
 



 



1 6D020100 - «Философия» мамандығы түлегінің білім беру бағдарламасының 

төлқұжаты 

1.1 Біліктіліктер мен лауазымдардың тізімі 

6D020100 - «Философия» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми 

дәрежесін тағайындайтын, ғылыми-педагогикалық кадрларды 3 жылдық оқу мерзімімен 

оқытуға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік білім беру 

бағдарламасы 

Мамандарды дайындау мақсаты   

6D020100 - «Философия» мамандығы бойынша философия докторын (PhD) 

дайындаудың білім беру бағдарламасы ғылыми, педагогикалық бағдарға ие және жоғарғы, 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және ғылыми-зерттеу секторы үшін білім беру 

бағдарламаларында пәндерді тереңдетіп оқыту, оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізеді. 

6D020100 - «Философия» мамандығы бойынша докторлық бағдарламаның негізгі 

міндеттері: 

- ғылыми білімдердің тұжырымдамалық мәселелерін зерттеуге қол жеткізуге 

мүмкіндік беретін іргелі білімі бар докторанттарды дайындау; 

- докторлық диссертация, яғни тәуелсіз зерттеу болып табылатын теориялық 

тұжырымдамалары әзірленген, олардың жиынтығы жаңа маңызды ғылыми жетістік 

ретінде немесе әлеуметтік-мәдени маңызы бар ғылыми мәселенің шешімі ретінде 

қарастырылатын ғылыми жұмыс болып табылады. 

- ғылыми-зерттеу жұмыстарын сәтті жүзеге асыру; 

- қазіргі заманғы ғылыми мәселелерді анықтау және шешу; 

- ғылыми-зерттеу жұмысында ғылыми әдістерді пайдалану дағдыларын 

шоғырландыру және одан әрі дамыту; 

- жаңа білім алу үшін ойлау мәдениетін және ғылыми негізде өз жұмысын 

ұйымдастыру дағдыларын игеру; 

- ғылыми-зерттеу жұмыстарын жалғастыру үшін ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын меңгеру, қажетті білім қорын алу; 

- педагогика және психология саласында қажетті білімді игеру және университетте 

әлеуметтік және философиялық пәндерді оқыту дағдыларын игеру; 

- заманауи оқыту технологияларын дамыту; 

6D020100 - Философия мамандығы бойынша философия докторы (PhD) кәсіби 

қызметінің салалары: 

- кез келген меншік нысанындағы ғылыми, ғылыми-зерттеу институттары мен 

ұйымдары; жобалау-аналитикалық зерттеу ұйымдары; ғылыми-зерттеу институттары 

сараптамалық кеңес беру; республикалық және облыстық мемлекеттік органдар; 

мемлекеттік білім беру және мемлекеттік емес жоғары оқу орындары болып табылады. 

1.2 Негізгі құзыреттер 

1) осы салада қолданылатын дағдылар мен зерттеу әдістері тұрғысынан зерттеу 

саласының жүйелі түсінігін көрсету; 

2) ғылыми зерттеулердің кешенді процесін жоспарлау, әзірлеу, енгізу және түзету; 

3) ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялауға лайық болуы мүмкін өз 

түпнұсқа зерттеулерімен ғылыми сала шекараларын кеңейтуге үлес қосу;  

4) жаңа және кешенді идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу; 

5) өздерінің білімдері мен жетістіктерін әріптестерге, ғылыми қауымдастыққа және 

жұртшылыққа жеткізу; 

6) қоғамның дамуына білімге негізделе отырып ықпал ету. 

 

Докторантураның жалпы құзыретілігі: 

1) түсінігі бар (НҚ1) 



- дамудың негізгі кезеңдері және ғылым эволюциясындағы парадигмалардың 

өзгеруі туралы; 

- жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдарының 

идеологиялық және әдістемелік ерекшелігі; 

- тиісті білім саласының ғылыми мектептері туралы, олардың теориялық және 

тәжірибелік әзірлемелері туралы; 

- тиісті саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми 

тұжырымдамалары туралы; 

- тәжірибелік жұмысқа ғылыми әзірлемелерді енгізу механизмі туралы; 

 - ғылыми қоғамдастықтағы өзара қарым-қатынас нормалары туралы; 

- ғалымның педагогикалық және ғылыми этикасы туралы. 

2) білу және түсіну (НҚ2): 

- жаһандану және интернационалдандыру тұрғысынан отандық ғылымның даму 

үрдістері, бағыттары мен даму заңдылықтары; 

- ғылыми білімдердің әдістемесі; 

- тиісті саладағы әлемдік ғылымның жетістіктері; 

- ғылым мен білімнің әлеуметтік жауапкершілігін (тану және қабылдау); 

- ғылыми қарым-қатынас және халықаралық ынтымақтастық үшін шетел тілін білу; 

3) істей алу (НҚ3): 

- зерттеу үрдісін ұйымдастыру, жоспарлау және жүзеге асыру; 

- зерттеу саласындағы әртүрлі теориялық тұжырымдарды талдау, бағалау және 

салыстыру, қорытынды жасау; 

- түрлі көздерден ақпаратты талдау және өңдеу; 

- заманауи теориялар мен талдау әдістеріне негізделген, академиялық тұтастықпен 

сипатталатын, тәуелсіз ғылыми зерттеу жүргізу; 

- өздерінің жаңа ғылыми идеяларын қалыптастырады, өздерінің білімін және 

идеяларын ғылыми қоғамдастыққа жеткізеді, ғылыми білімнің шекарасын кеңейтеді; 

- заманауи зерттеу әдіснамасын таңдау және тиімді пайдалану; 

- өзіндік одан әрі кәсіби дамуды жоспарлау және болжау. 

4) дағдылары бар (НҚ4): 

- әр түрлі ғылыми теориялар мен идеяларды сыни талдау, бағалау және салыстыру; 

- аналитикалық және тәжірибелік зерттеулер; 

- зерттеу нәтижелерін жоспарлау және болжау; 

- халықаралық ғылыми форумдарда, конференцияларда және семинарларда 

шешендік және көпшілік алдында сөйлеу; 

- ғылыми жазба және ғылыми байланыс; 

- ғылыми-зерттеу процестерін жоспарлау, үйлестіру және енгізу; 

- таңдаған ғылыми әдістердің сапасы мен тиімділігін көрсететін оқу саласын 

жүйелі түрде түсіну; 

- ғылыми іс-шараларға, іргелі ғылыми отандық және халықаралық жобаларға 

қатысу; 

- көшбасшылық және командалық басқару; 

- ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметке жауапты және шығармашылық 

көзқарас; заманауи ақпараттық және инновациялық технологияларды пайдалана отырып, 

ғылыми ақпаратты беруде патенттік іздеу және тәжірибе жүргізу; 

- ғылыми жаңалықтар мен оқиғаларға зияткерлік меншік құқықтарын қорғау; 

- шет тілінде еркін сөйлесу. 

5) құзыретті болу (НҚ5): 

- ғылыми және білім беру қызметі саласында ақпараттық ағымдардың жедел 

жаңаруы мен өсуі жағдайында; 

- теориялық және тәжірибелік зерттеулер жүргізуде; 



 - ғылыми зерттеулердегі теориялық және қолданбалы міндеттерді қалыптастыру 

және шешу; 

- тиісті саладағы мәселелердің кәсіби және жан-жақты талдауын жүргізуде; 

- тұлғааралық қарым-қатынас және адам ресурстарын басқару мәселелері бойынша; 

- университеттің мамандарын даярлау мәселелерінде; 

- ғылыми жобаларды және зерттеулерді сараптау кезінде; 

- үздіксіз кәсіптік өсуді қамтамасыз етуде. 

 

6D020100 - «Философия» ОБ түлегінің  

кәсіби біліктілігі: 

 

Дүниетанымдық құзыреті 

Әлеуметтік-саяси көзқарастың құзыреттілігі, әлеуметтік теориялар мен 

бағдарламалардың тұжырымдамалық түсінігін іске асыру қабілеті. 

Эпистемологиялық құзыреттілік әлемнің ғылыми көрінісін қалыптастыру 

шеберлігін білдіреді. 

Этикалық құзыреттілік отансүйгіштік пен толеранттылық қағидаттарына 

негізделген азаматтық ұстанымды негіздейді. 

Ғылыми зерттеу мәдениетінің құзыреттілігі ғылымның этосы контексінде 

қарым-қатынас жасау мүмкіндігін қамтиды. 

 

Кәсіптік құзыреттілік 

Педагогикалық құзыреттілік білім беру бағдарламаларын, жоғары білім берудегі 

философиялық пәндер бойынша авторлық курстарды дамытуға қатысу мүмкіндігін 

білдіреді. 

Әдіснамалық құзыреттілік когнитивтік қызметтің стратегиясын қалыптастыру 

дағдыларын білдіреді. 

Инноваторлық құзыреттілік жаңа білімге, әдіске, өнімге бағытталған ғылыми 

жобаларды іске асыру мүмкіндігін білдіреді. 

 

Сарапшы-аналитикалық құзыреттілік пәнаралық сараптамалық топтардың, 

мемлекеттік, мемлекеттік органдар мен ұйымдардың құрамында сараптамалық жұмысты 

және консультацияларды жүзеге асыру мүмкіндігін білдіреді. 

 

Коммуникативтік құзыреттілік 

Ғылыми басқару құзыреттілігі ғылыми топ жұмысын ұйымдастыруға қатысу 

мүмкіндігін білдіреді. 

Лингвистикалық құзыреттілік әртүрлі кәсіптік қызметте шығармашылық қатысуға 

мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілінде сөйлеуді білдіреді. 

 

Өзін - өзі басқарудың құзыреттілігі 

Ғалымның әлеуметтiк жүзеге асырылуының құзыреттiлiгi өзiнiң ғылыми 

қызметiнiң әлеуметтiк маңыздылығын көру мүмкiндiгiнiң қалыптасуын болжайды. 

Мақсатты анықтаудағы құзыреттілік ғылыми қызметтіңің мақсаттарын 

тұжырымдау қабілетін қалыптастыруды, оны іске асырудың тиісті бағдарламаларын 

қалыптастыруды және нәтижені болжауды қамтиды. 

 

  

 

 



1 Паспорт образовательной программы выпускника специальности  

6D020100- «Философия» 

 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Профессиональная образовательная программа послевузовского образования, 

направленная на подготовку научных и педагогических кадров с нормативным сроком 

обучения 3 года, присуждением ученой степени доктор философии (PhD) по 

специальности 6D020100 – «Философия» 

Цель подготовки специалистов  

Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD) по 

специальности 6D020100 – «Философия» имеет научно-педагогическую направленность и 

предполагает фундаментальную образовательную, методологическую и 

исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по образовательным 

программам для системы высшего, послевузовского образования и научно-

исследовательского сектора. 

Основными задачами докторской программы по специальности 6D020100 – 

«Философия» являются: 

-подготовку докторанта, обладающего фундаментальными знаниями, 

позволяющими осуществить выход на исследование концептуальных проблем научного 

знания; 

- написание докторской диссертации, научной работы, представляющей собой 

самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное научное достижение, 

или решена крупная научная проблема, имеющая важное социально-культурное значение;  

- успешное осуществление исследовательской деятельности; 

- формулирование и решение современных научных проблем; 

- закрепление и дальнейшее развитие навыков по использованию научных методов 

в исследовательской деятельности; 

- овладение культурой мышления и умениями на научной основе организовывать свой 

труд, приобретать новые знания; 

- приобретение навыков организации и проведения научных исследований, получения 

необходимого запаса знаний для продолжения научной работы; 

- овладение необходимыми знаниями в области педагогики и психологии и навыками 

преподавания социально-философских дисциплин в вузе; 

- освоение современных технологий обучения; 

Сферами профессиональной деятельности доктора философии (PhD) по 

специальности 6D020100 – Философия являются:  

- научные, научно-исследовательские учреждения и организации любой формы 

собственности; проектно-аналитические исследовательские организации; экспертно- 

консультационные исследовательские институты; республиканские и областные 

государственные органы; учебно-воспитательные государственные и негосударственные 

высшие учебные заведения. 

1.2 Ключевые компетенции 

Дескрипторы третьего уровня предполагают способности:  

1) демонстрировать системное понимание области изучения, мастерство в части 

умений и методов исследования, используемых в данной области;  

2) планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать комплексный 

процесс научных исследований;  

3) вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в расширение 

границ научной области, которые могут заслуживать публикации на национальном или 

международном уровне;  

4) критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные идеи;  



5) сообщать свои знания и достижения коллегам, научному сообществу и широкой 

общественности;  

6) содействовать развитию общества, основанному на знаниях.  

 

Общие компетенции докторантуры: 

1) иметь представление (КК1): 
- об основных этапах развития и смене парадигм в эволюции науки; 

- о предметной, мировоззренческой и методологической специфике естественных 

(социальных, гуманитарных, экономических) наук; 

- о научных школах соответствующей отрасли знаний, их теоретических и 

практических разработках; 

- о научных концепциях мировой и казахстанской науки в соответствующей 

области; 

- о механизме внедрения научных разработок в практическую деятельность; 

 - о нормах взаимодействия в научном сообществе; 

- о педагогической и научной этике ученого-исследователя. 

2) знать и понимать(КК2): 

- современные тенденции, направления и закономерности развития отечественной 

науки в условиях глобализации и интернационализации; 

- методологию научного познания; 

- достижения мировой науки в соответствующей области; 

- (осознавать и принимать) социальную ответственность науки и образования; 

- в совершенстве иностранный язык для осуществления научной коммуникации и 

международного сотрудничества; 

3) уметь (КК3): 

-  организовывать, планировать и реализовывать процесс научных исследований; 

- анализировать, оценивать и сравнивать различные теоретические концепции в 

области исследования и делать выводы; 

- анализировать и обрабатывать информацию из различных источников; 

- проводить самостоятельное научное исследование, характеризующееся 

академической целостностью, на основе современных теорий и методов анализа; 

- генерировать собственные новые научные идеи, сообщать свои знания и идеи 

научному сообществу, расширяя границы научного познания; 

- выбирать и эффективно использовать современную методологию исследования; 

- планировать и прогнозировать свое дальнейшее профессиональное развитие. 

4) иметь навыки(КК4): 

- критического анализа, оценки и сравнения различных научных теорий и идей; 

- аналитической и экспериментальной научной деятельности; 

- планирования и прогнозирования результатов исследования; 

- ораторского искусства и публичного выступления на международных научных 

форумах, конференциях и семинарах; 

- научного письма и научной коммуникации; 

- планирования, координирования и реализации процессов научных исследований; 

-системного понимания области изучения и демонстрировать качественность и 

результативность выбранных научных методов; 

- участия в научных мероприятиях, фундаментальных научных отечественных и 

международных проектах; 

- лидерского управления и руководства коллективом; 

- ответственного и творческого отношения к научной и научно-педагогической 

деятельности; проведения патентного поиска и опыта передачи научной информации с 

использованием современных информационных и инновационных технологий; 



- защиты интеллектуальных прав собственности на научные открытия и 

разработки; 

- свободного общения на иностранном языке. 

5) быть компетентным(КК5): 

- в области научной и научно-педагогической деятельности в условиях быстрого 

обновления и роста информационных потоков; 

- в проведении теоретических и экспериментальных научных исследований; 

 - в постановке и решении теоретических и прикладных задач в научном 

исследовании; 

- в проведении профессионального и всестороннего анализа проблем в 

соответствующей области; 

- в вопросах межличностного общения и управления человеческими ресурсами; 

- в вопросах вузовской подготовки специалистов; 

- в проведении экспертизы научных проектов и исследований; 

- в обеспечении постоянного профессионального роста. 

 

Профессиональные компетенции  

выпускника ОП 6D020100 - «Философия»: 

 

Компетенция мировоззренческая  

Компетентность социально-политического видения способность к реализации 

концептуального осмысления социальных теорий и программ. 

Компетентность эпистемологическая предполагает владение принципами  

формирования научной картины мира.  

Компетентность этическая предполагает наличие осмысленной гражданской 

позиции, основанной на принципах патриотизма, толерантности. 

Компетенция культуры научного исследования предполагает умение 

коммуникации в контексте этоса науки. 

 

Компетенция профессиональная 

Компетентность педагогическая предполагает способность участия в разработке 

образовательных программ, авторских курсов по философским дисциплинам в высшей 

школе.  

Компетентность методологическая предполагает наличие навыков 
формирования стратегии познавательной деятельности.  

Компетентность инноваторства предполагает способность реализации научно-

исследовательских проектов, ориентированных на получение нового знания, метода, 

продукта.  

 

Компетентность экспертно-аналитическая предполагает способность 

проводить аналитическую работу и консультирование в составе междисциплинарных 

экспертных групп, общественных, государственных учреждений и организаций. 

Компетенция коммуникативная 

Компетентность научного менеджмента предполагает способность участия в 

организации работы научного коллектива.  

Компетентность лингвистическая предполагает владение языками на уровне, 

позволяющем возможность творческого участия в различных видах профессиональной 

деятельности. 

 

Компетенция самоменеджмента 

Компетентность социальной реализации учёного предполагает формирование 

способности видения социальной значимости собственной научной деятельности. 



Компетентность целеполагания предполагает формирование способности 

формулировать цели научной деятельности, формировать адекватные программы ее 

реализации и прогнозировать результат. 



1 Passport of the graduate educational program of the specialty 6D020100 «Philosophy» 

1.1 List of qualifications and positions 

The professional educational program of postgraduate education directed to preparation 

of scientific and pedagogical staff with the standard term of training of 3 years, award of an 

academic degree the doctor of philosophy (PhD) in the specialty 6D020100 – «Philosophy» 

Purpose of training of specialists  

The educational program of training of the doctor of philosophy (PhD) in the specialty 

6D020100 – "Philosophy" has scientific and pedagogical focus and assumes fundamental 

educational, methodological and research preparation and profound studying of disciplines 

according to educational programs for the system of the higher, postgraduate education and the 

research sector. 

