия» және мораль
теориясы
ретінде.
Этиканың
сипаттау,
түсіндіру-теориялық және
нормативтік-идеологиялық
міндеттері. Этика тарихы.
Эстетика
пәні.
Эстетикалық
білімнің
ерекшеліктері.
Эстетиканың
пәнаралық
сипаты.
Эстетиканың
функциялары
мен
сфералары.
Эстетиканың
философиялық
пән
ретіндегі
құндылығы.
Эстетикалық категориялар
жүйесі.
Эстетикалық
(белсенділік,
сана,
қажеттіліктер,
сезімдер,
эстетикалық
қатынас
объектісі,
эстетикалық
идеал, эстетикалық талғам).
Эстетикалық
сананың
тұтастығы
оның
тірек
сипаты.Эстетиканың негізгі
категориялары.
Философия
феномені.
Философия монистикалық
ойлау
ретінде.
Философиялық ойлаудың
принципті рефлексивтілігі.
Философиядағы
эпистемология
мен
онтологияның
екіұштылығы. Философия
гуманистік
және
жеке
ойлау және теориялық
философияның, этика мен
эстетиканың үштұғырлығы
ретінде.
Мәдениеттегі
Философия:
дін
мен
ғылым,
теология
мен

5

+

+

+

14

+

+

D7

Ежелгі әлем
философияс
ының
тарихы

D8

Орта
ғасырлар
және қайта
өрлеу дәуірі
философияс
ының
тарихы

жаратылыстану
арасындағы.
Философиялық
білімнің
табиғаты мен мәні. Миф
пен дін философиялық
дүниетанымның
пайда
болуының алғы шарттары
ретінде.
Алғашқы
қоғамдағы философиялық
ойлардың қалыптасуының
әлеуметтік-мәдени
негіздері.
Философия
ежелгі
өркениеттердің
қалыптасуының құрамдас
бөлігі ретінде.
Ежелгі
Месопотамиядағы
философия.
Ежелгі
Египеттегі
философия.
Ежелгі
Үндістандағы
философия.
Ведалық
даналық және алғашқы
философиялық мектептер.
Буддизм
философиясы.
Ежелгі
Қытайдағы
философия.
Конфуцийшілдік. Даосизм.
Моизм. Заңшылдық.
Ортағасырлық
философияның кезеңделуі:
патристика, схоластиканың
қалыптасуы,
аристотелианизмнің
ассимиляциясы
және
жетілген
схоластика,
схоластикалық
әдістің
ыдырауы.
Ортағасырлық
христиан
ойының
ерекшеліктері мен негізгі
мәселелері. Латын және
грек тілді апологетика.
Араб-мұсылман
философиясының
негізгі
кезеңдері,
олардың
сипаттамасы.
Арабмұсылман
философиясының
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D9

Ортағасырл
ық
Шығыстың
Арабмұсылман
философияс
ы тарихы

D10

Жаңа заман
және
Ағартушылы
қ
философияс
ының
тарихы

классикалық даму кезеңі,
негізгі
ағымдар
мен
мектептер, негізгі өкілдер.
Фальсафа. Пайда болу
тарихы, Ежелгі көздер,
негізгі
мәселелер.
Философиялық суфизмдегі
"болмыс
бірлігі"
тұжырымдамасының орны.
Ренессанс
философиясының
негізгі
ілімдері мен бағыттары.
Араб-мұсылман
философиясының түсінігі
және оның даму кезеңдері.
Исламның
беделді
мәтіндері, ислам ілімі және
олардың
философияның
қалыптасуы мен дамуы
үшін маңызы. Исламдағы
идеологиялық
ағымдар
және
олардың
араб
мәдениетіндегі
философиялық
ойдың
қалыптасуына
әсері.
Муғтазилиттердің негізгі
философиялық идеялары.
«Фәлсафа»
мектебінің
тарихы.
Антикалық
дереккөздер, фальсафаның
дамуындағы аристотелизм,
неоплатонизм
және
платонизмнің
рөлі.
Мәселенің
жалпы
сипаттамасы және негізгі
өкілдері.
Сопылық:
қалыптасу кезеңдері және
негізгі идеялары.
16–17
ғасырлардағы
Еуропадағы философиялық
ойдың
дамуының
әлеуметтік-тарихи
және
мәдени контексі. Деизм,
оның
онтологиялық,
гносеологиялық
және
моральдық мазмұны. 17
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D11