The main objectives of the doctor's program in the specialty 6D020100 – «Philosophy» 

are: 

- training of the doctoral candidate having the fundamental knowledge allowing to carry 

out the outlet to the research of conceptual problems of scientific knowledge; 

- writing of the doctoral dissertation, the scientific work representing an independent 

research in which theoretical provisions which set can be qualified as new large scientific 

achievement are drafted or the large scientific problem having important welfare value is solved;  

- successful implementation of research activity; 

- formulation and solution of modern scientific problems; 

- fixing and further development of skills in use of scientific methods in research activity; 

- mastering the culture of thinking and abilities on a scientific basis to organize the work, 

to acquire new knowledge; 

- acquisition of skills of the organization and carrying out scientific research, receiving a 

necessary stock of knowledge for continuation of scientific work; 

- mastering necessary knowledge in the field of pedagogics and psychology and skills of 

teaching social and philosophical disciplines in higher education institution; 

- development of modern technologies of training; 

 

Spheres of professional activity of the doctor of philosophy (PhD) in the specialty 

6D020100 – «Philosophy» are: 

- scientific, research establishments and organizations of any form of ownership; design 

and analytical research organizations; expert consulting research institutes; republican and 

regional public authorities; teaching and educational state and non-state higher educational 

institutions. 

1.2 Key competencies 

Descriptors of the third level assume abilities:  

1) to show system understanding of area of studying, skill regarding abilities and 

methods of a research used in the field;  

2) to plan, to develop, realize and adjust complex process of scientific research;  

3) to make a contribution own original researches in expansion of borders of scientific 

area which can deserve the publication at national or international level;  

4) to critically analyze, estimate and synthesize the new and difficult ideas;  

5) to tell the knowledge and achievements to colleagues, scientific community and the 

general public;  

6) to promote the development of society based on knowledge. 

 

General competences of PhD: 

1) to have a notion (GC1): 
- about the main stages of development and change of paradigms in evolution of science; 

- about subject, world outlook and methodological specifics natural (social, humanitarian, 

economic) sciences; 



- about schools of sciences of the relevant industry of knowledge, their theoretical and 

practical developments; 

- about scientific concepts of world and Kazakhstan science in the respective area; 

- about the mechanism of introduction of scientific developments in practical activities; 

 - about norms of interaction in scientific community; 

- about pedagogical and scientific ethics of the scientist-researcher. 

2) to know and understand (GC2): 

- current trends, the directions and regularities of development of domestic science in the 

conditions of globalization and internationalization; 

- methodology of scientific knowledge; 

- achievements of world science in the respective area; 

- (to realize and accept) social responsibility of science and education; 

- in perfection a foreign language for implementation of scientific communication and the 

international cooperation; 

3) to be able (GC3): 

- to organize, plan and realize process of scientific research; 

- to analyze, estimate and compare various theoretical concepts in the field of a research 

and to draw conclusions; 

- to analyze and process information from various sources; 

- to conduct the independent scientific research which is characterized by the academic 

integrity on the basis of modern theories and methods of the analysis; 

- to generate own new scientific ideas, to report the knowledge and the ideas to scientific 

community, expanding borders of scientific knowledge; 

- to choose and to effectively use modern methodology of a research; 

- to plan and predict the further professional development. 

4) to have skills (GC4): 

- critical analysis, assessment and comparison of various scientific theories and ideas; 

- analytical and experimental scientific activity; 

- planning and forecasting of results of a research; 

- oratory and a public statement at the international scientific forums, conferences and 

seminars; 

- scientific letter and scientific communication; 

- planning, coordinating and realization of processes of scientific research; 

- system understanding of area of studying and to show goodness and effectiveness of the 

chosen scientific methods; 

- participation in scientific actions, fundamental scientific domestic and international 

projects; 

- leader management and management of collective; 

- responsible and creative attitude to scientific and scientific and pedagogical activity; 

carrying out patent search and experience of transfer of scientific information with use of 

modern information and innovative technologies; 

- protection of the intellectual property rights to discoveries and developments; 

- free communication in a foreign language. 

5) to be competent (GC5): 

- in the field of scientific and scientific and pedagogical activity in the conditions of fast 

updating and growth of information flows; 

- in carrying out theoretical and pilot scientific research; 

 - in setting and a solution of theoretical and applied tasks in scientific research; 

- in carrying out the professional and comprehensive analysis of problems in the 

respective area; 

- in questions of interpersonal communication and management of human resources; 

- in questions of high school training of specialists; 



- in conducting examination of scientific projects and researches; 

- in ensuring continuous professional growth. 

 

Professional competences of  

the graduate of EP 6D020100 - "Philosophy": 

 

World outlook competence  

Competence of socio-political vision ability to realization of conceptual judgment of 

social theories and programs. 

The competence epistemological assumes possession of the principles of formation of a 

scientific picture of the world.  

The competence ethical assumes existence of the intelligent civic stand based on the 

principles of patriotism, tolerance. 

The competence of culture of scientific research assumes ability of communication in the 

context of an etos of science. 

 

Professional competence 

The pedagogical competence assumes ability of participation in development of 

educational programs, author's courses on philosophical disciplines at the higher school.  

The methodological competence  assumes existence of skills of formation of strategy of 

cognitive activity.  

The innovation competence  assumes ability of implementation of the research projects 

focused on obtaining new knowledge, a method, product.  

 

Expert and analytical competence assumes ability to carry out analytical work and 

consultation as a part of cross-disciplinary expert groups, public, public institutions and the 

organizations. 

 

Communicative competence 

Competence of scientific management assumes ability of participation in the organization 

of work of research team.  

Lingual competence assumes language skills at the level allowing a possibility of creative 

participation in different types of professional activity. 

 

Competence of self-management  

Competence of social realization of the scientist assumes formation of ability of vision of 

the social importance of own scientific activity. 

Competence of goal-setting  assumes formation of ability to formulate the purposes of 

scientific activity, to form adequate programs of its realization and to predict result. 



Білім беру бағадарламасының мазмұны 6D020100 «Философия» 
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Философиялық 

зерттеулердің 

әдіснамасы  

Методология 

философских 

исследований  

Methodology of 

philosophical 

studies/  

Отандық 

философияның 

өзекті мәселелері  

Актуальные 

проблемы 

отечественной 

философии  

Actual problems 

of Kazakhstan 

philosophy 

білім мен түсінік: ғылыми зерттеу әдіснамасы  

білім мен түсінікті қолдану: ғылыми теориялар мен 

идеяларды сараптамалық-аналитикалық талдау; өздерінің 

ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін кәсіби 

жоспарлау және болжау; ашық сөйлеу дағдылары, соның 

ішінде академиялық қоғамдастық алдында.  

пайымдауларды білдіру: іргелі және қолданбалы 

зерттеу мәселелерін шешу саласында; тұлғааралық 

қарым-қатынас және адами ресурстарды басқару 

мәселелерінде; университетте мамандарды дайындау 

мәселелерінде. 

коммуникативтік дағдылар: ғылыми іс-шараларға 

қатысу, іргелі ғылыми зерттеулер; көшбасшылық және 

команда менеджменті; ғылыми және білім беру қызметіне 

жауапты және шығармашылық көзқарас; патенттік 

іздестіру және ғылыми ақпаратты беру тәжірибесін 

жүргізу; үш тілде еркін сөйлесу.  

Оқу қабілеті: зерттеу үрдісін ұйымдастыру, жоспарлау 

және жүзеге асыру; түрлі көздерден ақпаратты талдау 

және өңдеу; өздерінің жаңа ғылыми идеяларын 

қалыптастыру, өздерінің білімін және идеяларын ғылыми 

қауымдастыққа жеткізу; өзінің болашақ біліктілігін 

жоспарлау және болжау, ғылыми білімдердің 

тұжырымдамалық мәселелерін зерттеуге қол жеткізу 
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мүмкіндігін білу. 

 

қазақтың 

философиялық 

ой-пікірі 

Казахская 

философская 

мысль в 

контексте 

современности 

The Kazakh 
philosophical 
thought in the 
context of 
modernity 

TiPP-

7302/ 
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7302 

Философиялық 

мәтіндерді 

аударудың 

теориясы мен 

тәжірибесі  

Теория и практика 

перевода 

философских 

текстов  

The translation of 

philosophical texts: 

theory and practic e 

/ Қазіргі заманғы 

қазақстандық 
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казахстанской 
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Trends in recent 
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Kazakhstan 

philosophy 

Қоғамдық даму 

проблемаларын 

зерттеудің 

әдіснамалық 

мәселелері  

Методологическ

ие вопросы 

исследования 

проблем 

общественного 

развития  

Studying of 

problems of 

evolution of 

society: 

methodological 

issues 

білім мен түсінік: жаһандану және 

интернационалдандыру кезеңіндегі отандық ғылымның 

даму бағыттары мен мен заңдылықтардың заманауи 

тенденциялары; тиісті саладағы әлемдік ғылымның 

жетістіктері. 

білім мен түсінікті қолдану: әлеуметтік теориялар мен 

бағдарламаларды тұжырымдамалық түсінуді жүзеге 

асыру мүмкіндігі; әлемнің ғылыми көрінісін 

қалыптастыру принциптерін білу; пәнаралық 

сараптамалық топтардың, қоғамдық, мемлекттік 

мекемелер мен ұйымдар құрамында аналитикалық жұмыс 

жасау және кеңес беру. 

пікір білдіру: патриоттық және толеранттылық 

қағидаттарына негізделген саналы азаматтық 

позициясының болуы. 

коммуникативтік дағдылар: ғылымның этосы 

тұрғысынан қарым-қатынас жасау дағдысы.  

оқуға қабілеті: жаңа білім, әдіс, өнім алуға бағытталған 

ғылыми жобаларды іске асыру қабілеті. 
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эволюционизм 

Philosophy of 

history: universal 

evolutionism 

Философиялық 

антропология 

айнасындағы 

адам  

Человек в 

зеркале 

философской 

антропологии 

Man in the mirror 

of philosophical 

anthropology 

білімі мен түсінігі: адамның биологиялық түр ретінде 

қалыптасу мәселелері және қоғамның әлеуметтік-мәдени 

дамуының әр түрлі деңгейлерінде оның әлеуметтік 

қасиеттерін қалыптастыру. 

білім мен түсінікті қолдану: адамның өмір сүру 

проблемасының призмасы арқылы мәдениетті түсіну, 

мәдени процестердің тұжырымдамалық талдауын жүргізу 

қабілеті және соның негізінде әлеуметтік шындықты 

жобалау және түрлендіру бойынша бағдарламалар жасай 

алу. 

пайымдауларды білдіру: адамтану ғылымы 

саласындағы когнитивті стратегияларды қалыптастыруда 

дағдылар болуы. 

коммуникативтік дағдылар: әр түрлі кәсіби қызмет 

түрлерінде шығармашылық қатысу мүмкіндігін беретін 

деңгейде тіл біліктілігі. 

Оқуға қабілеттілігі: ғалымның әлеуметтік іске 

асырылуы, өзінің ғылыми жұмыстарының әлеуметтік 

маңыздылығын көре білу қабілетін қалыптастырады.  

 

6
 

1
0
 

1 
APSA 

-7303 

Қазіргі 

антропологияның 

өзекті мәселелері 

Актуальные 

проблемы 

современной 

антропологии 

Topical issues of 

modern 

anthropology 

ПД В К
В

 

3 Е  

1 
OT -

7304 

Білім беру 

технологиялары 

және адам  

Образовательные 

технологии и 

человек  

Educational 

technologies and 

human person 

ПД В К
В

 

3 Е  

Әлеуметтік 

трансформациян

ың 

философиялық 

мәселелері  

Философские 

проблемы 

білімі мен түсінігі: әлеуметтік даму проблемаларын 

зерттеу әдістемесі, қазіргі заманғы әлеуметтік өзгерістер. 

білім мен түсінікті қолдану: ғаламдық, аймақтық және 

басқа да ғылыми зерттеулердің күрделі процессін 

жоспарлау, әзірлеу, енгізу және түзету. әлеуметтік даму 

үдерісі, осы саладағы түпнұсқа зерттеулерді ұсыну, 

ұлттық немесе халықаралық нәтижелерге жариялау. 

6
 

1
0
 

1 

GNM

P - 

7303 

Жаһандану және 

жаңа әлемдік 

тәртіп 

Глобализация и 

новый мировой 

порядок 

Globalization and 

the New World 

Order 

ПД В К
В

 

3 Е  



социальной 

трансформации  

Philosophical 

problems of social 

transformation 

пайымдауларды білдіру: сын тұрғысынан ойлау, 

әлеуметтік дамудың ғылыми және әлеуметтік 

бағдарламаларының жаңа, тұжырымдамалық талдауын 

бағалау және синтездеу. 

коммуникативтік дағдылар: академиялық қоғамды, 

студенттік өмірді және қоғамды аудару, білімге 

негізделген қоғамның дамуына жәрдемдесу. 

оқу нәтижелері: Курстың мақсаты студенттерге 

қолданбалы өнер саласында теориялық білімдер мен 

дағдыларды жеткізу болып табылады. 

 

PV - 

7304 

Қазіргі замандағы 

саяси билік 

Политическая 

власть в 

современном мире  

Political power in 

the contemporary 

world 

 
 



 

Содержание образовательной программы 6D020100 «Философия» 

Название  

модуля 

Ожидаемые результаты обучения Объем 

С
ем

е
ст

р
 

Компоненты модуля 

K
Z

 

E
C

T
S

 

Код 

дисци

плин

ы 

Названия 

составляющих 

модуля 

(дисциплины / 

проф.практик и 

т.п.) 

Ц
и

к
л
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

(О
О

Д
, 

Б
Д

, 
П

Д
) 

 

гр
у
п

п
а 

(А
,В

,С
) 

О
К

/ 
К

В
 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
  

к
р
ед

и
то

в
 

Ф
о
р
м

а 
ко

н
тр

о
л
я
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Философиялық 

зерттеулердің 

әдіснамасы  

Методология 

философских 

исследований  

Methodology of 

philosophical 

studies/  

Отандық 

философияның 

өзекті мәселелері  

Актуальные 

проблемы 

отечественной 

философии  

Actual problems 

of Kazakhstan 

philosophy 

знание и понимание: методологии научного 

исследования 

применение знаний и понимания: экспертно-

аналитический анализ научных теорий и идей; 

профессиональное планирование и прогнозирование 

результатов собственной исследовательской 

деятельности; навыки публичных выступлений, в том 

числе, перед академическим сообществом. 

выражение суждений:  в области решении 

фундаментальных и прикладных исследовательских 

задач; в вопросах межличностного общения и управления 

человеческими ресурсами; в вопросах вузовской 

подготовки специалистов. 

коммуникативные способности:  участия в научных 

мероприятиях,  фундаментальных научных проектах; 

лидерского управления и руководства коллективом; 

ответственного и творческого отношения к научной и 

педагогической деятельности; проведения патентного 

поиска и опыта передачи научной информации; 

свободного общения на трех языках. 

способности к учебе: организовывать, планировать и 

реализовывать процесс научных исследований; 

анализировать и обрабатывать информацию из различных 

9
 

1
5
 

1 
FMN

I-

7201  

The philosophy and 

methodology of 

scientific research  

Философия и 

методология 

научного 

исследования  

Ғылыми зерттеудің 

философиясы мен 

әдіснамасы  

БД А О
К

 

3 Э 

КК1 

КК2 

КК3 

КК4 

КК5 

 

1 

KOI-

7301/ 

KFM

KS - 

7301 

Тарихи-

философиялық 

зерттеулердің 

концептуалдық 

негіздері  

Концептуальные 

основания 

историко-

философских 

исследований  

Conceptual 

foundations of 

philosophy of 

history/ Қазіргі 

заман 

ПД В К
В

 

3 Э 



источников; генерировать собственные новые научные 

идеи, сообщать свои знания и идеи научному 

сообществу;  планировать и прогнозировать свое 

дальнейшее профессиональное развитие, способность 

осуществлять выход на исследование концептуальных 

проблем научного знания. 

контестіндегі 

қазақтың 

философиялық 

ой-пікірі 

Казахская 

философская 

мысль в 

контексте 

современности 

The Kazakh 
philosophical 
thought in the 
context of 
modernity 

TiPP-

7302/ 

TSKP

h -

7302 

Философиялық 

мәтіндерді 

аударудың 

теориясы мен 

тәжірибесі  

Теория и практика 

перевода 

философских 

текстов  

The translation of 

philosophical texts: 

theory and practic e 

/ Қазіргі заманғы 

қазақстандық 

философияның 

трендтері 

Тренды 

современной 

казахстанской 

философии 

ПД В К
В

  

3 Э 



Trends in recent 

Kazakhstan 

philosophy 

Қоғамдық даму 

проблемаларын 

зерттеудің 

әдіснамалық 

мәселелері  

Методологическ

ие вопросы 

исследования 

проблем 

общественного 

развития  

Studying of 

problems of 

evolution of 

society: 

methodological 

issues 

знание и понимание:  современных тенденций, 

направлений и закономерностей развития отечественной 

науки в условиях глобализации и интернационализации; 

достижения мировой науки области исследований 

процессов общественного развития. 

применение знаний и понимания: способность к 

реализации концептуального осмысления социальных 

теорий и программ; владение принципами  формирования 

научной картины мира; способность проводить 

аналитическую работу и консультирование в составе 

междисциплинарных экспертных групп, общественных, 

государственных учреждений и организаций. 

выражение суждений:  наличие осмысленной 

гражданской позиции, основанной на принципах 

патриотизма, толерантности. 

коммуникативные способности:  умение коммуникации 

в контексте этоса науки. 

способности к учебе: способность реализации научно-

исследовательских проектов, ориентированных на 

получение нового знания, метода, продукта. 

 

6
 

1
0
 

1 
TSSK

-7304 

Модернизация 

жағдайында 

қазақстандық 

қоғамның 

әлеуметтік 

құрылымының 

трансформацияс

ы  

Трансформация 

социальной 

структуры 

казахстанского 

общества в 

условиях 

модернизации 

The 

transformation of 

the social 

structure of 

Kazakhstan 

society in the 

conditions of 

modernization 

ПД В К
В

 

3 Э  

1 
Fi -

7303 

Тарих 

философиясы: 

жаһандық 

эволюционизм  

Философия 

истории: 

универсальный 

ПД В К
В

 

3 Э  



эволюционизм 

Philosophy of 

history: universal 

evolutionism 

Философиялық 

антропология 

айнасындағы 

адам  

Человек в 

зеркале 

философской 

антропологии 

Man in the mirror 

of philosophical 

anthropology 

знание и понимание: проблем становления человека как 

биологического вида и формирования его социальных 

качеств на разных ступенях социокультурного развития 

общества. 

применение знаний и понимания: ориентация на 

осмысление культуры сквозь призму проблемы 

человеческого существования, способность осуществлять 

концептуальный анализ культурных процессов и на его 

основе создавать программы проектирования и 

преобразования социальной реальности. 

выражение суждений:  наличие навыков формирования 

стратегии познавательной деятельности в сфере 

человекознания 

коммуникативные способности:  владение языками на 

уровне, позволяющем возможность творческого участия 

в различных видах профессиональной деятельности. 

способности к учебе: социальной реализации учёного, 

что предполагает формирование способности видения 

социальной значимости собственной научной 

деятельности. 

6
 

1
0
 

1 
APSA 

-7303 

Қазіргі 

антропологияның 

өзекті мәселелері 

Актуальные 

проблемы 

современной 

антропологии 

Topical issues of 

modern 

anthropology 

ПД В К
В

 

3 Э  

1 
OT -

7304 

Білім беру 

технологиялары 

және адам  

Образовательные 

технологии и 

человек  

Educational 

technologies and 

human person 

ПД В К
В

 

3 Э  

Әлеуметтік 

трансформациян

ың 

философиялық 

мәселелері  

Философские 

проблемы 

знание и понимание: методологии  исследования 

проблем общественного развития, социальных 

трансформаций в современном мире.  

применение знаний и понимания: планирование, 

разработка, реализация и корректировка комплексного 

процесса научных исследований в области глобальных, 

региональных и др. процессов общественного развития, 

6
 

1
0
 

1 

GNMP 

- 

7303 

Жаһандану және 

жаңа әлемдік 

тәртіп 

Глобализация и 

новый мировой 

порядок 

Globalization and 

the New World 

Order 

ПД В К
В

 

3 Э  



социальной 

трансформации  

Philosophical 

problems of social 

transformation 

проведение собственных оригинальных исследованиями 

в данной области, публикации на национальном или 

международном уровне результатов данных 

исследований. 

выражение суждений:  критическое осмысление, 

оценивание и синтез новых идей, концептуальный анализ 

научных и социальных программ общественного 

развития. 

коммуникативные способности:  трансляция знаний 

академическому сообществу, студенчеству и широкой 

общественности, содействовать развитию общества 

основанному на знаниях.  

способности к учебе: системное понимание сущности и 

оснований , мастерство в части умений и методов 

исследования, используемых в данной области. 

PV - 

7304 

Қазіргі замандағы 

саяси билік 

Политическая 

власть в 

современном мире  

Political power in 

the contemporary 

world 

 
 
 
 
 



 

Content of the Educational program 6D020100 «Philosophy» 

Title of the 

program unit 

Expected results of the education Volume 

S
em

es
te

r 

Components of the unit 

K
Z

 

E
C

T
S

 

Disc

iplin

e 

code 

Titles of the unit  

component 

(discipline / 

prof. practice, 

etc.) 

D
is

ci
p
li

n
e 

cy
cl

e 

(O
O

D
, 

B
D

, 
P

D
) 

 
G

ro
u
p
 (

А
,В

,С
) 

О
К

/ 
К

В
 

C
re

d
it

s 
q
u
an

ti
ty

  

F
o
rm

 o
f 

th
e 

co
n
tr

o
l 

F
o
rm

ed
 

co
m

p
et

en
ce

 

Философиялық 

зерттеулердің 

әдіснамасы  

Методология 

философских 

исследований  

Methodology of 

philosophical 

studies 

knowledge and understanding: methodology of scientific 

research  

using of knowledge and understanding: expert and 

analytical analysis of scientific theories and ideas; professional 

planning and forecasting of results of own research activity; 

skills of public statements, including the academic community. 

expression of judgments: in the area of solution of 

fundamental and applied research tasks; in questions of 

interpersonal communication and management of human 

resources; in questions of high school training of specialists. 

communicative skills:  participation in the scientific actions, 

fundamental scientific projects; leader management and 

management of collective body; responsible and creative 

relations to scientific and pedagogical activity; carrying out 

patent search and experience of transfering of scientific 

information and free communication in three languages. 

academic intelligence: to organize, plan and realize process 

of scientific research; to analyze and work out information 

from various sources; to generate own new scientific ideas, to 

report the knowledge and the ideas to scientific community; 

to plan and predict the further professional development, 

ability to carry out outlet to the research of conceptual 

problems of scientific knowledge. 

9
 

1
5

 

1 
FM

NI-

7201  

The philosophy 

and methodology 

of scientific 

research  

Философия и 

методология 

научного 

исследования  

Ғылыми 

зерттеудің 

философиясы мен 

әдіснамасы  

BS А 

M
C

 

3 E 

GC1 

GC2 

GC3 

GC4 

GC5 

 

1 
KOI

-

7301 

Тарихи-

философиялық 

зерттеулердің 

концептуалдық 

негіздері  

Концептуальны

е основания 

историко-

философских 

исследований  

Conceptual 

foundations of 

philosophy of 

PS В S
C

 

3 E 



history 

TiP

P-

7302 

Философиялық 

мәтіндерді 

аударудың 

теориясы мен 

тәжірибесі  

Теория и 

практика 

перевода 

философских 

текстов  

The translation of 

philosophical 

texts: theory and 

practice  

PS В 

К
В

 S
C

 S
C

 S
C

 S
C

 

3 E 

Қоғамдық даму 

проблемаларын 

зерттеудің 

әдіснамалық 

мәселелері  

Методологическ

ие вопросы 

исследования 

проблем 

общественного 

развития  

Studying of 

problems of 

evolution of 

society: 

methodological 

issues 

knowledge and understanding:  current trends, the 

directions and regularities of development of domestic 

science in the conditions of globalization and 

internationalization; achievements of world science in the 

respective area. 

using of knowledge and understanding: ability to the 

realization of conceptual judgment of the social theories and 

programs; possession of the principles of formation of 

scientific picture of the world; ability to carry out analytical 

work and consultation in the structure of cross-disciplinary 

expert groups, public, state institutions and organizations. 

expression of judgments: existence of the intelligent civic 

position based on the principles of patriotism and tolerance. 

communicative skills: ability of communication in the 

context of science. 

academic intelligence: ability of implementation of the 

research projects focused on obtaining new knowledge, 

method and product. 

6
 

1
0
 

3 
TSS

K-

7302 

Модернизация 

жағдайында 

қазақстандық 

қоғамның 

әлеуметтік 

құрылымының 

трансформация

сы  

Трансформаци

я социальной 

структуры 

казахстанского 

общества в 

условиях 

модернизации 

The 

transformation 

of the social 

PS В S
C

 

3 E  



 structure of 

Kazakhstan 

society in the 

conditions of 

modernization 

3 
Fi -

7303 

Тарих 

философиясы: 

жаһандық 

эволюционизм  

Философия 

истории: 

универсальный 

эволюционизм 

Philosophy of 

history: 

universal 

evolutionism 

PS В S
C

 

3 E  

Философиялық 

антропология 

айнасындағы 

адам  

Человек в 

зеркале 

философской 

антропологии 

Man in the mirror 

of philosophical 

anthropology 

knowledge and understanding: problems of the formation 

of person as species and formation of his social qualities at 

different steps of sociocultural development of society. 

using of knowledge and understanding: orientation to 

judgment of culture through a prism of a problem of human 

existence, ability to carry out the conceptual analysis of 

cultural processes and  to create programs of design and 

transformation of social reality on its basis. 

expression of judgments:  existence of skills of formation of 

cognitive activity strategy in the sphere of human knowledge. 

communicative skills:  language skills at the level,allowing 

the possibility of creative participation in different types of 

professional activity. 

academic intelligence: social realization of the scientist that 

assumes formation of ability of vision of the social 

importance of own scientific activity. 
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Әлеуметтік 

трансформациян

ың 

философиялық 

мәселелері  

Философские 

проблемы 

социальной 

трансформации  

Philosophical 

problems of social 

transformation 

knowledge and understanding: a methodology for studying 

the problems of social development and social 

transformations in the modern world.  

application of knowledge and understanding: planning, 

developing, implementing and adjusting an integrated process 

of scientific research in the field of global, regional and other 

processes of social development, conducting our own original 

research in this area, publishing the results of these studies at 

a national or international level. 

expression of judgments: critical thinking, evaluation and 

synthesis of new ideas, conceptual analysis of scientific and 

social programs for social development.  

communication skills: knowledge transfer to the academic 

community, students and the general public, to promote the 

development of a knowledge-based society.  

learning ability: a systematic understanding of the essence 

and bases, mastery in terms of skills and research methods 

used in this field. 
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2 Қосымша 

 

АҚПАРАТТЫҚ ПАКЕТ/ ECTS БОЙЫНША КУРСТАРДЫҢ ТІЗІМДЕМЕСІ 

Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы  

Образовательная программа - «Философия» - 6D020100 оқу бағдарламасы 

УНИВЕР

СИТЕТ 

жайлы 

ақпарат 

 

1. ЖОО аты және мекенжайы: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, №1 корпус, 

№307 аудитория,   Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 

кафедрасы, 30-шы Гвардиялық Дивизия, 34 

2. Академиялық күнтізбе: 1 оқу жылы (тек ғана күндізгі оқу нысаны). 

 

2018-2019  оқу жылы докторантурада оқушылар үшін  

Күзгі  семестр 

21 тамыз – 25  тамыз Докторанттарды қабылдау 

30 тамыз Қазақстан Республикасы Конституция күні  

26  тамыз – 29  тамыз Таңдамалы пәндерге тіркелу 

1 қыркүйек Білім күні және оқу жылының басталуының 

салтанатты ашылуы 

3  қыркүйек – 29 

желтоқсан 
1 семестр 

3  қыркүйек – 15  

желтоқсан 

Теориялық оқыту  

15-20 қазан Аралық бақылау. №1 рейтинг  

26 қараша – 8  желтоқсан Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы, 

соның ішінде докторлық диссертацияны 

толықтыру  

5 қараша-23 қараша Теориялық оқытудан қол үзбей 

педагогикалық тәжірибе 

1  желтоқсан Бірінші Президент күні  

10-15  желтоқсан Аралық бақылау. №2 рейтинг 

16-17  желтоқсан Қазақстан Республикасы Тәуелсіздік күні 

18  желтоқсан – 29  

желтоқсан 

Емтихан сессиясы   

29  желтоқсан 1 семестрдың қорытындысы  

1 қаңтар Оқытудың бірінші кезеңі үшін төлеудің 

соңғы күні (100%) 

1-2 қаңтар Жаңа жыл  

31  желтоқсан - 5   қаңтар Қысқы демалыс  

2 семестр 

7  қаңтар Рождество мерекесі 

8  қаңтар –26 шілде 2 семестр 

8  қаңтар – 2 наурыз Зерттеу тәжірибесі 

8  наурыз Халықаралық әйелдер күні  

21-23  наурыз Наурыз мейрамы 

1 мамыр Қазақстан халқының бірлік күні  

7 мамыр Отан қорғау күні  

9  мамыр Жеңіс күні  

5 – 24   мамыр Емтихан сессиясы 

29 шілдеден бастап Жазғы демалыс 

3. ЖОО басшылығы  



Ректор- Толеген М.А.,  з.ғ.к. 

Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректор -  

Сералин Г.А., PhD докторы 

Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор – Мырзагалиева А.Б., б.ғ.д., 

профессор. 

Академиялық саясат және білім беру бағдарламасын басқару 

департаментінің директоры -  п.ғ.к., Стеблецова И.С. 

Сапа менеджменті, мониторниг және болжау бөлімі бастығы - Алимбекова 

Н.А. 

Оқу үрдісін ұйымдастыру және бақыла бөлімінің бастығы– Сәдірбекова Н. Ә. 

Тарих, филология және халықаралық қатынастар факультетінің деканы– 

Оскембай А.А., т.ғ.к., 

Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының 

меңгерушісі – т.ғ.д., профессор Жанбосинова А.С. 

4. ЖОО жалпы сипаттамасы:  

Қазіргі уақытта университет әрекет ету мерзімі шектелмеген жоғары кәсіби 

білім берудің көп деңгейлі құрылымы шеңберінде орта кәсіптік, жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру саласында білім беру қызметін 

жүзеге асыру құқығына арналған мемлекеттік лицензияға сәйкес мамандарды 

әзірлеуді жүзеге асырады: 

- жоғары кәсіптік білім берудің 45 мамандығы бойынша. Сонымен қатар 

бакалавриат деңгейінде оқу мерзімі - 4 жыл, сырттай оқу түрінде - 5 жыл, 

сонымен қатар қысқартылған түрде жоғары білім алу формалары: жоғары 

білім негізінде - 2 жыл, орта кәсіптік білім негізінде - 3 жыл. 

- магистратураның 30 мамандығы бойынша, 3 докторлық бағдарламаға. 

Университетте кредиттік оқыту жүйесі енгізілген: 2003-04 оқу жылынан 

бастап - экономикалық мамандық студенттері үшін; 2004-05 оқу жылынан 

бастап - жоғары кәсіби білімнің барлық мамандықтарының 1 курс 

студенттеріне арналған. 

Қазіргі уақытта оқу үдерісі 19 кафедра факультеттерінде жүргізіледі. 

ТФжХҚ факультетінде 11 бакалавриат оқу бағдарламасына, 7 магистратура, 3 

докторлық бағдарламаға дайындық жүргізіледі: 5В011400 – «Тарих», 

5В020200 – «Халықаралық қатынастар», 5В050200 – «Саясаттану», 6М020300 

– «Тарих», 6M020400 - «Мәдениеттану», 6М020100 - «Философия», 6М050200 

- «Саясаттану», 6D020100 - «Философия», 6D020300 - «Тарих». Оқу үрдісінде 

оқытушылардың, ізденушілердің, магистранттар мен кафедраның 

студенттерінің барлық бағыттары бойынша материалдар белсенді 

пайдаланылуда. ҒЗЖ және СҒЗЖ нәтижелері білім беру үрдісіне енгізілген. 

 

5. Ұсынылатын оқу бағдарламаларының тізімі (оқу ақысын қоса 

алғанда): 

Докторантура: 6D020100 - «Философия». 

 

6. Бағдарламаға тіркелу және қабылдау рәсімі (ережелері)  

Академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету үшін студенттер белгілі бір 

пәндерді басқа оқу орындарында, оның ішінде шетелде оқиды. Сонымен қатар 

білім беру ұйымының басшысы басқа білім беру ұйымдарында оқуға арналған 

кредиттер санының жоғарғы лимитін белгілейді. Қазақстан Республикасының 

білім беру ұйымдарында жеке пәндерді оқыған жағдайда білім беру ұйымдары 

арасында екі жақты келісім жасалады. 

Пән бойынша аралық аттестаттаудан өткеннен кейін басқа білім беру 

ұйымдарында жеке пәндерді оқыған жағдайда, білім алушы білім беру 



ұйымының деканатына (бөліміне) емтихан қорытындысы, пән бойынша 

қорытынды баға және игерілген кредиттер саны көрсетілген емтихан 

ведомосін (немесе транскрипті) жібереді. 

Студенттің ерекше үлгідегі өтінімінде келесідей мәліметтер көрсетіледі: 

жіберуші ЖОО аты-жөні және толық мекен-жайы, факультеттің / кафедраның 

және университеттің академиялық ұтқырлық бағдарламасы үйлестірушісінің 

тегі, аты, әкесінің аты, сондай-ақ студенттің жеке мәліметтері (тегі, аты, 

әкесінің аты, туған күні, тұрғылықты мекен-жайы, байланыс деректері). 

Өтініште студенттердің ынталылығы туралы ақпарат (ұтқырлық 

бағдарламаларына қатысу үшін), шетелде оқып үйренетін тілдің біліктілік 

деңгейі, шетелде өткен жұмыс тәжірибесі және шетелде оқуға грант алу 

мүмкіндігі туралы ақпарат көрсетіледі. 

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқу туралы келісім 

академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша студенттің оқу процесін 

реттейтін негізгі құжат болып табылады және арнайы үлгіде ағылшын тілінде 

аяқталады. 

Қабылдаушы университеттің академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу 

туралы оң шешімі кезінде келісім үш жақты тәртіпте жасалынады: 

қабылдаушы, оқытушы және жіберуші ЖОО. 

Оқу 

бағдарлам

алары 

туралы 

ақпарат 

(Курс 

каталогы) 

1. Оқу бағдарламаларының жалпы сипаттамасы 

Ғылыми дәреже / біліктілік: 

«Философия» мамандығы бойынша PhD докторы (6D020100). 

Оқу деңгейлері (қадамдары): 

3 деңгей (докторантура) 

Бағдарламаға қатысуға қойылатын талаптар: 

Бағдарламаға қабылдау Қазақстан Республикасының докторантура 

бағдарламасына қабылдаудың үлгілік ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 

Білім беру және кәсіби мақсаттары: Мамандық білімнің ғылыми 

тұжырымдамалық мәселелерін зерттеуге мүмкіндік беретін іргелі біліммен 

докторантты даярлауды қамтиды. 

«Әлеуметтік философия» оқыту траекториясы қоғамдық өмірдің барлық 

салаларын дамытудың әлеуметтік процестері мен даму заңдылықтарын 

түсінетін, Қазақстан қоғамының ұзақ мерзімді даму тенденцияларына 

бағытталған ғылыми және әлеуметтік бағдарламаларды құруға қабілетті 

мамандарды қалыптастыруды қамтиды. 

«Философиялық антропология және мәдениет философиясы» оқыту 

траекториясы адамның өмір сүру проблемасының призмасы арқылы 

мәдениетті түсінуге бағытталған, мәдени процестердің тұжырымдамалық 

талдауын жүзеге асыруға қабілетті зерттеушілерді қалыптастырады және оның 

негізінде әлеуметтік шындықты жобалау және қайта құру бойынша 

бағдарламалар жасайды. 

Кәсіби қызметтің бағыттары: 

6D020100 - «Философия» білім беру бағдарламасы шеңберінде докторанттың 

«Әлеуметтік философия» және «Философия антропологиясы және мәдениет 

философиясы» екі білім беру траекториясының бірін таңдауға мүмкіндігі бар. 

Кредиттер көрсетілген бағдарлама құрылымы: 

2018 жылы қабылдау бағдарламасының құрылымы (№1 қосымша). 

Қорытынды емтихандар 

Емтихан әрбір пән бойынша ауызша немесе жазбаша түрде емтихан билеті 

түрінде қабылданады. 

6 семестрде PhD докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертацияны қорғау 

жоспарлануда.  