Неміс
классикалық
философияс
ының
тарихы

ғасырдағы
ғылыми
революция
және
жаңа
дүниетанымның
қалыптасуы.
Философиядағы
таным
әдісі мәселесі. Эмпиризм
және
рационализм.
Философия мен ғылымды
реформалаудың
негізі
ретінде сенімді алғашқы
принциптерді
іздеу.
Ағарту дәуірінің ерекше
тарихи дәуір ретіндегі
әлеуметтік-экономикалық,
саяси
және
рухани
негіздері.
Гуманистік
идеалдар (еркін ойлау және
парасат жоғары құндылық
ретінде,
деизм,
антиклерикализм,
азаматтық
қоғам,
демократия
және
бостандық
принциптері)
және
адамды
білімді,
автономды жеке тұлға,
құқық
пен
меншік
субъектісі ретінде жаңаша
түсіну.
Неміс ағартуы: жалпы
сипаттамасы және негізгі
ерекшеліктері.
Кант
шығармашылығының
негізгі
еңбектері
мен
кезеңділігі,
Кант
философиясының
әлеуметтік-мәдени, саяси
және
институционалдық
контексті.
Имануэль
Канттың Таза ақыл-ойына
сын. Канттың Практикалық
ақыл-ойы мен этикасына
сын.
Фихте
шығармашылығын
кезеңдестіру
мәселесі.
Наукоучение. Практикалық
ақылдың
приматы.
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Основоположения
наукоучения.
Сана
принципі және медиация
принципі.
Фихте
философиясындағы "мен"
мәселесі.
Фридрих
Вильгельм
Шеллингтің
жұмысын кезең-кезеңмен
жүргізу мәселесі. Мен және
абсолютті
сәйкестік.
Фихтамен
пікірталас.
Табиғат пен рух. Абсолютті
сәйкестік.
Шеллинг
жұмысындағы
бұрылыс.
Діни философия
және
бостандық мәселесі. Гегель
Жүйесі. Логика ғылымы:
болмыс, мәні, түсінігі.
Табиғат философиясы. Рух
философиясы. Субъективті
рух: антропология, Рух
феноменологиясы,
психология.
Объективті
рух: дерексіз заң, мораль,
мораль, әлемдік тарих.
Абсолютті рух: өнер, аян
діні,
философия.
Л.
Фейербах
және
неміс
классикалық
философиясының
соңы.
Фейербах
философиясындағы
антропологиялық
материализм және дінге
сын 8

Негізгі пәндер циклі
Таңдау бойынша компонент

18

D12

Діни
экстремизмн
ің алдын алу

D13

Толеранттыл
ық мәдениеті

D14

Логика мен
диалектика
тарихы

Экстремизм
әлеуметтік
өмірдің құбылысы ретінде.
Діни экстремизм түсінігі.
Діни
экстремизмнің
табиғаты мен мәні. Діни
экстремизмнің
көріну
формалары мен түрлері.
Дін
мен
саясаттың
байланысы.
Діни
экстремизмге қарсы ісқимылдың
философиясы
мен әдіснамасы.
Діни
толеранттылықтың
қазақстандық моделі діни
экстремизмнің алдын алу
негізі ретінде.
Толеранттылықтың
семантикалық аспектілері.
Төзімділік және түсіну.
"Төзімділік"
түсінігі.
Толеранттылық идеясының
түсіну идеясына қатынасы.
Ауызша
және
мінезқұлықтық
төзімділік.
Толеранттылықтың көріну
аясы:
тұрмыстық,
физиологиялық,жас. Діни,
нәсілдік
толеранттылық.
Этникалық толеранттылықбасқа мәдениетті түсіну.
Қазіргі
адамның
толерантты
мінезқұлқының моделі.
Логиканың табиғаты мен
мәні.
Диалектиканың
табиғаты мен мәні. Логика
мен диалектиканың шығуы
мен
қалыптасуының
әлеуметтік-мәдени
алғы
шарттары.
Ежелгі
дүниенің
философиялық
ілімдеріндегі логика мен
диалектика.
Антикалық
дәуірдің
философиялық
ілімдеріндегі логика мен
диалектиканың
генезисі.
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D15

Дәлелдеме
теориясы
мен
практикасы

Шығыс пен Батыстың орта
ғасырларындағы
философиялық ілімдердегі
логика мен диалектика.
Қайта өрлеу және жаңа
дәуір ілімдеріндегі логика
мен
диалектика.
Классикалық
неміс
философиясындағы логика
және
диалектика.
Классикалық
емес
философиядағы
логика
және диалектика
Эмпирикалық
және
теориялық
дәлелдер.
Логикалық
форма
шындықтың
өлшемі
ретінде.
Дәлелдеменің
логикалық
құрылымы.
Дәлелдеу түрлері. Теріске
шығару және оның түрлері.
Аргументтің
диалогтық
сипаты. Жеке бас заңы
және
табиғи
тіл.
"Негіздерді күту" және
логика мен аргументтегі
пайымдаулардың
сәйкес
келмеуі. Консенсус кезкелген
пікірталастың
бастапқы шарты және негізі
ретінде. Шындық және
сенімділік.
Дәлелдеудегі
шындық пен қабылдау.
Рационалды
сыни
пікірталас
пен
аргументативті тәжірибенің
идеалды моделі. Тиімді
рационалды сөйлеу қарымқатынас ережелері.

+

+
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D16

Риторика

Тіл мен мәдениеттің жалпы
мәселелері, шешендік өнер
пәні
және
оның
философиялық
білім
контекстіндегі
орны,
шешендік өнердің құрамы
мен
мазмұны.
Мәлімдемені ойлап табу
жүйесі,
автор
бейнесі,
көпшілік алдында сөйлеу
этикасы,
аудитория
құрылымы, оның мазмұны
мен логикалық аспектілері
бойынша
риторикалық
аргументтердің құрылымы,
дәлелді дәлелдерді табу
және құру әдістері.