 

 

Әр пән бойынша оқытушылардың тегі, аты, әкесінің аты: 

Ахметжанова К.Б. ф.ғ.д.: 

1. Тарихи-философиялық зерттеулердің тұжырымдамалық негіздері 

2. Философиялық мәтіндерді аудару теориясы мен практикасы 

3. Ғылыми зерттеулердің философиясы мен әдістемесі 

Шелепов В.М., ф.ғ.к.: 

1. Қазіргі заманғы антропологияның өзекті мәселелері 

2. Білім беру технологиясы және адам 

Қабдрахманова Ф.Қ., ф.ғ.к.: 

1.Тарих философиясы: жалпыға ортақ эволюция  

2.Қазіргі заманғы қазақстандық философияның трендтері 

3.Қазіргі заман контекстіндегі қазақтың философиялық ой-пікірі 

Сейтембетов Е.Ж., ф.ғ.к.: 

1. Жаһандану және Жаңа әлем тәртібі   

2. Қазіргі әлемдегі саяси билік 

3. Жаңғырту контекстіндегі қазақстандық қоғамның әлеуметтік құрылымын 

өзгерту 

 1. Жеке пәндер (курстар, бірліктер) сипаттамасы 1А қосымшасы 

Білім 

алушылар 

үшін 

қосымша 

ақпарат 

 

1. Тұру / Орналастыру - 1789 орынға арналған ыңғайлы студенттік үй. Білім 

алушылардың сабақтарына және демалыстарына дайындық үшін барлық  

жағдайлар қарастырылған: «Кітапхана», «Оқу залы» және «Интернет-кафе»  

Тамақтану: Оқу ғимаратындағы 150 орынды асхана уақытылы және жоғары 

сапалы тамақпен қамтамасыз етеді. 

Медициналық қызметтер: 

Университеттің студенттеріне медициналық көмек медициналық орталықта 

(СЭС және МӨҚ талаптарына сәйкес) жүзеге асырылады, онда алғашқы 

көмек, медициналық тексеру, алдын алу шаралары өткізіледі. Өскемен 

қаласының №1 қалалық ауруханасымен студенттер мен оқытушыларға 

медициналық көмек көрсету туралы келісім бар (қосымша келісімнің 

нотариалдық куәландырылған көшірмесі қоса беріледі). Қаланың «Денсаулық 

орталығы» қызметкерлері университеттің студенттерімен кездесіп, «Дөңгелек 

үстелдерді» үнемі өткізіп тұрады. 

Оқу ғимараттарының және жатақханаларының санитарлық қалпын денсаулық 

орталығының жетекшісі бақылайды, ал тиісті мекемелердің коменданты осы 

жағдайлардың сақталуына жауап береді. 

Студенттік офис - Жастар саясаты орталығы бұрын құрылған Комитеттерді 

Жастар ісі және Мәдениет орталығын,  сондай-ақ студенттік жастар 

бірлестігін біріктіретін университеттің құрылымдық бөлімшесі болып 

табылады: «Нұр Отан» ХДП жастар қанаты «Жас Отан», «Қазақстан 

студенттер альянсы» республикалық жастар ұйымының филиалы, «Қыран»  

полицияға көмек көрсету бөлімшесі, студенттік жастар еңбек жасақтары.  

Оқу шарттары: 

Интерактивті жабдықталған кабинеттер - 1 

Мультимедиялық зал - 1 

Зертханалар - 4 

Шеберханалар - 1 

Спорт залы - 1 

Жүзу зертханасы - 1 

Оқу залы – 1 



 1 қосымша 

 

6D020100 - «ФИЛОСОФИЯ» ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

Пән циклы  Пән коды  Пәннің атауы  

ECTS 

бойынша 

кредиттерді

ң саны  

Семестр 

БП МК 
FMNI 7201 

Ғылыми зерттеулердің философиясы 

мен әдістемесі 

5 1 

ПП ТК KOI 

7301 

Тарихи-философиялық зерттеулердің 

тұжырымдамалық негіздері 

5 1 

ПП ТК TiPP 

7302 

Философиялық мәтіндерді аудару 

теориясы мен практикасы 

5 1 

ПП ТК APSA 

7303 

Қазіргі заманғы антропологияның 

өзекті мәселелері 

5 1 

ПП ТК OT 

7304 

Оқу технологиясы және адам 5 1 

Тәжірибе 

модулдері 

Is Зерттеу тәжірибесі 14 3 

Тәжірибе 

модулдері 

P Педагогикалық тәжірибе 3 2 

Ғылыми-

зерттеу 

жұмысыны

ң модулі  

NI Докторлық диссертацияны қоса 

алғанда, докторанттын ғылыми-

зерттеу жұмыстары 

126 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

Қорытынд

ы 

аттестация 

модулы 

OZDD Докторлық диссертацияны рәсімдеу 

және қорғау 

4 6 

Қорытынд

ы 

аттестация 

модулы 

KA Кешенді талдау 1 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1А қосымша 

 

Жекеленген пәндердің (курсатр, бірліктердің) сипаттамасы: 

 

Курстың/пәннің/бірліктің атауы  

Ғылыми зерттеудің философиясы мен әдіснамасы  

Пәннің коды FMNI 7201 

Пәннің типі 

МММ 

Курстың/пәннің деңгейі  

БП МК 

Оқу жылы - 1 

Оқу семестрі - 1 

Кредиттер саны - 5 

Дәріскердің/профессордың АЖТ 

Ф.ғ.д., Ахметжанова К.Б. 

Мақсат - ғылыми зерттеулердің философиясын және әдіснамасын меңгеру, 

докторанттардың ғылыми зерттеулер саласындағы құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пререквизиттер: 

«Ғылым тарихы және философиясы» / «Ғылым философиясы» 

Пәннің мазмұны: «Философия және ғылыми зерттеулер әдіснамасы» пәні. Танымдық 

әрекеттің әдістері мен деңгейлері: түсіну нұсқалары. Қазіргі философиядағы ғылымның 

әдіснамасы. Ғылыми қызметінің ерекшелігі. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау 

және ұйымдастыру. Ғылыми зерттеулердің аппараттары мен сатылары. Эксперименттік 

және теориялық зерттеу әдістерінің ерекшеліктері. Ғылыми теория, гипотеза, мәселе. 

Зияткерлік меншік философиясы. Ғылыми этика және ғалымның ғылыми зерттеулер 

шеңберіндегі жауапкершілігі. 

Дүниетанымдық, кәсіби, сараптамалық және аналитикалық құзыреттілігі 

Білу: 

- ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру қоры; 

- философияны әдіснама ретінде қолдану мүмкіндігі. 

Істей алу: 

- пәннің негізгі ұғымдарының логикалық құрылымын түсіндіру; 

- ғылыми зерттеулер тарихының анналдарынан негізгі парадигмаларды зерттеу; 

- сыни ойлау дағдыларын дамыту; 

- әлемдік ғылымның қалыптасуы және дамуы заңдарын білу. 

Дағдыны меңгеру:  

- ғылыми зерттеулердің заманауи әдістері; 

- ғылыми және әлеуметтік бағдарламаларды түсіну және сыни талдау; 

- ғылыми әлеуетін жетілдіру және дамыту дағдылары. 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:  

1. Абдильдин Ж.М. Собрание сочинений в пяти томах. – Алматы: Өнер, 2000.  

2. Изотов М.З. Социально-культурные детерминанты интеграции современной науки. – 

Алма-Ата: Наука, 1993.  

3. Нысанбаев А.Н. Собрание сочинений в 10 томах. Алматы, 2016.  

4. Научное познание: поиски новых парадигм /под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 2014.  

5. Хамидов А.А. Свобода научного творчества и ответственность ученого. Алматы, 2014.  

Дополнительная:  

1. Ильин В.В. Философия науки. – М. :Либроком, 2009. – 224 б.  

2. История и философия науки. Под ред. Крянева Ю.В., Моториной Л.Е. - М.: ИНФРА-

М,2011. - 416 б.  



3. Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. –М.: Прогресс-

Традиция, 2010. – 528 б.  

4. Кохановский В.П.и др. Основы философии науки. - М.: Феникс, 2010. – 603 б. 

 5. Лебедев С.А., Ильин В.В. и др. Введение в философию и историю науки. - М.: 

Едиториал УРСС, 2009. – 344 б.  

6. Мырзалы С.К. Ғылымның тарихы мен философиясы. – Алматы: Бастау, 2014.  

7. Степин В.С. История и философия науки. – М.:Академический Проект, 2011. –423 б.  

8. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф. История и философия науки. – Алматы: 

Қазақуниверситеті, 2013. – 150 б.  

9. Философия науки. Под редакцией А.И.Липкина. - М.: Эксмо,, 2009. – 608 б. 10. Этика и 

социальная ответственность ученых /Под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 2014. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс / қазақ тілі 

 

 

Курстың/пәннің/бірліктің атауы  

Тарихи-философиялық зерттеудің концептуалды негіздері   

Пәннің коды KOI-7301 

Пәннің типі 

МММ 

Курстың/пәннің деңгейі  

ПП ТК 

Оқу жылы - 1 

Оқу семестрі - 1 

Кредиттер саны - 5 

Дәріскердің/профессордың АЖТ 

Ф.ғ.д., Ахметжанова К.Б. 

Мақсат - тарихи-философиялық ойдың негізгі бағыттарын қалыптастырудың табиғаты 

мен әдісін түсіну. 

Пререквизиттер: 

«Ғылым тарихы және философиясы» / «Ғылым философиясы» 

Пәннің мазмұны: Пәннің шеңберінде тарихи-философиялық зерттеулер әдіснамасы 

мәселелері қарастырылады, философия тарихына әртүрлі әдістемелік тәсілдердің өзара 

байланысы туралы сұрақтар қойылады. 

Сарапшы-аналитикалық, кәсіптік құзыреттілік 

Білу: 

- философия тарихын қалыптастырудың логикасы, қазіргі заманғы тарихи-философиялық 

зерттеулер мазмұны, әлемдік және ұлттық тарихи-философиялық ойдың өзекті 

мәселелері. 

Істей алу: 

- тұжырымдамалық деңгейде идеялар, мәтіндер, тұжырымдамалардың мазмұны, 

теориялардың қалыптасуына талдау жасау. 

Дағдыны меңгеру: 

- бастапқы көздермен жұмыс, мәтінді талдау, тарихи және философиялық мәтіндерді 

түсіндіру. 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:  

1. Аблеев, С.Р. История мировой философии: Учебник для вузов / С.Р. Аблеев. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 318 б. 

2. Алексеев, П.В. История философии / П.В. Алексеев. - М.: Проспект, 2015. - 240 б. 

3.Ажимов Ф.Е. Философия: история или теория? Заметки о специфике истории 

философии // Вопросы философии. 2014. № 9. С. 27-32. 



4.Бажов С.И. Проблемы методологии историко-философского исследования // 

Гуманитарные научные исследования. 2012. № 10 [Электронный ресурс]. URL: 

http://human.snauka.ru/2012/10/1648 (дата обращения: 23.09.2018). 

5.Горохов В. Г. Метод историко-критического анализа концептуальных схем науки А. 

Койре. История философии. Т. 20. 2015 https://iphras.ru/uplfile  

6. Кротов А.А. Методология современных историко-философских исследований во 

Франции // Вопросы философии. 2017. № 6. 

7. Шишков, И.З. История философии: Реконструкция истории европейской философии 

через призму теории познания: Учебное пособие / И.З. Шишков. - М.: КД Либроком, 2015. 

- 848 б. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс / қазақ тілі 

 

 

Курстың/пәннің/бірліктің атауы  

Философиялық мәтіндерді аударудың теориясы мен тәжірибесі  

Пәннің коды: TiPP-7302 

Пәннің типі 

МММ 

Курстың/пәннің деңгейі  

ПП ТК 

Оқу жылы - 1 

Оқу семестрі - 1 

Кредиттер саны - 5 

Дәріскердің/профессордың АЖТ 

Ф.ғ.д., Ахметжанова К.Б. 

Мақсат - шет тіліндегі философиялық әдебиеттермен жұмыс жасау дағдыларын дамытуға 

үлес қосу. 

Пререквизиттер: 

«Ғылым тарихы және философиясы» / «Ғылым философиясы» 

Пәннің мазмұны: автордың тілінде философиялық мәтіндермен жұмыс істеу. Түпнұсқа 

авторлардың мәтіндерімен жұмыс істеудің тәсілдері, принциптері, әдістері, 

философиялық тұжырымдамалардың мазмұнын түсіндіру және аударма. Қазақстанда үш 

тілділікті енгізу тұрғысында ең басты назар түпнұсқа авторлардың мәтіндерін қазақ, орыс 

және ағылшын тілдеріне аудару теориясы мен тәжірибесіне салынады. 

дүниетанымдық құзырет 

Білу: философиялық мәтіндерді аудару теориясының негіздері. 

Істей алу: шет тіліндегі философиялық мәтіндерді түсіндіру. 

Дағды: түпнұсқа (қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын) тілінде философиялық көздермен жұмыс 

істеу. 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:  

1. Anthony Pym, Philosophy and Translation // A companion to translation studies, Clevedon-

BuffaloToronto, 2017 

2. M. Snell-Hornby, Translation studies: An Integrated Approach, Amsterdam–Philadelphia, 

1988/1995; В.Н. Комиссаров, «Современное переводоведение», М., 2016.  

3. A companion to translation studies/ ed. S. Bermann and C. Porter, The Atrium, Southern Gate, 

Chichester, West Sussex, 2014. 

54 1.Гарбовский Н.К. Теория перевода. Издательство Московского университета, 2014 ж., 

537 б. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

https://iphras.ru/uplfile


Оқу тілі: орыс / қазақ тілі 

 

Курстың/пәннің/бірліктің атауы  

Қазіргі заманғы антропологияның өзекті мәселелері   

Пәннің коды APSA -7303 

Пәннің типі 

БМТМ 

Курстың/пәннің деңгейі  

ПП ТК 

Оқу жылы - 1 

Оқу семестрі - 1 

Кредиттер саны - 5 

Дәріскердің/профессордың АЖТ 

Ф.ғ.к., Шелепов В.М. 

Мақсат - адамның биологиялық түр ретінде қалыптасуы және қоғамның әлеуметтік-

мәдени дамуының түрлі деңгейлерінде оның әлеуметтік қасиеттерін қалыптасуы 

Пререквизиттер: 

«Ғылым тарихы және философиясы» / «Ғылым философиясы» 

Пәннің мазмұны: пән әртүрлі салт-дәстүрлерде антропологиялық идеяларды қарастыру, 

тарихи-философиялық үдерісте тарихи қалыптасқан антропологиялық мәселелер мен 

оның ерекшелігі арасындағы қатынастарды талдау. 

Кәсіби, сараптамалық және аналитикалық құзыреттілік: 

Білу: антропогенез теориясы (креационизм, ғаламдық эволюция, эволюция синтетикалық 

теориясы және т.б.); жаңа палеоантропологиялық деректер мен зерттеулер нәтижелерінің 

негізінде адамның эволюциясының негізгі кезеңдері. 

Істеу алу: антропологиялық тұжырымдамаларды қалыптастырудың негіздері мен 

логикасын анықтау. 

Дағдыларды меңгеру: заманауи антропологиялық концепцияларды зерделеу тәжірибесіне 

негізделген тәуелсіз зерттеу жүргізу. 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:  

1. Дорофеев, Даниил Под знаком философской антропологии: моногр. / Даниил Дорофеев. 

- М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. - 464 б. 

2. Гуревич П. С. Размежевания и тенденции современной философской антропологии 

[Текст] / П.С. Гуревич. — М: ИФ РАН, 2015. — 161 б. 

3. Нысанбаев А.Н. Личностная философия и личность в философии // Творчество Н. 

Сейтахметова: философские дискурсы Запада и Востока. Алматы, 2011.Социальная 

философия и философская антропология: Труды и исследования. - Москва: РГГУ, 2013. - 

529 б 

4. Степин В. Философская антропология и философия культуры [Текст] / В. Степин. — 

М.: Альма-Матер, 2015. — 544 б. 

5. Тегако Л., Клитинский Е. Антропология. Учебное пособие. М.: Новое знание, 2014.  

Моторина Л.Е. Феномен человека: методология исследования [Текст] / Л.Е. Моторина. — 

М.: МАИ, 2014. — 164 б. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс / қазақ тілі 

 

 

Курстың/пәннің/бірліктің атауы  

Тарих философиясы: жалпыға ортақ эволюция  

Пәннің коды Fi -7303 

Пәннің типі 



БМТМ 

Курстың/пәннің деңгейі  

ПП ТК 

Оқу жылы - 1 

Оқу семестрі - 1 

Кредиттер саны - 5 

Дәріскердің/профессордың АЖТ 

Ф.ғ.к., Кабдрахманова Ф.К. 

Мақсаты - мәдени және тарихи процесті түсінудегі эволюцияның әлеуетін ашу. 

Пререквизиттер: 

«Ғылым тарихы және философиясы» / «Ғылым философиясы» 

Пәннің мазмұны: Пән әлемнің қазіргі заманғы ғылыми бейнесінің қалыптасуының негізгі 

компоненттерінің бірі және оның негізін қалаған, тарихи процесті түсінудің әдіснамалық 

стратегиялары болып табылатын ғаламдық эволюция тұжырымдамасының ерекшеліктерін 

көрсетеді. 

Кәсіби, сараптамалық және аналитикалық біліктілік 

Білу: жаһандық эволюция әдіснамасы контексінде қалыптасқан негізгі түсініктер мен 

санаттардың мазмұны. 

Істей алу: Әлемдік эволюция тұжырымдамасы тұрғысынан тарихи оқиғаларды түсіндіру. 

Дағдыларды меңгеру: өздерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарында алынған білімді қолдану. 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:  
 1.Герье, В.И. Философия истории от Августина до Гегеля / В.И. Герье. - М.: Ленанд, 2015. - 274 б. 

 2.Кареев, Н.И. Философия истории в русской литературе / Н.И. Кареев. - М.: КД Либроком, 2015. 

- 248 б. 

3. Раппопорт, Ш. Философия истории в ее главнейших течениях / Ш. Раппопорт. - М.: Ленанд, 

2015. - 184 б.  

4.Семенов, Ю.И. Философия истории. Общая теория исторического процесса / Ю.И. Семенов. - 

М.: Трикста, 2013. - 615 б. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс / қазақ тілі 

 

Курстың/пәннің/бірліктің атауы  

Білім беру технологиялары мен адам   

Пәннің коды OT -7304 

Пәннің типі 

БМТМ 

Курстың/пәннің деңгейі  

ПП ТК 

Оқу жылы - 1 

Оқу семестрі - 1 

Кредиттер саны - 5 

Дәріскердің/профессордың АЖТ 

Ф.ғ.к.,  Шелепов В.М. 

Мақсаты - білім беру технологияларын пайдалану мүмкіндіктері мен шектерін ашу. 