D17

Логика

Логиканың мәні мен мәні.
Тұжырымдама
ойлау
нысаны
ретінде.
Тұжырымдаманың
мазмұны
мен
көлемі.
Ұғымдардың
түрлері.
Ұғымдар
арасындағы
қатынастар. Ұғымдармен
логикалық
операциялар.
Пікірлердің
жалпы
сипаттамасы.
Түрлері
пайымдаулар.
Ресми
логиканың негізгі заңдары.
Қорытынды,
оның
құрылымы мен түрлері.
Дәлелдемелер мен теріске
шығарулар.
Дәлелдеу
ұғымы
және
оның
құрылымы.
Дәлелдеу
түрлері. Теріске шығару
ұғымы. Оның әдістері мен
әдістері. Дәлелдеу тезисіне
қатысты
логикалық
ережелер мен қателіктер.
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D18

Орыс
философияс
ының
тарихы

D19

Қазақ
философияс
ы

Орыс
философиялық
дүниетанымының
ерекшеліктері.
Ежелгі
Ресей мен Византияның
рухани байланысы. П. Я.
Чаадаевтың Философиясы.
Ресей Тарихи қиылыста:
славофилдер
мен
батыстықтар. Почвенники.
Революциялық
демократтар.
Философия
жалпытұтастық. "Әлемдік
жан"
орталық
категориясының дамуымен
космизм
идеясы.
ХХ
ғасырдың басындағы орыс
діни философиясы.
Қазақ
философиясының
қалыптасуының
мәденитарихи алғышарттары мен
ерекшеліктері. Протоказах
мәдениетіндегі
табиғат
туралы Философия. Түркі
философиясының
феномені.
Ортағасырлық
Қазақстан
аумағында
философиядағы
жаңа
идеялардың қалыптасуына
исламның ықпалы. Қазақ
этносының қалыптасу және
қазақ
мемлекеттілігінің
қалыптасу
дәуірінің
философиясы.
XIX
ғасырдағы
қазақ
философиялық ойы. ХХ
ғасыр басындағы қазақ
ойшылдарының қоғамдықсаяси
көзқарастарын
қалыптастырудағы
философияның
рөлі.
Кеңестік
кезеңдегі
Қазақстандағы
философияның
даму
ерекшеліктері.
Қазақстандағы
қазіргі
философия.
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D20

ХІХ – ХХ ғғ
постклассика
лық
философия.

D21

ХІХ ғасыр
философияс
ы тарихы

D22
Адам
болмысының
экологиясы

Постклассикалық
философия
концепциясының мазмұны.
Постклассикалық
философияның
даму
тарихы. Постклассикалық
философияның
негізгі
түсініктері.
Постклассикалық
философияның дамуының
алғы
шарттары.
Постклассикалық
философияның
негізгі
бағыттары мен мектептері.
Классикалық
неміс
философиясының
қалыптасуының
әлеуметтік-мәдени
алғы
шарттары.
Марксистік
философияның әлеуметтіктарихи және теориялық
алғышарттары.
Классикалық
емес
философиялық жүйелердің
әлеуметтік
және
гносеологиялық негіздері.
Классикалық
философияның қағидалары
мен
дәстүрлерін
сыни
тұрғыдан қайта
қарау.
Ақылға және ғылымға
көзқарас.
Рационализм
және иррационализм. Өмір
философиясы:
негізгі
мәселелер
мен
категориялар.
Позитивизмнің
пайда
болуының
әлеуметтікмәдени алғы шарттары.
Позитивизм және оның
тарихи эволюциясы..
Адам философияның пәні
ретінде.
Антропосоциогенез туралы
түсініктер.
Адамдағы
биологиялық
және
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D23

Философиял
ық
антропологи
я

әлеуметтік. Тән мен жан.
Денсаулық
мәселесі.
Норма және аномалия.
Өмір, өлім және өлместік
философиялық тақырыптар
ретінде.
Өмірдің мәні
мәселесі.
Адам және
қоғам.
Қақтығыстар.
Тарихтағы
және
адам
мінез-құлқындағы зорлықзомбылық
пен
зорлықсыздықтың
рөлі.
ХХ
ғасыр
философиясындағы
адам
мәселесінің
жаңа
тұжырымдалуы.
Жеке
тұлға,
тұлға,
тұлға.
Адамдағы
материалдық,
әлеуметтік,
рухани.
Адамның
ішкі
және
сыртқы.
Адам
болмысының мәні мәселесі.
Шығыс пен Батыстағы
тұлға: мәдени үлгілер және
диалог мүмкіндігі.
Антропологиялық идеяның
тууы.
Философиялық
антропологияның
эволюциясы.
Адамның
мәні.
Дарвинизм және
неодарвинизм:
эволюциялық
бастаулар
және оның сыны.
ХХ
ғасырдағы гендік-мәдени
коэволюция концепциясы.
Антропогенездің
еңбек
теориясы.
Адамның
биологиялық
кемшілігі
туралы
түсінік.
Антропогенездің
библиялық
түсіндірмесі.
Адамдағы
биологиялық
және әлеуметтік.
Жеке
тұлға және тұлға туралы
түсінік.
Тұлғаны
қалыптастыру.
Тұлға
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құрылымы:
физикалық,
әлеуметтік,
рухани
құрамдас бөліктер және
олардың
арақатынасы.
Тұлғаның
негізгі
қасиеттері.
Қоғаммен
бірлікте, күресте тұлғаны
қалыптастыру.

D24

Дін
философияс
ы

D25

Жаратылыст
анудың
философиял
ық
мәселелері

«Дін
философиясы»
түсінігі,
оның
тар
шеңбердегі
және
кең
шеңбердегі түсіндірмелері.
Дін
философиясының
дербес білім саласы ретінде
пайда
болуы.
Ежелгі
дәуірде, орта ғасырларда,
Қайта өрлеу дәуірінде дін
туралы
философиялық
білімдердің дамуы. Деизм
және
пантеизм
философиясындағы
дін
мәселелері. Жаңа дәуірдегі
қасиетті мәтіндерді тарихи
және
сыни
зерттеудің
бастауы.
ХХ
ғасыр
философиясының
ерекшеліктері, оның негізгі
бағыттары және олардың
дінге
қатынасы.
Дінді
философиялық талдаудың
онтологиялық
және
эпистемологиялық
аспектілері. Қазіргі әлемнің
рухани мәдениетіндегі дін.
Қазіргі
мәдениеттегі
жаратылыстану.
Жаратылыстану
ғылыми
және
гуманитарлық
мәдениеттер.
Қазіргі
ғылымның қайшылықтары.
ҒТР дәуіріндегі ғылымның
маңызы.
Өзгермелі
әлемдегі жаратылыстану.
Жаратылыстану
және
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D26