Пререквизиттер: 

«Ғылым тарихы және философиясы» / «Ғылым философиясы» 

Пәннің мазмұны: 

Пән шеңберінде оқу процесін технологиялық үрдісі қарастырылады. Пән докторанттарды 

адамның «Мен» қалыптастырудағы білім беру технологиясының әлеуетін түсінуге 

ынталандыруға арналған. 

Кәсіби, сараптамалық және аналитикалық құзыреттілік 



Білу: білім беру контекстінде білім беру технологиясының мәдени-тарихи мәндерді 

жаңғырту саласы ретінде және дайын білім мен дағдыларды аудару саласы ретінде білу. 

Істей алу: алынған білімге негізделген өздерінің білім беру қызметін талдау және түзету. 

Дағдыны меңгеру: педагогикалық әрекетте білім беру технологияларын дамыту. 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:  

1. Батурин, В.К. Философия, аксиология, образование. Часть первая. Истоки духовного 

образования / В.К. Батурин // Вестн, высш, шк. – 2012. – № 10. – бб. 14–19. 
2. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы 

от 7 декабря 2010 года, №1118 

3. Гагаев, А.А. Философия здравого смысла: Критика оснований разума. Книга 2-1: Здравый 

смысл как основание науки. / А.А. Гагаев, П.А. Гагаев. - М.: Ленанд, 2015. - 672 б. 
4. Гессен, С.И. Введение в прикладную философию / С.И. Гессен. – М.: «Школа-Пресс», 2015. – 

448 б. 

5. Научное познание: поиски новых парадигм /под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 2014 

6.Огурцов, А.П. Образы образования. Западная философия образования. ХХ век / А.П. Огурцов. – 

СПб: РХГИ, 2014. – 520 б. 

7. Чапаев, Н.К. Философия и история образования: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Н.К. Чапаев, И.П. Верещагина. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 288 б. 

8. Щедровицкий, П.Г. Очерки по философии образования / П.Г. Щедровицкий. – М., 2013. – 170 б. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс / қазақ тілі 

 

 

Курстың/пәннің/бірліктің атауы  

Жаһандану және Жаңа әлем тәртібі   

Пәннің коды GNMP-7303 

Пәннің типі 

БМТМ 

Курстың/пәннің деңгейі  

ПП ТК 

Оқу жылы - 1 

Оқу семестрі - 1 

Кредиттер саны - 5 

Дәріскердің/профессордың АЖТ 

Ф.ғ.к.,  Сейтембетов Е.Ж. 

Мақсат - жаһандану жағдайында жаңа әлемдік тәртіпті қалыптастыруды түсіну. 

Пререквизиттер: 

«Ғылым тарихы және философиясы» / «Ғылым философиясы» 

Пәннің мазмұны: 

Жаһандану бірыңғай адамзаттың қалыптасуы ретінде. Жаһанданудың негізгі ұғымдары. 

Бүгінгі және таяу болашақта адамзаттың жаһандық қауіп-қатерлері. Адамзат бірлігі мен 

алуантүрлілігінің мәселесі. Қазақстанның заманауи әлемдік тәртіп контекстіндегі өзін-өзі 

анықтауы. «Тарихтың соңы» немесе «Өркениеттер қақтығысы»: Ф. Фукуяма - 

С.Хантингтон. Қазіргі әлемнің фрагменттелуі және ризматизмі (Дж. Делузе, Ф. Гудари). 

Мультимәдениеттілік әлеуметтік даму тенденциясы ретінде (У. Кимлик). 

Идеологиялық, сараптамалық және аналитикалық құзыреттілік: 

Білу: жаһанданудың негізгі түсініктері, қазіргі әлемдегі әлеуметтік, саяси және 

экономикалық процестердің логикасын түсіндіру. 

Істей алу: Әлемдік дүниетанымдық даму контексіндегі заманауи әлеуметтік процестер 

мен құбылыстарды талдау. 

Дағдыны меңгеру: оқиғалардың мүмкін динамикасын болжау, олардың ғаламдық 

жаһандық үдерісін интеграциялауды ескере отырып. 



Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:  

1.Grinin   L.,   Korotayev   A.   Great   Divergence   and   Great   Convergence.   A Global 

Perspective. N. p.: Springer International Publishing, 2015 

2. Б. Джагдиш. В защиту глобализации / Джагдиш Бхагвати. - М.: Ладомир, 2016. - 406 б  

3.Век глобализации: исследования современных глобальных процессов: науч.- теоретич. 

журнал /гл. ред. А.Н. Чумаков. – М.: Учитель, 2014 -2018.  
4.Шишков   В.   В.   Становление   и   развитие   гегемонии   США:   имперское доминирование и 

глобализация в ХХ в. // Век глобализации. 2014. № 1. б. 133–146. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс / қазақ тілі 

 

 

Курстың/пәннің/бірліктің атауы  

Қазіргі әлемдегі саяси билік 

Пәннің коды PV-7304 

Пәннің типі 

БМТМ 

Курстың/пәннің деңгейі  

ПП ТК 

Оқу жылы - 1 

Оқу семестрі - 1 

Кредиттер саны - 5 

Дәріскердің/профессордың АЖТ 

Ф.ғ.к.,  Сейтембетов Е.Ж. 

Мақсат - тарихи және мәдени даму тұрғысынан саяси билік мәселесін қарау және қазіргі 

кезеңдегі саяси биліктің ерекшеліктерін анықтау. 

Пререквизиттер: 

Ғылым Философиясының тарихы / Ғылым философиясы 

Пәннің мазмұны: Саяси өзгерістердің әлеуметтік-мәдени негізі. Саяси даму және саяси 

режимдер. Қазіргі әлемдегі демократияландыру үдерісінің логикасы. Салыстырмалы 

транзитология. «Сын есіммен демократия» және жаңа автократия. Жаһандану дәуіріндегі 

саяси билік. 

Әлеуметтік-саяси көзқарастың құзыреттілігі 

Білу: саяси даму парадигмасы және әлемдегі саяси биліктің трансформациясы. 

Істей алу: даму логикасын және әлемдік саяси процестің заңдарын жаңғырту. 

Дағдыны меңгеру: саяси өзгерістерді болжау. 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:  

1. Филиппов, А К истории понятия политического: прошлое одного проекта СПб.: Наука, 

2016, 546.  

2. Мейнваринг Скотт. Президентское правление, многопартийность и демократия: 

трудное сочетание. Теория и практика демократии. Избранные тексты. М.: Ладомир, 2016. 

3. Шмитт, К Понятие Политического, СПб.: НАУКА, 2016, 408 

4. Хантингтон С.П. Политический порядок в меняющихся обществах. Москва: Прогресс-

Традиция, 2014 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс / қазақ тілі 

 

 

Курстың/пәннің/бірліктің атауы  

Жаңғырту контекстіндегі қазақстандық қоғамның әлеуметтік құрылымын өзгерту 



Пәннің коды TSSK-7304 

Пәннің типі 

БМТМ 

Курстың/пәннің деңгейі  

ПП ТК 

Оқу жылы - 1 

Оқу семестрі - 1 

Кредиттер саны - 5 

Дәріскердің/профессордың АЖТ 

Ф.ғ.к.,  Сейтембетов Е.Ж. 

Мақсат - модернизация тұрғысынан қазақстандық қоғамдастықтың әлеуеті мен даму 

ерекшеліктерін түсіну. 

Пререквизиттер: 

Ғылым Философиясының тарихы / Ғылым философиясы 

Пән мазмұны: трансформация процестерінің негіздері, қазақстандық қоғамның негізгі 

институттарындағы өзгерістер. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-саяси дамуының 

кезеңдерін жіктеудің көрсеткіштері. Қазақстан қоғамының әлеуметтік трансформациясы 

кезеңдері. Президент институтын дамыту кезеңдері. Демократиялық саяси институттарды 

қалыптастырудың негіздері. Азаматтық қоғамды қалыптастыру. Қазақстан қоғамының 

әлеуметтік құрылымындағы өзгерістерді болжау логикасы. 

Өзін-өзі басқарудың, сараптамалық және аналитикалық құзіреттілігі 

Білу: Қазақстан Республикасының стратегиялық құжаттары 

Қазақстандағы әлеуметтік-саяси өзгерістердің үрдістері мен ерекшеліктерін анықтау, 

әлеуметтік құрылымдағы өзгерістерді талдау және болжау. 

Дағдыны меңгеру: посткеңестік кеңістіктегі елдердегі трансформациялық өзгерістерді 

зерделеу үшін жаңғырту теорияларын қолдану, атап айтқанда, Қазақстан 

Республикасындағы әлеуметтік өзгерістерді зерттеу 

 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:  

1. Қазақстан Республикасы Президенті Н.А. Назарбаевтың Қазақстан халқына 

жолдауы. Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты: 

URL: http://www.akorda.kz/ru/official_documents /strategies_and programs  

2.Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. – М., 

2016. 

3. Калетаев Д.К. «Модернизация в Казахстане» // «ZONAkz», № 12, 2011 год, Астана 

4.Научное познание: поиски новых парадигм /под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 2014. 
5. Новиков, А.М. Методология научного исследования 3-е изд / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М.: 

ЛИБРОКОМ, 2015. - 272 б. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс / қазақ тілі 

 

Курстың атауы/Название курса/дисциплины/юнита 

Қазіргі заманғы қазақстандық философияның трендтері 

Пәннің коды TSKPh 7302 

Пәннің типі 

МММ 

Курстың/пәннің деңгейі 

ПП ТК 

Оқу жылы - 1 

Оқу семестрі - 1 

Кредиттер саны - 5 

Дәріскердің/профессордың АЖТ 



Ф.ғ.к. Қабдрахманова Ф.Қ. 

Мақсаты - қазіргі отандық философияның жағдайы мен даму үрдісін ұғыну. 

Пререквизиттер: 

«Ғылым тарихы және философиясы» / «Ғылым философиясы» 

Пән мазмұны: "Қазіргі заманғы қазақстандық философияның трендтері" пәні докторантты 

қазіргі қазақстандық философиялық ғылымда талқыланатын мәселелер шеңберіне 

енгізеді, қазіргі заманғы философиялық мәселелерді өзектендіру логикасы түсінігін 

қалыптастырады, сондай-ақ оларды түсінудің әртүрлі жолдарын қалыптастыру негіздерін 

ашады. 

Кәсіби, сараптамалық және аналитикалық құзыреттілік 

Білу: қазақстандық философиялық ойдың өзекті мәселелері 

Істей алу: Қазақстанның философиялық Қоғамдастығының ғылыми мүддесіне негіздеу 

Дағдыны меңгеру: отандық философиядағы үрдістерді анықтау 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:  

1. Абдильдин Ж.М. Собрание сочинений в пяти томах. – Алматы: Өнер, 2000.  

2. Изотов М.З. Социально-культурные детерминанты интеграции современной науки. – 

Алма-Ата: Наука, 1993.  

3. Нысанбаев А.Н. Собрание сочинений в 10 томах. Алматы, 2016.  

4. Научное познание: поиски новых парадигм /под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 2014.  

5. Хамидов А.А. Свобода научного творчества и ответственность ученого. Алматы, 2014.  

6. Колчигин С. Ю. "Философия Казахстана в мировой философской мысли // Вестник 

Российского философского общества. № 4 (80). 2016. С. 64-66. ISSN 1606-6251 

7. Нысанбаев А. Н. Развитие фарабиеведения в Казахстане: итоги, проблемы и 

перспективы. // Вопросы философии. 2011. № 5. С.119-129. 

Нысанбаев А. Н., Барлыбаева Г. Г. Этика как ядро казахской философской мысли // 

Вопросы философии. 2012. № 10. С. 65-74. 

8. Этика и социальная ответственность ученых /Под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 2014. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс / қазақ тілі 

 

 

Қазіргі заман контекстіндегі қазақтың философиялық ой-пікірі 

Пәннің коды KFMKS 7301 

Пәннің типі 

МММ 

Курстың/пәннің деңгейі 

ПП ТК 

Оқу жылы - 1 

Оқу семестрі - 1 

Кредиттер саны - 5 

Дәріскердің/профессордың АЖТ 

Ф.ғ.к. Қабдрахманова Ф.Қ. 

Мақсаты - қазіргі отандық философияның жағдайы мен даму үрдісін ұғыну. 

Пререквизиттер: 

«Ғылым тарихы және философиясы» / «Ғылым философиясы» 

Пән келесі құзіреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған 

сараптамалық және аналитикалық құзыреттілік: отандық ойшылдарды философиялық 

іздестіру логикасын қайта құру біліктілігі 

Кәсіби: әлемнің, елдің, тұлғаның қазіргі дамуының өзекті мәселелерін шешуде қазақ 

философиясының әлеуетіне сүйену қабілеті 



Мақсаты: қазіргі қазақстандық философияның мазмұны мен даму үрдістерін қазақ 

философиялық ой-өрісінің дәстүрлерімен сабақтастық идеясы тұрғысынан зерделеу 

Пререквизиттері: 

«Ғылым тарихы және философиясы» / «Ғылым философиясы» 

Пән мазмұны: Пән әлемдік философияның даму контекстінде қазақ философиялық ойдың 

қалыптасуын талдауға, қазақ мәдениеті контекстінде қалыптасқан философиялық ойдың 

мазмұнын қалыптастырудың негіздері мен логикасын зерттеуге, қазіргі кезеңдегі 

қазақстандық философияның даму үрдістерін анықтауға, әлемнің, елдің, тұлғаның қазіргі 

дамуының өзекті мәселелерін шешуде қазақ философиясының әлеуетін зерттеуге 

арналған. 

Кәсіби, сараптамалық және аналитикалық құзыреттілік 

Білу: философиялық ой тарихының негізгі тұжырымдамаларының мазмұны 

Істей алу: қазақ халқының философиялық ойының эвристикалық әлеуетін ескере отырып, 

қоғамдық дамудың үрдістері мен мәселелерін ұғынуды жүзеге асыру 

Дағдыны меңгеру: тарихи-мәдени үдеріске қатысты философиялық түпнұсқаларды талдау, 

олардың эвристикалық әлеуетін бағалау дағдысының болуы 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: 

1. Абдильдин Ж.М. Собрание сочинений в пяти томах. – Алматы: Өнер, 2000.  

2. Мырзалы С.К. Ғылымның тарихы мен философиясы. – Алматы: Бастау, 2014.  

3. Нысанбаев А.Н. Собрание сочинений в 10 томах. Алматы, 2016. 

4. Хамидов А.А. Свобода научного творчества и ответственность ученого. Алматы, 2014. 

5.Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф. История и философия науки. – Алматы: 

Қазақуниверситеті, 2013. – 150 с.  

6. Этика и социальная ответственность ученых /Под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 2014. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, тәжірибелік. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс / қазақ тілі 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ/КАТАЛОГ КУРСОВ 

по ECTS 

Кафедра истории Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин  

Образовательная программа 6D020100 - «Философия» 

ИНФОРМ

АЦИЯ об 

университ

ете 

 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза: ВКГУ им. С. Аманжолова, корпус № 1, аудитория 

№ 307 кафедра истории Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин, ул. 

30-ой Гв. Дивизии, 34 

2. Академический календарь: 1 года обучения (только очная форма). 

Для  обучающихся в докторантуре на 2018-2019 учебный год 

Осенний семестр 

21 августа – 25 августа  Зачисление докторантов 

30 августа День Конституции Республики Казахстан  

26 августа – 29 августа Регистрация на элективные дисциплины 

1 сентября День знаний и торжественное открытие 

начала учебного года 

3 сентября – 29 декабря 1 семестр 

3 сентября – 15 декабря Теоретическое обучение 

15-20 октября Рубежный контроль. Рейтинг №1 

26 ноября – 8 декабря Научно –исследовательская работа 

докторанта, включая выполнение докторской 

диссертации 

5 ноября-23 ноября Педагогическая практика без отрыва от 

теоретического обучения 

1 декабря День Первого Президента 

10-15 декабря Рубежный контроль. Рейтинг №2 

16-17 декабря День Независимости Республики Казахстан 

18 декабря – 29 декабря Экзаменационная сессия  

29 декабря Завершение 1 семестра  

1 января Последний день оплаты за первый этап 

обучения (100%) 

1-2 января Новый год 

31 декабря - 5  января Зимние каникулы  

2 семестр 

7 января Рождество 

8 января –26 июля 2 семестр 

8 января – 2 марта Исследовательская практика 

8 марта Международный женский день 

21-23 марта Наурыз мейрамы 

1 мая Праздник единства народов Казахстана 

7 мая  День защитника Отечества 

9 мая День Победы 

5 – 24  мая Экзаменационная сессия 

с 29 июля Летние каникулы 

3. Руководство вуза 

Ректор- д.ю.н. Толеген М.А. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе -  

Сералин Г.А., доктор PhD 

Проректор по учебно-методической работе – Мырзагалиева А.Б., д.б.н., 



профессор. 

Директор департамента академической политики и управления 

образовательными программами -  к.п.н., Стеблецова И.С. 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования - 

Алимбекова Н.А. 

Начальник отдела организации и контроля учебного процесса – Сәдірбекова Н. 

Ә. 

Декан факультета истории, филологии и международных отношений – 

Оскембай А.А., к.и.н. 

Зав. кафедрой Истории Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин – 

д.и.н., профессор Жанбосинова А.С. 

4. Общая характеристика вуза:  

В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов в 

рамках  многоуровневой структуры высшего образования в соответствии с 

государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности в 

сферах среднего профессионального, высшего и послевузовского 

профессионального образования без ограничения срока действия:  

- по 45 специальностям высшего профессионального образования. При этом 

срок обучения в бакалавриате - 4 года, получение высшего образования по 

сокращенной форме: на базе высшего образования – 2 года,  на базе среднего 

профессионального образования – 3 года.  

- по 30 специальностям магистратуры, 3 специальностям докторантуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-04 учебного 

года - для студентов экономических специальностей; с 2004-05 учебного года - 

для студентов 1 курса всех специальностей высшего профессионального 

образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 19 

кафедрами. 

На факультете ИФиМО ведется подготовка по 11 образовательным 

программам бакалавриата, 7 программам магистратуры, 3 программам 

докторантуры Осуществляется подготовка по следующим родственным 

специальностям: 5В011400 - «История», 5В020200 – «Международные 

отношения», 5В050200 - «Политология», 6M020300 - «История», 6M020400 – 

«Культурология», 6М020100 – «Философия», 6М050200 - «Политология», 

6D020100 – «Философия», 6D020300 - «История». В учебном процессе 

активно используются материалы всех направлений исследований 

преподавателей, соискателей, магистрантов и студентов кафедры. Результаты 

НИР и НИРС внедрены в учебный процесс. 

5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 

обучения):  

Докторантура: 6D020100  – «Философия».  

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Для обеспечения академической мобильности обучающиеся изучают 

отдельные дисциплины в других организациях образования, в том числе за 

рубежом. При этом руководитель организации образования определяет 

верхний предел количества кредитов для изучения в других организациях 

образования. В случае изучения отдельных дисциплин в организациях 

образования Республики Казахстан между организациями образования 

заключается двусторонний договор.  

В случае изучения отдельных дисциплин в других организациях образования 

после прохождения промежуточной аттестации по дисциплине, обучающийся 

представляет в деканат (отделение) своей организации образования 



экзаменационную ведомость (либо транскрипт) с указанием оценок по 

экзамену, итоговой оценки по дисциплине и количества освоенных кредитов. 

В заявлении обучающегося, по форме специального образца, указываются: 

название и полный адрес отправляющего вуза, фамилия, имя, отчество 

координатора программ академической мобильности факультета/департамента 

и вуза, а также персональная информация студента (фамилия, имя, отчество,  

дата рождения, адрес проживания, контактные данные).  

В заявлении предоставляется: информация о мотивации обучающихся (для 

участия в программах мобильности), сведения об уровне квалификации по 

языку обучения за границей, опыт работы и предшествующего обучения за 

границей, отметка о возможности получения гранта для обучения за рубежом. 

Соглашение на обучение по программам академической мобильности является 

основным документом, регулирующим процесс обучения студента по 

программе академической мобильности и заполняется на английском языке по 

форме специального образца. 

При положительном решении принимающего вуза на участие обучающегося в 

программе академической мобильности соглашение подписывается в 

трехстороннем порядке: принимающим вузом, обучающимся и отправляющим 

вузом. 

Информац

ия  о 

программ

ах 

обучения 

(Каталог 

курсов) 

1. Общая характеристика программ обучения 

Присуждаемые степени/квалификации: 

Доктор PhD по специальности (6D020100) «Философия».  

Уровней (ступеней) обучения: 

3 уровень (докторантура)  

Требования по приему на программу: 

Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами 

приема в докторантуру Республики Казахстан.  

Образовательные и профессиональные цели: Специальность предполагает 

подготовку докторанта, обладающего фундаментальными знаниями, 

позволяющими осуществить выход на исследование концептуальных проблем 

научного знания.  

Возможная траектория обучения «Социальная философия» предполагает 

формирование специалистов, понимающих суть общественных процессов и 

закономерностей развития всех сфер общественной жизни, способных 

создавать научные и социальные программы, ориентированные на 

долговременные тенденции развития казахстанского общества. 

Возможная траектория обучения «Философская антропология и философия 

культуры» предполагает формирование исследователей, ориентированных на 

осмысление культуры сквозь призму проблемы человеческого существования, 

способных осуществлять концептуальный анализ культурных процессов и на 

его основе создавать программы проектирования и преобразования 

социальной реальности. 

Направления профессиональной деятельности:  

В рамках образовательной программы 6D020100 – «Философия» докторант 

имеет возможность выбора образовательных траекторий, например: 

«Социальная философия» и «Философская антропология и философия 

культуры».  

Структура программы с указанием кредитов: 

Структура программы набора 2018 года (приложение №1). 

Итоговые экзамены 

По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной форме, в 

виде экзаменационных билетов. 



В 6-ом семестре планируется предзащита диссертации на соискание ученой 

степени доктора PhD.  

Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

Ахметжанова К.Б., д.ф.н.: 

1.Концептуальные основания историко-философских исследований 

2.Теория и практика перевода философских текстов 

3. Философия и методология научного исследования  

Шелепов В.М., к.ф.н. 

1.Актуальные проблемы современной антропологии 

2. Образовательные технологии и человек 

Кабдрахманова Ф.К., к.ф.н.: 

1.Философия истории: универсальный эволюционизм 

2. Казахская философская мысль в контексте современности 

3. Тренды современной казахстанской философии 

Сейтембетов Е.Ж., к.ф.н.: 

1. Глобализация и новый мировой порядок 

2. Политическая власть в современном мире 

3. Трансформация социальной структуры казахстанского общества в условиях 

модернизации  

 2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) Приложение 1А 

Дополнит

ельная 

информац

ия для 

обучающи

хся 

 

3. Размещение/ проживание -  Комфортабельный Дом студентов на 1789 

мест.  В котором предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и отдыха 

студентов –«Библиотека»,  «Читальный зал» и «Интернет-кафе».  

Питание: 

Своевременное и качественное питание обеспечивается работой столовой в 

учебном корпусе, 150 посадочными местами.  

Медицинские услуги: 

 Медицинское обслуживание обучающихся университета осуществляется в 

медпункте (соответствует требованиям СЭС и ГПС), где оказывается первая 

медицинская помощь, проводятся медосмотры, профилактические 

мероприятия. Имеется договор о медицинском обслуживании студентов и 

ППС с городской больницей №1 г. Усть-Каменогорск (нотариально заверенная 

копия доп.соглашения прилагается). Регулярно проводятся «Круглые столы» – 

встречи работников городского «Центра здоровья» со обучающимися 

Университета. 

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий 

осуществляет заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание 

этих условий несут коменданты соответствующих объектов.  

Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся 

структурным подразделением университета, объединивший в себе ранее 

созданные Комитет по Делам Молодежи и Центр Культуры, а также 

студенческие молодежные объединения: молодежное крыло НДП «Нур Отан» 

«Жас Отан», филиал республиканской молодежной организации «Альянс 

студентов Казахстана», студенческий отряд содействия полиции «Қыран», 

студенческие молодежные трудовые отряды. Для оптимизации работы с 

документами открыт Центр обслуживания студентов (ЦОС)  

Условия для обучения:   
Кабинеты с интерактивным оборудованием – 1 

Мультимедииный зал - 1 

Мастерских - 1 

Спортивные залы - 1 

Лаборатория плавания - 1 



 

Приложение 1 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 6D020100 - «ФИЛОСОФИЯ» 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

Количество 

кредитов по 

ECTS 

Семестр 

БД ОК 
FMNI 7201 

Философия и методология научного 

исследования 

5 1 

ПД КВ KOI 

7301 

Концептуальные основания 

историко-философских исследований 

5 1 

ПД КВ TiPP 

7302 

Теория и практика перевода 

философских текстов  

5 1 

ПД КВ APSA 

7303 

Актуальные проблемы современной 

антропологии 

5 1 

ПД КВ OT 

7304 

Образовательные технологии и 

человек 

5 1 

Модули 

практик 

Is Исследовательская практика 14 3 

Модули 

практик 

P Педагогическая практика 3 2 

Модуль 

научно-

исследоват

ельской 

работы 

NI Научно-исследовательская работа 

докторанта, включая выполнение 

докторской диссертации 

126 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

Модуль 

итоговой 

аттестации 

OZDD Оформление и защита докторской 

диссертации 

4 6 

Модуль 

итоговой 

аттестации 

KЭ Комплексный экзамен 1 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читальный зал - 1 



Приложение 1А 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Философия и методология научного исследования  

Код дисциплины FMNI 7201 

Тип дисциплины  

OMC 

Уровень курса/дисциплины 

БД КВ 

Год обучения - 1 

Семестр обучения - 1 

Количество кредитов - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

Д.ф.н., Ахметжанова К.Б. 

Цель –овладение философией и методологией научного исследования, 
формирование у докторантов компетенции в области оснований научного исследования. 

Пререквизиты:  

«История и философия науки» / «Философия науки» 

Содержание дисциплины: Предмет «Философия и методология научного 

исследования». Методы и уровни познавательной деятельности: варианты понимания. 

Методология науки в современной философии. Специфика научной деятельности. 

Планирование и организация научно-исследовательской деятельности. Аппарат и ступени 

научного исследования. Специфика экспериментальных и теоретических методов 

исследований. Научная теория, гипотеза, проблема. Философия интеллектуальной 

собственности. Этика науки и ответственность ученого в рамках научных исследований.  

Компетенция мировоззренческая, профессиональная, экспертно-аналитическая 

Знать:.  

- основания организации научно-исследовательской деятельности; 

- возможности философии как методологии. 

Уметь:  

- выяснять логическую структуру основных понятий дисциплины; 

- исследовать основные парадигмы из анналов истории научных исследований; 

- формировать навыки критического мышления; 

- знать закономерностей формирования и развития мировой науки. 

Иметь навыки, владеть: - 

- современными методами научного исследования; 

- способами осмысления и критического анализа научных и социальных программ; 

- навыками совершенствования и развития своего научно потенциала. 

Рекомендуемая литература:  

1. Абдильдин Ж.М. Собрание сочинений в пяти томах. – Алматы: Өнер, 2000.  

2. Изотов М.З. Социально-культурные детерминанты интеграции современной науки. – 

Алма-Ата: Наука, 1993.  

3. Нысанбаев А.Н. Собрание сочинений в 10 томах. Алматы, 2016.  

4. Научное познание: поиски новых парадигм /под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 2014.  

5. Хамидов А.А. Свобода научного творчества и ответственность ученого. Алматы, 2014.  

Дополнительная:  

1. Ильин В.В. Философия науки. – М. :Либроком, 2009. – 224 с.  

2. История и философия науки. Под ред. Крянева Ю.В., Моториной Л.Е. - М.: ИНФРА-

М,2011. - 416 с.  



3. Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. –М.: Прогресс-

Традиция, 2010. – 528 с.  

4. Кохановский В.П.и др. Основы философии науки. - М.: Феникс, 2010. – 603 с. 

 5. Лебедев С.А., Ильин В.В. и др. Введение в философию и историю науки. - М.: 

Едиториал УРСС, 2009. – 344 с.  

6. Мырзалы С.К. Ғылымның тарихы мен философиясы. – Алматы: Бастау, 2014.  

7. Степин В.С. История и философия науки. – М.:Академический Проект, 2011. –423 с.  

8. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф. История и философия науки. – Алматы: 

Қазақуниверситеті, 2013. – 150 с.  

9. Философия науки. Под редакцией А.И.Липкина. - М.: Эксмо,, 2009. – 608 с. 10. Этика и 

социальная ответственность ученых /Под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 2014. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский / казахский 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Концептуальные основания историко-философских исследований 

 Код дисциплины KOI-7301 

Тип дисциплины 

ОMC 

Уровень курса/дисциплины 

ПД КB 

Год обучения - 1  

Семестр обучения - 1  

Количество кредитов - 5  

Ф.И.О лектора/профессора 

Д.ф.н. Ахметжанова К.Б. 

Цель - понимание сущности и способа формирования основных направлений 

историко-философской мысли. 

Пререквизиты:  

«История и философия науки» / «Философия науки» 

Содержание дисциплины: В рамках дисциплины рассматривается проблематика 

методологии историко-философских исследований, актуализируются вопросы о 

соотношении различных методологических подходов к истории философии. 

Компетенция экспертно-аналитическая, профессиональная 

Знать:  

- логику формирования историии философии, содержание современных историко-

философских исследований, актуальные проблемы мировой и отечественной историко-

философской мысли. 

Уметь:  

- анализировать на концептуальном уровне формирование идей, текстов, содержания 

понятий, теорий. 

Иметь навыки: 

- работы с первоисточниками, анализа текстов, интерпретации историко-философских 

текстов. 

Рекомендуемая литература: 

1. Аблеев, С.Р. История мировой философии: Учебник для вузов / С.Р. Аблеев. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 318 c. 

2. Алексеев, П.В. История философии / П.В. Алексеев. - М.: Проспект, 2015. - 240 c. 

3.Ажимов Ф.Е. Философия: история или теория? Заметки о специфике истории 

философии // Вопросы философии. 2014. № 9. С. 27-32. 



4.Бажов С.И. Проблемы методологии историко-философского исследования // 

Гуманитарные научные исследования. 2012. № 10 [Электронный ресурс]. URL: 

http://human.snauka.ru/2012/10/1648 (дата обращения: 23.09.2018). 

5. Горохов В. Г. Метод историко-критического анализа концептуальных схем науки А. 

Койре. История философии. Т. 20. 2015. 

6. Кротов А.А. Методология современных историко-философских исследований во 

Франции // Вопросы философии. 2017. № 6. 

7. Шишков, И.З. История философии: Реконструкция истории европейской философии 

через призму теории познания: Учебное пособие / И.З. Шишков. - М.: КД Либроком, 2015. 

- 848 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский / казахский 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Теория и практика перевода философских текстов  

Код дисциплины: TiPP-7302 

Тип дисциплины  

ОМС 

Уровень курса/дисциплины 

ПД КВ 

Год обучения - 1  

Семестр обучения - 1 

Количество кредитов - 5  

Ф.И.О лектора/профессора 

Д.ф.н. Ахметжанова К.Б. 

Цель – способствовать развитию навыков работы с иноязычной философской 

литературой. 

Пререквизиты:  

«История и философия науки» / «Философия науки» 

Содержание дисциплины: работа с философскими текстами на языке автора. 

Подходы, принципы, методы работы с текстами оригинальных авторов, перевод и 

интерпретация содержания философских понятий. Наибольшее внимание в условиях 

внедрения в Казахстане трехъязычия уделяется теории и практике переводов текстов 

оригинальных авторов на казахский, русский и английский языки. 

Компетенция мировоззренческая 

Знать: основы теории перевода философских текстов. 

Уметь: интерпретировать философские иноязычные тексты. 

Иметь навыки: работы с философскими источниками на языке оригинала (казахский, 

русский, английский). 

Рекомендуемая литература: 

1. Anthony Pym, Philosophy and Translation // A companion to translation studies, Clevedon-

BuffaloToronto, 2017 

2. M. Snell-Hornby, Translation studies: An Integrated Approach, Amsterdam–Philadelphia, 

1988/1995; В.Н. Комиссаров, «Современное переводоведение», М., 2016.  

3. A companion to translation studies/ ed. S. Bermann and C. Porter, The Atrium, Southern Gate, 

Chichester, West Sussex, 2014. 

54 1.Гарбовский Н.К. Теория перевода. Издательство Московского университета, 2014 г., 

537 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский / казахский 



Название курса/дисциплины/юнита Актуальные проблемы современной 

антропологии 

Код дисциплины APSA -7303 

Тип дисциплины  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины ПД КВ 

Год обучения - 1  

Семестр обучения - 1 

Количество кредитов - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

К.ф.н. Шелепов В.М. 

Цель – рассмотрение проблем становления человека как биологического вида и 

формирования его социальных качеств на разных ступенях социокультурного развития 

общества. 

Пререквизиты:  

«История и философия науки» / «Философия науки» 

Содержание дисциплины: Дисциплина посвящена рассмотрению антропологических идей 

в различных традициях, анализу взаимосвязи исторически становящейся 

антропологической проблематики и ее специфики в рамках предлагаемых в историко-

философском процессе субстанциальных парадигм.  

Компетенция профессиональная, экспертно-аналитическая 
Знать:  

- теории антропогенеза (креационизм, глобальный эволюционизм, синтетическая теория 

эволюции и т.д.);  

- основные этапы эволюции человека в свете новых палеоантропологических данных и 

результатов исследований. 

Уметь:  

- выявлять основания и логику формирования антропологических концепций.  

Иметь навыки:  

- проводить самостоятельные научные исследования, опираясь на опыт изучения современных 

антропологических концепций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Дорофеев, Даниил Под знаком философской антропологии: моногр. / Даниил Дорофеев. 

- М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. - 464 c. 

2. Гуревич П. С. Размежевания и тенденции современной философской антропологии 

[Текст] / П.С. Гуревич. — М: ИФ РАН, 2015. — 161 с. 

3. Нысанбаев А.Н. Личностная философия и личность в философии // Творчество Н. 

Сейтахметова: философские дискурсы Запада и Востока. Алматы, 2011.Социальная 

философия и философская антропология: Труды и исследования. - Москва: РГГУ, 2013. - 

529 c 

4. Степин В. Философская антропология и философия культуры [Текст] / В. Степин. — 

М.: Альма-Матер, 2015. — 544 с. 

5. Тегако Л., Клитинский Е. Антропология. Учебное пособие. М.: Новое знание, 2014.  

Моторина Л.Е. Феномен человека: методология исследования [Текст] / Л.Е. Моторина. — 

М.: МАИ, 2014. — 164 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский / казахский 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Философия истории: универсальный эволюционизм 

Код дисциплины Fi -7303 

Тип дисциплины  



МВОС 

Уровень курса/дисциплины ПД КВ 

Год обучения - 1  

Семестр обучения - 1 

Количество кредитов - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

К.ф.н. Кабдрахманова Ф.К. 

Цель – раскрыть потенциал универсального эволюционизма в осмыслении культурно-

исторического процесса. 

Пререквизиты:  

«История и философия науки» / «Философия науки» 

Содержание дисциплины: Дисциплина раскрывает особенности концепции глобального 

эволюционизма, являющегося одной из фундаментальных составляющих формирования 

современной научной картины мира и вырабатываемых на ее основе методологических 

стратегий осмысления исторического процесса.  

Компетенция профессиональная, экспертно-аналитическая 

Знать: содержание основных понятий и категорий, формирующихся в контексте 

методологии глобального эволюционизма. 

Уметь: интерпретировать исторические события в контексте концепции глобального 

эволюционизма. 

Иметь навыки: применения полученных знаний в собственной исследовательской 

деятельности. 

Рекомендуемая литература: 
 1.Герье, В.И. Философия истории от Августина до Гегеля / В.И. Герье. - М.: Ленанд, 2015. - 274 c. 

 2.Кареев, Н.И. Философия истории в русской литературе / Н.И. Кареев. - М.: КД Либроком, 2015. 

- 248 c. 

3. Раппопорт, Ш. Философия истории в ее главнейших течениях / Ш. Раппопорт. - М.: Ленанд, 

2015. - 184 c.  

4.Семенов, Ю.И. Философия истории. Общая теория исторического процесса / Ю.И. Семенов. - 

М.: Трикста, 2013. - 615 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский / казахский 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Образовательные технологии и человек  

Код дисциплины OT -7304 

Тип дисциплины  

ОМС 

Уровень курса/дисциплины 

ПД КВ 

Год обучения - 1  

Семестр обучения - 2  

Количество кредитов - 5  

Ф.И.О лектора/профессора 

К.ф.н. Шелепов В.М. 

Цель – раскрытие возможностей и границ применения образовательных технологий. 