Әлеуметтік
антропологи
я

D27

Әлеуметтік
эпистемолог

қоршаған
орта.
Жаратылыстанудың іргелі
және
қолданбалы
мәселелері.
Жаратылыстану және білім.
Жаратылыстану
және
адамгершілік.
Әлемнің
ғылыми бейнесі, оның
тарихи
түрлері
мен
формалары.
Әлемнің
қазіргі
жаратылыстану
кғылыми бейнесінің негізгі
ерекшеліктері.
Рационалдық
ұғымы.
Ғылыми рационалдық және
оның шындықты идеалды
игеру жүйесіндегі орны.
Әлемнің рационалды және
шынайы
бейнесі
және
дүниетанымның
қалыптасуы.
Құндылық
бағдарларының
өзгеруі
және
ғылымды
гуманизациялау мәселесі.
Қазіргі
өркениеттің
жаһандық
мәселелерін
шешудегі
ғылым
мен
жаратылыстану білімінің
рөлі.
Әлеуметтік антропология
философиялық
білімнің
тәуелсіз бөлімі ретінде.
Әлеуметтік
антропологияның
негізгі
бағыттары. Адамды нақты
ғылыми
зерттеудің
ерекшелігі. Биология және
антропология.
Адам
антропологиялық білімнің
субъектісі және объектісі
ретінде.
Адам
дүниетанымдық
мәселе
ретінде. Әлем бейнесі және
адам бейнесі.
Әлеуметтік эпистемология
пәні.
Әлеуметтік
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D28

Әлеуметтік
философия

эпистемология әдістемесі.
Әлеуметтік
эпистемологияны қолдану
салалары.
Әлеуметтік
эпистемологияның
философиямен
өзара
әрекеттесуі.
Ақиқаттың
мәні теориялары
және
ақиқат
өлшемдері
теориялары.
«Білім»
ұғымының көп қырлылығы.
Эпистемалық негіздеудің
негізгі тұжырымдамалары.
Интернализм
және
экстернализм.
Қазіргі
философиялық
білімдер
жүйесіндегі
әлеуметтік
философия.
Әлеуметтік философияның
аксиологиялық аспектісі.
Әлеуметтік
философия
және
идеология.
Әлеуметтік
білімнің
практикалық
маңызы.
Әлеуметтік-философиялық
зерттеу
әдістері.
Орта
ғасырлардан
қазіргі
уақытқа дейінгі әлеуметтікфилософиялық
идеялар.
Адам мен қоғам туралы
ілімдердің
дамуының
әлеуметтік-мәдени
жағдайы.
Әлеуметтікфилософиялық идеялардың
әртүрлілігі: жалпы және
ерекше.
Әлеуметтік
философияның қазіргі даму
кезеңі: негізгі ағымдар мен
персоналийлер,
антропологизм,
жалпы
әлемдік
сұрақтардан
күнделікті мәселелер мен
«өмір
әлеміне»
дейін.
Әлеуметтілік,
социум,
қоғам.
Қоғамның
тұтастығы мен жүйелілігі.
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D29

Тарих
философияс
ы

D30

Құқық
философияс
ына кіріспе

Әлеуметтік
құрылым.
Азаматтық қоғам және
мемлекет.
Әлеуметтік
институттың
құрылымы
мен қызметі.
Тарихи
процесс
тарих
философиясының
пәні
ретінде.
Тарихнамалық
таным ерекшелігі. Тарих
философиясының
өзектілігі, оның қазіргі
міндеттері.
Историясофиялық
білім
генезисі және оның қайнар
көздері: антикалық, ескі
өсиеттік, жаңа өсиеттік,
жаңа еуропалық.
Прогресс теориясы және
оның иудей-христиандық
тамырлары.
Прогрестің
әлеуметтік, мәдени және
экологиялық
қайшылықтары
қазіргі
тарих
философиясының
проблемасы
ретінде.
«Тарихтың ақыры» немесе
«Тарих кегі» - әлеуметтіктарихи ойдың дамуының
баламалы сценарийлері.
Құқық
философиясының
пәні. Құқық философия
пәні
ретінде.
Құқық
философиясының
пайда
болу себептері. Құқық
философиясының тарихи
түрлері.
Құқық
философиясы мен қоғам
тарихы және мәдениеттің
өзара байланысы. Құқық
философиясы
құқықтың
идеясы мен мәні туралы
ілім ретінде.
Философия мен құқықтың
пайда болуының жалпы
көзі.
Құқықтың
пайда
болуы
мен
дамуының
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D31

Техника
философияс
ы

әлеуметтік-мәдени
факторлары мен қайнар
көздері.
Құқықтың
табиғаты.
Құқықтық
парадигма
ұғымы.
Құқықтық болмыс ұғымы.
Әлемдегі
болмыс
құрылымындағы құқықтық
болмыстың орны.
Техника философиясының
пәні
мен
мәселелері.
«Техника»: қайнар көздері,
техника
түсінігінің
эволюциясы,
қазіргі
заманғы
түсінігі.
Техниканы
анықтау.
Классикалық
философиядағы
техника
философиясының
басталуы. Т. Гоббс, Р.
Декарт, Ж. Ламетридің
еңбектеріндегі
техника
туралы мәселе. Техника:
механизмнен технологияға
дейін.
«Технократиялық
концепцияның»
генезисі
және оның ХХ ғасырдағы
дағдарыстағы санаға әсері.
Казіргі заманғы техника
философиясының
гуманитарлық компоненті
және оның өкілдері: Л.
Мумфорд, Х. Ортега-иГассет, М. Хайдеггер, Ж.
Эллюль.
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Бейіндік пәндер циклі
Таңдау бойынша компонент
D32