Пререквизиты:  

«История и философия науки» / «Философия науки» 

Содержание дисциплины:  

В рамках дисциплины рассматривается тенденция технологизации образовательного 

процесса. Дисциплина призвана побудить докторантов к осмыслению потенциала 

образовательных технологий для образовывания человеческого «Я». 



Компетенция профессиональная, экспертно-аналитическая. 

Знать: особенности функционирования образовательных технологий в контексте 

образования как сферы воспроизводства культурно-исторических смыслов и как сферы 

трансляции готовых знаний, умений и навыков. 
Уметь: анализировать и корректировать собственную образовательную деятельность с 

учетом полученных знаний. 

Иметь навыки разработки образовательных технологий в контексте педагогической 

деятельности.  

Рекомендуемая литература: 

1. Батурин, В.К. Философия, аксиология, образование. Часть первая. Истоки духовного 

образования / В.К. Батурин // Вестн. высш. шк. – 2012. – № 10. – С. 14–19. 
2. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы 

от 7 декабря 2010 года, №1118 

3. Гагаев, А.А. Философия здравого смысла: Критика оснований разума. Книга 2-1: 

Здравый смысл как основание науки. / А.А. Гагаев, П.А. Гагаев. - М.: Ленанд, 2015. - 672 

c. 
4. Гессен, С.И. Введение в прикладную философию / С.И. Гессен. – М.: «Школа-Пресс», 2015. – 

448 с. 

5. Научное познание: поиски новых парадигм /под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 2014 

6.Огурцов, А.П. Образы образования. Западная философия образования. ХХ век / А.П. Огурцов. – 

СПб.: РХГИ, 2014. – 520 с. 

7. Чапаев, Н.К. Философия и история образования : учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Н.К. Чапаев, И.П. Верещагина. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 288 с. 

8. Щедровицкий, П.Г. Очерки по философии образования / П.Г. Щедровицкий. – М., 2013. – 170 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский / казахский 

 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Глобализация и новый мировой порядок 

Код дисциплины GNMP-7303 

Тип дисциплины  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 

ПД КВ 

Год обучения - 1  

Семестр обучения - 1 

Количество кредитов - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

к.ф.н. Сейтембетов Е.Ж. 

Цель – осмысление формирования нового мирового порядка в контексте глобализации. 

Пререквизиты:  

«История и философия науки» / «Философия науки» 

Содержание дисциплины:  

Глобализация как формирование единого человечества. Основные концепции 

глобализации. Глобальные угрозы и вызовы Человечеству в наши дни и в ближайшем 

будущем. Проблема единства и многообразия человечества. Самоопределение Казахстана 

в контексте современного мирового порядка. «Конец истории» или «столкновение 

цивилизаций»: Ф. Фукуяма - С. Хантингтон. Фрагментация и ризоматичность 

современного мира (Ж. Делез, Ф. Гваттари). Мультикультурализм как тенденция 

общественного развития (У. Кимлика). 

Компетенции: мировоззренческая, экспертно-аналитическая 



Знать: основные концепции глобализации, объясняющие логику социальных, 

политических, экономических процессов в современном мире.  

Уметь: анализировать современные социальные процессы и явления в контексте 

глобального мирового развития. 

Иметь навыки: прогнозирования возможной динамики событий с учетом их вписанности 

глобальный мировой процесс. 

Рекомендуемая литература: 

1.Grinin   L.,   Korotayev   A.   Great   Divergence   and   Great   Convergence.   A  Global 

Perspective. N. p. : Springer International Publishing, 2015 

2. Б. Джагдиш. В защиту глобализации / Джагдиш Бхагвати. - М.: Ладомир, 2016. - 406 c  

3.Век глобализации: исследования современных глобальных процессов: науч.- теоретич. 

журнал /гл. ред. А.Н. Чумаков. – М.: Учитель, 2014 -2018.  
4.Шишков   В.   В.   Становление   и   развитие   гегемонии   США:   имперское доминирование и 

глобализация в ХХ в. // Век глобализации. 2014. № 1. С. 133–146. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский / казахский 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Политическая власть в современном мире 

Код дисциплины PV-7304 

Тип дисциплины  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 

ПД КВ 

Год обучения - 1 

Семестр обучения - 1 

Количество  кредитов - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

к.ф.н. Сейтембетов Е.Ж. 

Цель – рассмотреть проблему политической власти в контексте историко-

культурного развития и выявить характерные черты политической власти на современном 

этапе. 

Пререквизиты:  

История философии науки/Философия науки 

Содержание дисциплины: Социокультурные основания политических изменений. 

Политическое развитие и политические режимы. Логика процесса демократизации в 

современном мире. Сравнительная транзитология. «Демократия с прилагательными» и 

новые автократии. Политическая власть в эпоху глобализации.  

Компетенции: мировоззренческая, экспертно-аналитическая, профессиональная 

Знать: парадигмы политического развития и трансформации политической власти в мире. 

Уметь: воспроизводить логику развития и закономерности мирового политического 

процесса. 

Иметь навыки: прогнозирования политических трансформаций. 

Рекомендуемая литература: 

1. Филиппов, А К истории понятия политического: прошлое одного проекта СПб.: Наука, 

2016, 546.  

2. Мейнваринг Скотт. Президентское правление, многопартийность и демократия: 

трудное сочетание. Теория и практика демократии. Избранные тексты. М.:Ладомир, 2016. 

3. Шмитт, К Понятие Политического, СПб.: НАУКА, 2016, 408 

4. Хантингтон С.П. Политический порядок в меняющихся обществах. Москва: Прогресс-

Традиция, 2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 



Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский / казахский 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Трансформация социальной структуры казахстанского общества в условиях 

модернизации  

Код дисциплины TSSK-7304 

Тип дисциплины  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 

ПД КВ 

Год обучения - 1 

Семестр обучения - 1 

Количество кредитов - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

к.ф.н. Сейтембетов Е.Ж. 

Цель – осмыслить потенциал и особенности развития казахстанского сообщества в 

условиях модернизации. 

Пререквизиты:  

История философии науки/Философия науки 

Содержание дисциплины: Основания процессов трансформации, изменения базовых 

институтов казахстанского общества. Индикаторы классификации этапов общественно-

политического развития Республики Казахстан. Фазы социальной трансформации 

казахстанского общества. Этапы развития института президентства. Основания 

формирования демократических политических институтов. Формирование гражданского 

общества. Логика прогнозирования изменений социальной структуры казахстанского 

общества. 

Компетенции самоменеджмента, экспертно-аналитическая 

Знать: стратегические документы РК 

Уметь:  

- выявлять тенденции и особенности развития социально-политических преобразований в 

Казахстане;  

- анализировать и прогнозировать изменения социальной структуры. 

Иметь навыки:  

- применения теорий модернизации для исследования трансформационных изменений в 

постсоветских странах, в частности, в изучении социальных преобразований в Республике 

Казахстан 

Рекомендуемая литература: 

1.Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана.  

Официальный сайт Президента Республики Казахстан: 

URL: http://www.akorda.kz/ru/official_documents /strategies_and programs 

2.Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. – М., 

2016. 

3. Калетаев Д.К. «Модернизация в Казахстане» // «ZONAkz», № 12, 2011 год, Астана 

4.Научное познание: поиски новых парадигм /под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 2014. 
5. Новиков, А.М. Методология научного исследования 3-е изд / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М.: 

ЛИБРОКОМ, 2015. - 272 c 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский / казахский 

 

 



Название курса/дисциплины/юнита 

Тренды современной казахстанской философии 

Код дисциплины TSKPh 7302 

Тип дисциплины  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 

ПД КВ 

Год обучения - 1 

Семестр обучения - 1 

Количество кредитов - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

К.ф.н., Кабрахманова Ф.К. 

 Цель – осмысление состояния и тенденций развития современной отечественной 

философии. 

Пререквизиты:  

«История и философия науки» / «Философия науки» 

Содержание дисциплины: Дисциплина «Тренды современной казахстанской 

философии» вводит докторанта в круг проблем, обсуждающихся в казахстанской 

философской науке сегодня, формирует понимание логики актуализации современных 

философских проблем, а так же раскрывает основания формирования разнообразных 

путей их понимания. 

Компетенция профессиональная, экспертно-аналитическая 

Знать: актуальные проблемы казахстанской философской мысли. 

Уметь: ориентироваться в научных интересах философского сообщества 

Казахстана. 

Иметь навыки выявления тенденций в отечественной философии. 

Рекомендуемая литература:  

1. Абдильдин Ж.М. Собрание сочинений в пяти томах. – Алматы: Өнер, 2000.  

2. Изотов М.З. Социально-культурные детерминанты интеграции современной науки. – 

Алма-Ата: Наука, 1993.  

3. Нысанбаев А.Н. Собрание сочинений в 10 томах. Алматы, 2016.  

4. Научное познание: поиски новых парадигм /под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 2014.  

5. Хамидов А.А. Свобода научного творчества и ответственность ученого. Алматы, 2014.  

6. Колчигин С. Ю. "Философия Казахстана в мировой философской мысли // Вестник 

Российского философского общества. № 4 (80). 2016. С. 64-66. ISSN 1606-6251 

7. Нысанбаев А. Н. Развитие фарабиеведения в Казахстане: итоги, проблемы и 

перспективы. // Вопросы философии. 2011. № 5. С.119-129. 

Нысанбаев А. Н., Барлыбаева Г. Г. Этика как ядро казахской философской мысли // 

Вопросы философии. 2012. № 10. С. 65-74. 

8. Этика и социальная ответственность ученых /Под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 2014. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский / казахский 

 

 

Казахская философская мысль в контексте современности 

Код дисциплины KFMKS 7301 

Тип дисциплины  

МВОС 

Уровень курса/дисциплины 

ПД КВ 

Год обучения - 1 



Семестр обучения - 1 

Количество кредитов - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

К.ф.н., Кабрахманова Ф.К. 

Цель – осмысление состояния и тенденций развития современной отечественной 

философии. 

Пререквизиты:  

«История и философия науки» / «Философия науки» 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций  

экспертно-аналитических: умение реконструировать логику философского поиска 

отечественных мыслителей; 
профессиональных: умение опираться на потенциал казахской философии в решении 

актуальных вопросов современного развития мира, страны, личности  

Цель – изучение содержания и тенденций развития современной казахстанской 

философии в свете идеи ее преемственности с традициями казахской философской мысли. 

Пререквизиты:  

«История и философия науки» / «Философия науки» 

Содержание дисциплины: Дисциплина посвящена анализу формирования казахской 

философской мысли в контексте развития мировой философии, изучению оснований и 

логики формирования содержания проблематики философской мысли, сформированной в 

контексте казахской культуры, выявлению тенденций развития казахстанской философии 

на современном этапе, потенциала казахской философии в решении актуальных вопросов 

современного развития мира, страны, личности. 

Компетенция профессиональная, экспертно-аналитическая 

Знать: содержание основных концепций истории философской мысли; 

Уметь: осуществлять осмысление тенденций и проблем общественного развития с учетом 

эвристического потенциала философской мысли казахского народа. 

Иметь навыки, владеть: Иметь навыки анализа философских первоисточников с позиций 

их включенности в историко-культурный процесс, оценки их эвристического потенциала. 

Рекомендуемая литература:  

1. Абдильдин Ж.М. Собрание сочинений в пяти томах. – Алматы: Өнер, 2000.  

2. Мырзалы С.К. Ғылымның тарихы мен философиясы. – Алматы: Бастау, 2014.  

3. Нысанбаев А.Н. Собрание сочинений в 10 томах. Алматы, 2016. 

4. Хамидов А.А. Свобода научного творчества и ответственность ученого. Алматы, 2014. 

5.Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф. История и философия науки. – Алматы: 

Қазақуниверситеті, 2013. – 150 с.  

6. Этика и социальная ответственность ученых /Под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 2014. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский / казахский 
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General information of the university 

1. Title and address of the university: S.Amanzholov EKSU, buildong № 1, room 

№ 307 Department of History of Kazakhstan and social-humanitarian disciplines, 

Str. 30th Gvardeiskoi divizii, 34 

2. Academic calender: 1 year of studying (only full-time). 

 

For students in doctoral studies for 2018-2019 academic year 

Autumn semester 

August 21 – 25 Students enrolment 

August 30  Constitution day of the Republic of Kazakhstan 

August 26 – 29  Registration for elective disciplines 

September 1st  Knowledge day and  and ceremonial opening of 

the new academic year 

September 3 – December 29  1 semester 

September 3 – December 15  Theoretical learning 

October 15-20  Midterm examination. Rating №1 

November 26 – December 8  Scientific and research work of doctoral 

students, including fulfilling of doctoral thesis   

November 5 -23  Pedagogical practice without separation from 

theoretical training 

December 1  1st President’s Day 

December 10-15  Midterm examination. Rating №2 

December 16-17  Independence Day of Kazakhstan 

December 18 – 29  Exam session  

December 29  End of 1st semester  

January 1  Last day of payment for the first grade level  

(100%) 

January 1-2  New Year 

December 31 – January 5   Winter break   

2 semester 

January 7  Christmas 

January 8 – July 26 2 semester 

January 8 – March 2 Research practice 

March 8  International Women’s Day 

Nauryz 21-23  Nauryz meiramy 

May 1  Kazakhstan’s People Unity Day 

May 7  Defender of the Fatherland Day 

May 9  Victory Day 

May 5 – 24   Exam session 

From July 29  Summer break 

3. Administration of the university 

Rector – M.Tolegen, Doctor of Jurisprudence  

Vice-rector for Strategic Development and Science -  

G.Seralin, Doctor of PhD 

Vice-rector for Academic Affairs – A.Myrzagaliyeva,  Doctor of Biology, professor. 



Director of the Department of academic policy and educational programs -  

I.Stebletsova, Candidate of Pedagogy  

Head of the Department of Quality Management, Monitoring and Procasting- 

N.Alimbekova. 

Head of the Department of organization and controlling of the academic process  – 

N.Sadirbekova 

Dean of the Faculty of History, Philology and International Relations – A. Oskenbai, 

Candidate of History 

Head of the Department of History of Kazakhstan and social-humanitarian disciplines 

– A.Zhanbossinova, Doctor of History, professor 

4. General characteristic of the university:  

The present days the university carries out training of specialists within multilevel 

structure of the higher education according to the state license for the right of 

conducting educational activity in the spheres of secondary professional, higher and 

postgraduate professional education without restriction of validity period:  

- 45 specialties of higher education. At the same time training term in the bachelor 

degree is - 4 years, in extramural studies - 5 years, receiving the higher education in 

the reduced form: on the basis of the higher education is 2 years, on the basis of 

secondary professional education is 3 years. 

- 30 specialties of magistracy, 3 programs of doctoral studies  

At the university the credit system of training is introduced: since 2003-2004 

academic years - for students of economic specialties; since 2004-2005 academic 

years - for students of 1 course of all specialties of higher education.  

Now educational process is carried out at faculties by 33 departments. 

At the Faculty of History, Philology and International relations preparation 

according to 11 educational programs of bachelor degree, 7 programs of master's 

degree, 3 programs of doctoral studies is conducted on the following related 

specialties. The preparation  on 5B011400 - "History", 5B020200 – "International 

relations", 5B050200 - "Political science", 6M020300 - "History", 6M020400 – 

"Cultural science", 6M020100 – "Philosophy", 6M050200 - "Political science", 

6D020100 – "Philosophy", 6D020300 - "History" is carried out as well. In 

educational process materials of all directions of research of teachers, applicants, 

undergraduates and students of the department are actively used. Results of 

scientific research  are introduced in educational process. 

5. The list of offered programs of training (including training cost):  

Doctoral studies: 6D020100 – "Philosophy".  

6. The procedure (rules) of reception and enrolment to the program 

For ensuring the academic mobility students study separate disciplines in other 

organizations of education, including abroad. At the same time the head of the 

organization of education defines the top limit of quantity of the credits for studying 

in other organizations of education. In case of studying of separate disciplines in the 

organizations of formation of the Republic of Kazakhstan between the organizations 

of education the bilateral contract is signed.  

In case of studying of separate disciplines in other organizations of education after 

passing of intermediate certification for discipline, the student presents to dean's 

office (office) of the organization of education the examination sheet (or a 

transcript) with the indication of estimates on examination, total assessment on 

discipline and quantities of the mastered credits. 

In a form of a special sample, are specified in the statement of the student: 

the name and the full address of the sending higher education institution, surname, 

name, middle name of the coordinator of programs of the academic mobility of 

faculty/department and higher education institution and also personal information of 



the student (surname, name, middle name, date of birth, the residential address, 

contact information).  

The following is presentented in the statement: information on motivation of 

students (for participation in programs of mobility), data on skill level on training 

language abroad, experience and the previous training abroad, a mark about a 

possibility of receiving a grant for training abroad. 

The agreement on training in programs of the academic mobility is the main 

document regulating process of training of the student in the program of the 

academic mobility and is filled out in English in a form of a special sample. 

At the positive decision of the accepting higher education institution the agreement 

is signed for participation of the student in the program of the academic mobility in 

a tripartite order: the accepting higher education institution studying and the sending 

higher education institution. 

Информац

ия  о 

программ

ах 

обучения 

(Каталог 

курсов) 

4. General characteristic of the educational program 

The awarded degrees / qualifications: 
Doctor of PhD on the specialty (6D020100) «Philosophy».  

Levels (stages) of education: 

3 levels (doctoral studies)  

The requirements for reception to the program: 

Reception on the program is carried out in compliance with standard of 

Regulations of Admission in doctoral studies of the Republic of Kazakhstan.  

Educational and professional purposes: The specialty assumes training of the 

doctoral candidate having the fundamental knowledge allowing to carry out an exit 

to a research of conceptual problems of scientific knowledge.  

The training trajectory "Social philosophy" assumes formation of the experts 

understanding an essence of public processes and regularities of development of all 

spheres of public life capable to create the scientific and social programs focused on 

long-term trends of development of the Kazakhstan society. 

The training trajectory "Philosophical anthropology and philosophy of 

culture" assumes formation of the researchers focused on judgment of culture 

through a prism of a problem of human existence capable to carry out the conceptual 

analysis of cultural processes and on its basis to create programs of design and 

transformation of social reality. 

Directions of the professional activity:  

Within the educational program 6D020100 – "Philosophy" the Doctoral 

candidate has a possibility of the choice of one of two educational trajectories: 

"Social philosophy" and "Philosophical anthropology and philosophy of culture".  

Structure of the program with the indication of the credits: 

Structure of the program of 2018 (appendix No. 1). 

Final exams 

On each discipline examination is – in an oral or written form, in the form of 

examination cards is taken. 