Қазақстанд
ық
жаңғыруды
ң
әлеуметтікмәдени
мәселелері
н
философия

Модернизация
ұғымы.
Әлеуметтік
жаңғырту
процесінің
негізгі
концепциялары.
Қазақстандағы
әлеуметтік
жаңғыртудың ерекшеліктері.
Әлеуметтік
жаңғырту
үдерістеріндегі мәдениеттің
рөлі.
Қазақстан
қазіргі

5

+
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лық талдау

D33

Мәдени
антрополог
ия

әлемде.
Қазақстанның
инновациялық
даму
стратегиясы және оның жаңа
идеологияны
қалыптастырудағы маңызы.
Жалпыға
Ортақ
Еңбек
Қоғамы.
Әлеуметтік
инфантилизм
мен
масылдықты
еңсеру.
Инновациялық процестердің
акмеологиялық компоненті.
Адам
мәселесі
ХХ
ғасырдағы
гуманитарлық
ғылымдардың
орталық
мәселесі ретінде. Мәдени
антропологияны
тәуелсіз
білім
саласы
ретінде
танудың мәдени, әлеуметтік,
теориялық
алғышарттары.
Мәдени
антропология,
этнология,
мәдениеттану,
әлеуметтік
философия
қатынастары.
Әлем
халықтарының
мәдениеттерінің әртүрлілігі.
Адам
туралы
білімнің
ерекшелігі.
Ғылымдар
жүйесіндегі
мәдени
антропология,
оның
ерекшелігі.
Мәдени
антропологиядағы әдістердің
ерекшеліктері.
Б.
Малиновскийдің
Функционализмі.
Функционализмдегі
мәдениет ұғымы.
А.Радклиф-Браунның
этнологиясы
және
әлеуметтік антропологиясы.
Ф.Боастың негізгі идеялары
мен
әдіснамалық
принциптері. Мәдениеттегі
адам-К. Гирц теориясы. Л.
Уайттағы мәдениет ұғымы.
Мәдениет эволюциясының
принциптері.
К.
Леви-
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D34

Адамдық
фактор
Қазақстанн
ың
инновациял
ық дамуы
ретінде

D35

Бұқаралық
мәдениет
теориясы

D36

Қазақ
менталитет
інің
архетиптері

Стросстың структурализмі
және
оның
мәдени
антропологияға қосқан үлесі.
Инноватиканың
табиғаты
мен мәні. Инновациялық
процестер туралы ғылымитеориялық
идеялардың
пайда болуы. Инновациялық
дамудың
негізгі
заңдылықтары.
Адам
факторы туралы түсінік,
оның дүниетанымдық және
әдіснамалық түсіндірмелері.
Қазіргі Қазақстандық қоғам:
дамудың
негізгі
тенденциялары.
«Бұқара» мәдениеттанудағы
ұғым ретінде. Бұқаралық
қоғамның қалыптасуы мен
дамуы, оның өзіне тән
белгілері. «Бұқаралық адам»
және оның пайда болу
себептері
туралы
ХХ
ғасырдың
ойшылдары.
Бұқаралық қоғамның жаңа
концепциялары. Бұқаралық
мәдениет
теориясының
қалыптасу кезеңдері. Тән
сипаттары. Қол жетімділік
және
тираждау.
Коммерциялық сипат.
Негізгі
бағыттары
мен
жанрлары.
Қоғамдық
дамудағы
бұқаралық
мәдениеттің
рөлін
бағалаудағы айырмашылық.
Бұқаралық
мәдениеттің
негізгі
бағыттары
мен
түрлері
Қазақ менталитеті ұғымы.
Қазақ менталитетінің негізгі
архетиптерінің қалыптасуы
мен
өзгеру
заңдылықтарының
мәселелері.
Қазақ
менталитетін
зерттеудегі
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D37

Қазақ
мәдениетіні
ң тарихы

D38

Абай
дүниетаны
мы

тарихи-типологиялық және
өркениеттік тәсілдер.
Номадтық
мәдениеті.
Қазақтардың
наным
сенімдерінің
жүйесі.
Номадтық
өнері.
Көшпенділердің
космоцентризмі
Қазақ мәдениетінің бастауы.
Ежелгі түркілердің мәдениет
тарихы.
Қазақстанның
ортағасырлық
мәдениеті,
оның сабақтастығы мен
өзара әсері. Дәстүрлі қазақ
мәдениеті.
18-19
ғасырлардағы
қазақ
мәдениеті. Ағартушылар, 19
ғасырдың екінші жартысы 20 ғасырдың басындағы
қазақ ғалымдары. Кеңестік
кезеңдегі
Қазақстан
мәдениеті. ҚР мәдениет
саласындағы
мемлекеттік
саясаты. Қазіргі кино өнері.
Қазіргі театр. Қазақстанның
операсы мен балеті.
Қазіргі бейнелеу өнері және
сәулет. ҚР мұражайлары мен
мұрағаттары. ҚР мәдениет
мекемелерінің жүйесі.
Философиялық дискурстағы
дүниетаным
ұғымы.
Дүниетаным
ұғымының
тарихи-философиялық және
заманауи
түсіндірмелері.
Адам
өміріндегі
дүниетанымның рөлі мен
маңызы. Дүниетаным және
мәдениет.
Абай
қазақ
халқының
мәдениетінің
көрнекті
өкілі
ретінде.
Абайдың
шығармашылық
тұлғасының алуан түрлілігі.
Абай шығармашылығының
қоғамдық санаға әсері. Абай
философиясының
негізгі
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D39

Акмеологи
я,жеке
және
әлеуметтік
табыстың
негіздері

D40

Адам
мәселесіқызмет,
қарымқатынас,
шығармаш
ылық.

идеялары.
Ағартушылық
мәдениетін
қалыптастыру
үшін
Абай
шығармашылығының
маңызы.
Абайдың
дүниетанымы
және
Қазақстанның
рухани
жаңғыруының
заманауи
міндеттері.
Абай
тұлғасының
жалпыадамзаттық маңызы.
Социум
адам
өмірінің
дамуы,
болмысының
акмеологиялық
кеңістігі
ретінде. Қазіргі социумның
акмеологиялық
қайшылықтары.
Адамқоғамды дамытудың әмбебап
ресурстарының
тасымалдаушысы. Адамның
субъектілік
әлеуетіне
біртұтас көзқарас. Қоғамның
әлеуметтік өмірінің барлық
түрлерінің қызметін ғылыми
қамтамасыз
ету
және
жұмысын
оңтайландыру
үшін акмеологиялық білім
жүйесінің қажеттілігі. Даму
акмеологиялығы ұғымының
мәні. Таным, қарым-қатынас
және
еңбек
субъектісі
ретінде
адамның
өмір
жолының маңызды кезеңі
ретіндегі жетілу мен есею.
«Адам»
ұғымының
көп
мағыналылығы және мәндік
ашықтығы. Адамды нақты
ғылыми
зерттеудің
ерекшелігі. Биология және
антропология.
Адам
антропологиялық
білімнің
субъектісі және объектісі
ретінде.
Адам
дүниетанымдық
мәселе
ретінде. Әлемнің бейнесі
және
адамның
бейнесі.
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D41

Әлеуметтік
танымның
гетерологи
ялық
парадигмас
ы

D42

Әлеуметтік
қызметтің
теориясы
мен
тәжірибесі

Дүниетаным адамды түсіну
контексті және оның өзін-өзі
тану
тәсілі
ретінде.
Онтология және гносеология
адам проблемасын түсінудің
контексті ретінде.
Әлеуметтік
гетерология
когнитивтік
кеңістіктегі
айқынсыздық
принципін
лигитимдеуші,
постнеклассикалық
әлеуметтік
зерттеу
парадигмасының
тұжырымдамасы
ретінде.
Әлеуметтік
гетерология
дамуда
өзін-өзі
ұйымдастыратын
күрделі
делдалдық, тепе-тең емес
заманауи
әлеуметтік
процестерді зерттеу ретінде.
Әлеуметтік
гетерология
дамудағы
өздігінен
ұйымдасатын
күрделі
–
жанама, тепе тең емес
заманауи
әлеуметтік
процесстерді
зерттеу
ретінде.
Айқынсыздық
принципі
контекстіндегі
гетерологиялық парадигма.
Әлеуметтік
өмірдің
бірыңғай, жалпы принципін
және
гетерологиялық
парадигманы
орталықсыздандырылған
қазіргі заманғы жағдайда тірі
процесс
ретінде
іздеуге
арналған
классикалық
әлеуметтік көзқарастар.
Әлеуметтік
қызметтің
табиғаты
мен
мәні.
Әлеуметтік
қызмет
философиялық
рефлексия
пәні ретінде. Адамзаттың
тарихи
дамуындағы
әлеуметтік
қызметтің
қалыптасуының
негізгі
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кезеңдері.
Әлеуметтік
қызметтің
философиялық
концепцияларын
қалыптастыру. Әлеуметтік
қызметтің объект-объектілі,
субъект-объектілі, субъектсубъектілі
парадигмасы.
Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік
қызметтің негізгі түрлері.
Қазіргі
Қазақстандағы
әлеуметтік
қызметті
реформалау әдіснамасы.
D43

Әлеуметтік
конфликто
логия

D44

ХХ ғасыр
философия
тарихы

Конфликтологияның
пәні,
функциялары
мен
құрылымы.
Әлеуметтік
қайшылықтар
мен
әлеуметтік
қақтығыстар.
Әлеуметтік
қақтығыстың
құрылымы.
Әлеуметтік
қақтығыстардың
жіктелуі
(типологиясы). Әлеуметтік
қақтығыстың
көздері,
себептері және мақсаттары.
Әлеуметтік
қақтығыстың
джұмыс істеу механизмі
және
даму
динамикасы
(пайда болу, даму, шешімі).
Қақтығыс
әлеуметтік
жүйелердің қасиеті ретінде.
Әлеуметтік
дамудағы
әлеуметтік
қақтығыстың
функциялары.
Неокантшылдықтың негізгі
мектептері мен өкілдері.
Сана мен әдіс туралы
феноменологиялық
ілім.
Логиканы негіздеу мәселесі.
Психологизммен полемика.
«Қатаң ғылым ретіндегі»
философия
бағдарламасы.
Еуропалық философия мен
психологиядағы бейсаналық
мәселе.
Психоанализдің
қалыптасуы.
Экзистенциализмнің
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D45

Постмодер
н
философия
сы

D46

Білім
берудің
философия
лық
әдіснамасы

әлеуметтік-тарихи
алғышарттары мен рухани
бастаулары.
Адамның
тіршілік етуі философиялық
мәселе
ретінде.
Постпозитивизм
Батыс
философиясы мен ғылым
әдіснамасының даму кезеңі
ретінде.
Структурализм.
Постструктурализм.
Постмодернизм.
Философия
тарихының
жалпы
логикасындағы
постмодерн
философиясының
орнын
анықтау.
Постмодерн
дәуіріндегі философиялық
дискурстың
ерекшелігі.
Постмодерн
философиясының
жалпы
интеллектуалдық
және
теориялық
контекст.
Классикалық философиялық
дәстүрге
қатысты
постмодерндік дискурстың
өзін-өзі
анықтауы.
Постмодернистік
философияның қайнар көзі
ретіндегі
структурализм,
психоанализ,
экзистенциализм,
герменевтика,
феноменология, марксизм.
Білім
философиясы
педагогикалық дискурстың,
білім беру білімі мен
құндылықтарының
философиялық принциптерін
анықтау және түсіну ретінде.
Білім
философиясының
генеалогия мәселесі. Білім
берудің
философиялық
принциптерінің плюрализмін
анықтауға қатысты тарихигенетикалық тәсіл.
Парадигма
ұғымы:

+

5

+

+

+

36

+

+

+

+

+

+

+

+

+

D47

Философия
ны оқыту
әдіснамасы
мен
әдістемесі

метафизикалық және қазіргі
заманғы ғылыми (Т.Кун)
мағыналар. Реформаторлық
және
эксперименттік
педагогика, оның дәстүрлі
білімге
қарсы
негізгі
бағыттары. Тәжірибе мен
эксперимент
білім беру
педагогикасы
мен
философиясының
негізгі
ұғымдары ретінде Дж. Дьюи.
Білімнің қосымшасындағы
тәжірибенің континуалдығы
мен
интерактивтілігінің
принциптері. Білім беру мен
өндірісті
интеграциялау
идеясы.
Әдістеме, әдіс және әдістеме
ұғымдарының арақатынасы.
Философияны
оқыту
әдістемесі
философия
ғылымдарын
оқыту
әдістерінің
жиынтығын
зерттейтін
пән
ретінде.
Әдістеме
оқыту
немесе
зерттеу
ережелері
мен
әдістерінің
жиынтығы
ретінде.
Философиялық
білімнің теориялық және
практикалық
негіздерін
оқыту
әдістемесі
саласындағы білім жүйесі.
Философия теориясы мен
практикасы
бойынша
сабақтарды
ұйымдастыру
және
өткізу
әдістерін
зерделеу.
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20. «Философия мәдениет феномені ретінде» сертификаттау бағдарламасы (minor)
Модульдің атауы
Философия мәдениет
феномені ретінде

1

2

3

4

5
Мәдени антропология/
Қазақстандық жаңғырудың әлеуметтікмәдени мәселелерін философиялық талдау

Семестрлер, пәндер
6
Бұқаралық мәдениет теориясы / Адами
фактор
Қазақстанның
инновациялық
дамуының шарты ретінде

7
Қазақ мәдениетінің тарихы/
Қазақ менталитетінің архетиптері
Абайдың Дүниетанымы /
Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістік
негіздері

38

21. Оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу (ЖОН)
ЖОН
ЖОН 1
ЖОН 2

ЖОН 3

ЖОН 4
ЖОН 5

ЖОН 6

ЖОН 7

ЖОН 8

Модуль бойынша жоспарланған оқыту нәтижелері
Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын жүзеге асыруға ықпал ететін философияның,
қолданбалы экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми пәндердің өзекті білімдерін көрсетеді..
Қоғам туралы біртұтас жүйе және адам, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды
тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы Тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті
жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адам мен табиғи ортаға зиянды және қауіпті
факторлардың әсері. Өзінің кәсіби қызметінде қазіргі қоғамның бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, өзара
түсіністік, төзімділік және демократиялық құндылықтарының басымдықтарында өзінің азаматтық
ұстанымын бекітеді.
Әлеуметтік, саяси, мәдениеттанушылық, психологиялық салалардың біртұтас жүйелі бірлігі ретінде қоғам
туралы, Адам және оның топтық мінез-құлқы туралы Әлеуметтік-саяси ғылымдарды талдау және зерттеу
пәні ретінде, қазіргі заманғы қоғамдардың әлеуметтік-саяси дамуының бағыттары мен бағыттары туралы
білімді меңгерген.
Кәсіби міндеттерді шешуге үш тілде ауызша және ауызша емес нысанда еркін және оңай сөйлесуге
қабілетті. Мәдениетаралық диалог тұрғысынан объективті түсіндіру және сыни бағалау тәсілдерін
меңгерген. Ақпаратты және құбылыстарды талдайды, өңдейді, жинақтайды және жаңғыртады.
Ақпараттық сауаттылықты, философия дамуының жаңа үрдістері туралы білім алу үшін жаңа ақпараттықкоммуникациялық технологиялармен жұмыс істей білуді көрсетеді. Жаңа цифрлық шындықты зерттеу
әдіснамасын меңгерген және оның мүмкіндіктерін пайдалана отырып, философиялық зерттеулерді
жобалайды.
Табиғатты, қоғамды және ойлауды зерттеудегі сандық технологиялардың рөлін талдайды және тиісті
философиялық тұжырымдамаларды тұжырымдайды. Қазіргі қоғамдағы коммуникативті ұтымдылық
мәдениетін қалыптастырудағы сандық технологиялардың маңыздылығын түсіндіреді және оларды әртүрлі
әлеуметтік іс-шараларға қолдану бойынша практикалық ұсыныстар жасайды.
Философиялық мәдениеттің негізгі санаттары, философияның тарихи дамуының негізгі кезеңдері және
ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтардың ерекшелігін ұтымды ұғынудағы философиялық
мәдениеттің рөлін түсіну туралы базалық білімді көрсетеді. Алынған білімді адамның әлеуметтік қызметіне
философиялық идеялардың әсерін зерттеу үшін қолданады және философияның теориясы мен тарихы
туралы білімді қоғамдық сананы жаңғыртудың өзекті мәселелерімен салыстырады. Адамның әлемге жанжақты қарым-қатынасы ретінде философиялық дүниетанымның мәні мен табиғаты туралы базалық
білімдерді және өмірдің түрлі салаларындағы әлеуметтік-мәдени өзгерістердің теориясы мен тәжірибесінің
өзекті мәселелерін ұғыну контекстінде философиялық дүниетанымның ерекшелігін түсінуді көрсетеді.
Алынған білімді қоғамның инновациялық дамуының дүниетанымдық матрицасын қалыптастыру, ұлттық
бірегейлік кодын сақтау контексінде Әлеуметтік және рухани жаңғырту мәселелерін ұғыну бойынша
зерттеулер жүргізу үшін қолданады.
Философия пәні мен оның функцияларына, философияның арақатынасына және рухани өмірдің басқа
формаларына, Әлемдік философиялық ойдың, мектептер мен ілімдердің дамуының негізгі кезеңдеріне
қатысты дербес зерттеу ұстанымын дәлелдейді. Пікірталастар мен полемиканы тиімді жүргізу, тұлғааралық
қарым-қатынасты ұйымдастыру және ұжымдағы жұмыс, көпшілік алдында сөйлеу, философиялық тілдің
негізгі ұғымдары мен категорияларына операция жасау үшін философиялық рефлексия тәсілдерін
қолданады. Өмір тіршілігінің әртүрлі салаларындағы әлеуметтік-мәдени өзгерістер мәселелерін талқылау
және шешу кезінде коммуникативтік ұтымдылық дағдыларын қалыптастыру үшін философиялық

Оқыту әдісі
Интерактивті дәріс

Бағалау әдісі
Эссе

Кейс-тапсырма

Коллоквиум

Дискурсивті практикум

Баяндама

Жобалық оқыту

Презентация

Жобалық оқыту

Презентация

Жобалық оқыту

Коллоквиум

Дискурсивті практикум

Баяндама

Интерактивті дәріс

Тест

ЖОН 9

ЖОН 10
ЖОН 11
ЖОН 12
ЖОН 13
ЖОН 14

дүниетанымның когнитивті әлеуетін пайдаланады. Әлеуметтік практикаға өмірдің түрлі салаларында
әлеуметтік-мәдени өзгерістердің қазіргі мәселелерін шешу саласында философиялық білім беру дағдыларын
енгізеді.
Әлеуметтік-мәдени қызмет саласындағы қазіргі заманғы философиялық зерттеулердің негізгі бағыттары
туралы кәсіби білімін және әлеуметтік-мәдени қызмет саласындағы философиялық мәселелерді өзінше
түсіндіру қабілетін көрсетеді. Қазақстанның қазіргі заманғы өркениеттік даму нұсқаларын талдау және
болжау үшін философиялық әдіснаманың когнитивті әлеуетін пайдаланады.
Әлеуметтік мәдени қызметтің түрлі бағыттары бойынша нақты философиялық мәселелерді шешу саласында
үнемі жаңа білім алады. Әлеуметтік-мәдени қызмет саласындағы философиялық білімнің өзекті мәселелері
бойынша көпшілік алдында сөйлеу негіздерін және өз көзқарасын жазбаша дәлелді баяндауды меңгерген.
Философиялық дискурстағы адам мен қоғам проблемаларының мәні туралы кәсіби білімді және әлеуметтікгуманитарлық қызметтің тиімді жүйесін қалыптастыру үшін өзекті мәселелерді шешудің философиялық
әдіснамасының негізгі қағидаттарын түсінуді көрсетеді.
Адамның жан-жақты дамуына қажетті әлеуметтік жағдайлар жасау, адам болмысының тарихи танымын
және адамның табиғатқа, қоғамға, басқа адамдарға және өзіне қатысты адамгершілік міндеттерін түсіну
бойынша зерттеулер жүргізу үшін алған білімдерін қолданады.
Қоғамдық санада қоғамдық дамудың гуманистік сипатының құндылығын, қазіргі табиғи және әлеуметтік
процестерде адам факторы рөлінің өсуін бекітеді.
Қоғамдық сананы жаңғырту үдерістері контекстінде жеке және әлеуметтік табысқа жету үшін қажетті
әлеуметтік жағдайларды қалыптастыруға бағытталған практикалық ұсыныстардың өзектілігін дәлелдейді.
Кәсіби философиялық білім берудің практикалық дағдылары мен дағдыларын пайдалана отырып, адам және
қоғамдық дамудың өзекті мәселелерін талқылауға және шешуге қатысады.

40

Эвристикалық сұхбат

Хабарлама

Дөңгелек үстел

Портфолио

Дискурсивті практикум

Баяндама

Төңкерілген класс

Эссе

Дискуссия

Жоба

Кейс-тапсырма

Коллоквиум

41