In the 6th semester defense of a thesis is planned for a degree of the doctor of PhD.  

Full name of the lecturers on each discipline: 

K.B. Akhmetzhanova, Doctor of Philosophy : 

1. Conceptual bases of historical and philosophical researches 

2. Theory and practice of translation of philosophical texts 

3. Philosophy and methodology of scientific research 

V.M. Shelepov, Candidate of Philosophy 

1. Current problems of modern anthropology 

2. Educational technologies and person 

F.K. Kabdrakhmanova, Candidate of Philosophy 



 

 

1. History of philosophy: universal evolutionism 

2. Trends in recent Kazakhstan philosophy  

3. The Kazakh philosophical thought in the context of modernity  

E.Zh. Seitembetov, Candidate of Philosophy 

1. Globalization and new world order  

2. The political power in the modern world 

3. Transformation of social structure of Kazakhstani society in the conditions of 

modernization 

 5. Description of separate disciplines (courses, units) Enclosure 1А 
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6. Placement / accommodation -  The comfortable House of students on 1789 

places. The conditions for preparation to homeworks and rest are – "Library", 

"Reading room" and "Internet cafe" are provided.  

Food: 

Timely and qualitative food is provided employment by the dining room in the 

academic building, 150 seats.  

Medical services: 

Medical care of students of the university is performed in a first-aid post (conforms 

to requirements of SES and GPS) where first aid is provided, medical examinations, 

preventive events are held. There is a contract on medical care of students and PPS 

with city hospital No. 1 Ust-Kamenogorsk (the notarized copy of the additional 

agreement is attached). "Round tables" – meetings of workers of the city "Center of 

health" with students of the University are regularly carried out. 

Control of a sanitary condition of academic buildings and hostels is carried out by 

the manager of a health center, responsibility for maintenance of these conditions is 

born by commandants of the corresponding objects.  

Student's office is the Center of youth policy which is structural division of the 

university, united in itself earlier created Committees on Affairs of Youth and the 

Center of Culture and also student's youth associations: youth wing of NDP "Nur 

Otan" "Zhas Otan", branch of the republican youth organization "Alliance of 

Students of Kazakhstan", student's group of assistance of police "Kyran", student's 

youth labor groups. 

Conditions for training:   

Offices with the interactive equipment – 1 

The multimedia hall - 1 

Laboratories – 4 

Workshops - 1 

Gyms - 1 

Laboratory of swimming - 1 

The reading room - 1 



Enclosure 1 

 

EDUCATIONAL PROGRAM 6D020100 - «PHILOSOPHY» 

 

Discipline 

cycle 

Discipline 

code 
Title of the discipline 

Quantity of 

credits ECTS 
Semester 

BS MS FMNI 7201 
Philosophy and methodology of 

scientific research 
5 1 

PS CS 
KOI 

7301 

Conceptual bases of historical and 

philosophical researches 
5 1 

PS CS TiPP 

7302 

Theory and practice of translation of 

philosophical texts 
5 1 

PS CS APSA 

7303 

Current problems of modern 

anthropology 
5 1 

PS CS OT 

7304 
Educational technologies and human 5 1 

Practice 

module 
Is Research practice 14 3 

Practice 

module 
P Pedagogical practice 3 2 

Module of 

research 

work 

NI 

Research work of the doctoral 

candidate, including implementation of 

the doctoral dissertation 

126 
1, 2, 3, 4, 

5, 6 

Module of 

final 

assessment 

OZDD 
Registration and protection of the 

doctoral dissertation 
4 6 

Module of 

final 

assessment 

KA Comprehensive analysis 1 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enclosure 1А 

 

Description of the disciplines (courses, units): 

 

Name of the course/discipline/unit 

Philosophy and methodology of scientific research 

Code of the discipline PMSR - 7201 

Type of discipline 

CMS 

Course level/discipline 

BS MS 

Year of education - 1 

Semester - 1 

Credits - 5 

Full name of lecturer/professor 

K.B. Akhmetzhanova, Doctor of Philosophy 

Purpose is – to mastering philosophy and methodology of scientific research, formation of 

competence in the bases of scientific research at doctoral candidates. 

Prerequisites:  

«History and science philosophy» / «Philosophy of science» 

Discipline content: Subject "Philosophy and Methodology of Scientific Research". Methods and 

levels of cognitive activity: understanding options. Science methodology in modern philosophy. 

Specifics of scientific activity. Planning and organization of research activity. Device and steps 

of scientific research. Specifics of experimental and theoretical methods of researches. Scientific 

theory, hypothesis, problem. Philosophy of intellectual property. Ethics of science and 

responsibility of the scientist within scientific research.  

The competence is world outlook, professional, expert and analytical  

To know: 

- foundations of the organization of research activity; 

- possibilities of philosophy as methodologies. 

To be able:  

- to find out logical structure of the basic concepts of discipline; 

- to investigate the main paradigms from the annals of history of scientific research; 

- to form skills of critical thinking; 

- to know regularities of formation and development of world science. 

To have skills, to have: - 

- modern methods of scientific research; 

- in the ways of judgment and critical analysis of scientific and social programs; 

- skills of improvement and the development scientifically potential. 

Recommended literature:  

1. Абдильдин Ж.М. Собрание сочинений в пяти томах. – Алматы: Өнер, 2000.  

2. Изотов М.З. Социально-культурные детерминанты интеграции современной науки. – 

Алма-Ата: Наука, 1993.  

3. Нысанбаев А.Н. Собрание сочинений в 10 томах. Алматы, 2016.  

4. Научное познание: поиски новых парадигм /под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 2014.  

5. Хамидов А.А. Свобода научного творчества и ответственность ученого. Алматы, 2014.  

Дополнительная:  

1. Ильин В.В. Философия науки. – М.: Либроком, 2009. – 224 с.  

2. История и философия науки. Под ред. Крянева Ю.В., Моториной Л.Е. - М.: ИНФРА-

М,2011. - 416 с.  

3. Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. –М.: Прогресс-

Традиция, 2010. – 528 с.  



4. Кохановский В.П.и др. Основы философии науки. - М.: Феникс, 2010. – 603 с. 

 5. Лебедев С.А., Ильин В.В. и др. Введение в философию и историю науки. - М.: 

Едиториал УРСС, 2009. – 344 с.  

6. Мырзалы С.К. Ғылымның тарихы мен философиясы. – Алматы: Бастау, 2014.  

7. Степин В.С. История и философия науки. – М.:Академический Проект, 2011. –423 с.  

8. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф. История и философия науки. – Алматы: 

Қазақуниверситеті, 2013. – 150 с.  

9. Философия науки. Под редакцией А.И.Липкина. - М.: Эксмо,, 2009. – 608 с. 10. Этика и 

социальная ответственность ученых /Под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 2014. 

Teaching methods: verbal, evident, practical. 

Methods/assessment forms: rating, exam 

Language of education: Russian / Kazakh 

 

Name of the course/discipline/unit  

Conceptual bases of historical and philosophical researches 

 Code of the discipline CBHPR -7301 

Type of discipline 

CMS 

Course level/discipline 

PS SC 

Year of education - 1 

Semester - 1 

Credits - 5 

Full name of lecturer/professor 

K.B. Akhmetzhanova, Doctor of Philosophy 

Purpose is – to understanding of an entity and way of forming of the main directions of 

historical and philosophical thought. 

Prerequisites:  

«History and philosophy of science» / « Philosophy of science » 

Discipline content: Within the discipline the perspective of methodology of historical and 

philosophical research is considered, questions of various methodological approaches to history 

of philosophy are updated. 

The competence is expert and analytical, professional 

To know:  

- logic of formation of history of philosophy, content of modern historico-philosophical 

researches, current problems of a world and domestic historico-philosophical thought. 

To be able to:  

- analyze at the conceptual level formation of the ideas, texts, the maintenance of concepts, 

theories. 

To have skills of   

- works with primary sources, analysis of texts, interpretation of historico-philosophical texts. 

Recommended literature: 

1. Аблеев, С.Р. История мировой философии: Учебник для вузов / С.Р. Аблеев. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 318 c. 

2. Алексеев, П.В. История философии / П.В. Алексеев. - М.: Проспект, 2015. - 240 c. 

3.Ажимов Ф.Е. Философия: история или теория? Заметки о специфике истории 

философии // Вопросы философии. 2014. № 9. С. 27-32. 

4.Бажов С.И. Проблемы методологии историко-философского исследования // 

Гуманитарные научные исследования. 2012. № 10 [Электронный ресурс]. URL: 

http://human.snauka.ru/2012/10/1648 (дата обращения: 23.09.2018). 

5.Горохов В. Г. Метод историко-критического анализа концептуальных схем науки А. 

Койре. История философии. Т. 20. 2015  https://iphras.ru/uplfile  

https://iphras.ru/uplfile


6. Кротов А.А. Методология современных историко-философских исследований во 

Франции // Вопросы философии. 2017. № 6. 

7. Шишков, И.З. История философии: Реконструкция истории европейской философии 

через призму теории познания: Учебное пособие / И.З. Шишков. - М.: КД Либроком, 2015. 

- 848 c. 

Teaching methods: verbal, evident, practical. 

Methods/assessment forms: rating, exam 

Language of education: Russian / Kazakh 

 

Name of the course/discipline/unit 

Theory and practice of translation of philosophical texts 

Code of the discipline: TPTPT-7302 

Type of discipline 

CMS 

Course level/discipline 

PS SC  

Year of education - 1 

Semester - 1 

Credits - 5 

Full name of lecturer/professor 

K.B. Akhmetzhanova, Doctor of Philosophy. 

The purpose – to contribute to the development of skills of work with foreign-language 

philosophical literature. 

Prerequisites:  

"History and philosophy of science" / "Philosophy of Science " 

Content of discipline: work with philosophical texts is always on the lips the author. Approaches, 

principles, methods of work with texts of original authors, transfer and interpretation of 

maintenance of philosophical concepts. The greatest attention in the conditions of introduction in 

Kazakhstan three lingual is paid to the theory and practice of transfers of texts of original authors 

on the Kazakh, Russian and English languages. 

World outlook competence 

To know: fundamentals of translation theory of philosophical texts. 

To be able: to interpret philosophical foreign-language texts. 

To have skills: works with philosophical sources in original language (Kazakh, Russian, 

English). 

Recommended literature: 

1. Anthony Pym, Philosophy and Translation // A companion to translation studies, Clevedon-

BuffaloToronto. 2017 

2. Snell-Hornby M. Translation studies: An Integrated Approach, Amsterdam–Philadelphia, 

1988/1995;  

3. Комиссаров В.Н. «Современное переводоведение», М., 2016.  

4. A companion to translation studies/ ed. S. Bermann and C. Porter, The Atrium, Southern Gate, 

Chichester. West Sussex, 2014. 

5. Гарбовский Н.К. Теория перевода. Издательство Московского университета, 2014 г., 

537 с. 

Teaching methods: verbal, evident, practical. 

Methods/assessment forms: rating, exam 

Language of education: Russian / Kazakh 

 

Name of the course/discipline/unit  

Current problems of modern anthropology 

Code of discipline CPMA -7303 



Type of discipline 

OMCS 

Course level/discipline 

PS SC  

Year of education - 1 

Semester - 1 

Credits - 5 

Full name of lecturer/professor 

V.M.Shelepov, Candidate of Philosophy 

The purpose is – the consideration of problems of formation of the person as species and 

formation of its social qualities at different steps of sociocultural development of society. 

Prerequisites:  

"History and philosophy of science" / "Philosophy of Science " 

Content of discipline: The discipline is devoted to consideration of the anthropological ideas in 

various traditions, to the analysis of interrelation of historically becoming anthropological 

perspective and its specifics within the substantive paradigms offered in historical and 

philosophical process.  

The competence is professional, expert and analytical 

To know: theories of anthropogenesis (creationism, global evolutionism, synthetic theory of 

evolution, etc.); the main stages of evolution of the person in the light of new the 

paleoantropologicheskikh yielded and results of researches. 

To be able: to reveal the bases and logic of formation of anthropological concepts.  

To have skills: to conduct independent scientific research, relying on experience of studying of 

modern anthropological concepts. 

Recommended literature: 

1. Дорофеев, Даниил Под знаком философской антропологии: моногр. / Даниил Дорофеев. 

- М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. - 464 c. 

2. Гуревич П. С. Размежевания и тенденции современной философской антропологии 

[Текст] / П.С. Гуревич. - М: ИФ РАН, 2015. - 161 с. 

3. Нысанбаев А.Н. Личностная философия и личность в философии // Творчество Н. 

Сейтахметова: философские дискурсы Запада и Востока. Алматы, 2011.Социальная 

философия и философская антропология: Труды и исследования. - Москва: РГГУ, 2013. - 

529 c. 

4. Степин В. Философская антропология и философия культуры [Текст] / В. Степин. - М.: 

Альма-Матер, 2015. — 544 с. 

5. Тегако Л., Клитинский Е. Антропология. Учебное пособие. М.: Новое знание, 2014.  

Моторина Л.Е. Феномен человека: методология исследования [Текст] / Л.Е. Моторина. - 

М.: МАИ, 2014. - 164 с. 

Teaching methods: verbal, evident, practical. 

Methods/assessment forms: rating, exam 

Language of education: Russian / Kazakh 

 

Name of the course/discipline/unit  

History of philosophy: universal evolutionism 

Code of discipline HPUS -7303 

Type of discipline 

OMCS 

Course level/discipline 

PS SC  

Year of education - 1 

Semester - 1 

Credits - 5 



Full name of lecturer/professor 

F.K. Kabdrakhmanova, Candidate of Philosophy 

The purpose is – to realize the potential of universal evolutionism in judgment of cultural and 

historical process. 

Prerequisites:  

"History and philosophy of science" / "Philosophy of Science" 

Content of discipline: The discipline reveals features of the concept of the global evolutionism 

which is one of fundamental components of formation of a modern scientific picture of the world 

and the methodological strategies of judgment of historical process developed on its basis.  

The competence is professional, expert and analytical 

To know: the maintenance of the basic concepts and categories which are formed in the context 

of methodology of global evolutionism. 

To be able: to interpret historical events in the context of the concept of global evolutionism. 

To have skills: use of the gained knowledge in own research activity. 

Recommended literature: 
1.Герье, В.И. Философия истории от Августина до Гегеля / В.И. Герье. - М.: Ленанд, 2015. - 274 c. 

 2.Кареев, Н.И. Философия истории в русской литературе / Н.И. Кареев. - М.: КД Либроком, 2015. 

- 248 c. 

3. Раппопорт, Ш. Философия истории в ее главнейших течениях / Ш. Раппопорт. - М.: Ленанд, 

2015. - 184 c.  

4.Семенов, Ю.И. Философия истории. Общая теория исторического процесса / Ю.И. Семенов. - 

М.: Трикста, 2013. - 615 c. 

Teaching methods: verbal, evident, practical. 

Methods/assessment forms: rating, exam 

Language of education: Russian / Kazakh 

 

Name of the course/discipline/unit  

Educational technologies and human 

Code of discipline ETH -7304 

Type of discipline 

OMCS 

Course level/discipline 

PS SC  

Year of education - 1 

Semester - 1 

Credits - 5 

Full name of lecturer/professor 

V.M. Shelepov, Candidate of Philosophy 

The purpose is – the disclosure of opportunities and borders of use of educational technologies. 

Prerequisites:  

"History and philosophy of science" / "Philosophy of Science " 

Content of discipline:  

Within discipline the trend of technologization of educational process is considered. The 

discipline is designed to induce doctoral candidates to judgment of potential of educational 

technologies for creating human "I". 

The competence is professional, expert and analytical. 

To know: features of functioning of educational technologies in the context of education as 

spheres of reproduction of cultural and historical meanings and as spheres of broadcast of ready 

knowledge, skills. 

To be able: to analyze and adjust own educational activity taking into account the gained 

knowledge. 

To have skills of development of educational technologies in the context of pedagogical activity.  

Recommended literature: 



1. Батурин В.К. Философия, аксиология, образование. Часть первая. Истоки духовного 

образования / В.К. Батурин // Вестн. высш. шк. – 2012. – № 10. – С. 14–19. 
2. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы 

от 7 декабря 2010 года, №1118 

3. Гагаев, А.А. Философия здравого смысла: Критика оснований разума. Книга 2-1: Здравый 

смысл как основание науки. / А.А. Гагаев, П.А. Гагаев. - М.: Ленанд, 2015. - 672 c. 
4. Гессен, С.И. Введение в прикладную философию / С.И. Гессен. – М.: «Школа-Пресс», 2015. – 

448 с. 

5. Научное познание: поиски новых парадигм /под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 2014 

6.Огурцов, А.П. Образы образования. Западная философия образования. ХХ век / А.П. Огурцов. – 

СПб.: РХГИ, 2014. – 520 с. 

7. Чапаев, Н.К. Философия и история образования : учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Н.К. Чапаев, И.П. Верещагина. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 288 с. 

8. Щедровицкий, П.Г. Очерки по философии образования / П.Г. Щедровицкий. – М., 2013. – 170 с. 

Teaching methods: verbal, evident, practical. 

Methods/assessment forms: rating, exam 

Language of education: Russian / Kazakh 

 

Name of the course/discipline/unit 

Globalization and new world order  

Code of discipline GNWO -7303 

Type of discipline 

OMCS 

Course level/discipline 

PS SC  

Year of education - 1 

Semester - 1 

Credits - 5 

Full name of lecturer/professor  

E.Zh.Seitembetov, Candidate of Philosophy 

The purpose is – the judgment of formation of a new world order in the context of globalization. 

Prerequisites:  

"History and philosophy of science" / "Philosophy of science" 

Content of discipline:  

Globalization as formation of uniform mankind. Main concepts of globalization. Global threats 

and calls to Mankind today and in the near future. Problem of unity and variety of mankind. Self-

determination of Kazakhstan in the context of a modern world order. "End of history" or 

"Collision of civilizations": F. Fukuyama - S. Huntington. Fragmentation and rhizomatic of the 

modern world (Zh. Delez, F. Gvattari). Multiculturalism as trend of social development (U. 

Kimlik). 

Competences: world outlook, expert and analytical 

To know: the main concepts of globalization explaining logic of social, political, economic 

processes in the modern world.  

To be able: to analyze modern social processes and the phenomena in the context of global world 

development. 

To have skills: forecasting of possible dynamics of events taking into account their includings to 

the global world process. 

Recommended literature: 

1.Grinin   L.,   Korotayev   A.   Great   Divergence   and   Great   Convergence.   A  Global 

Perspective. N. p. : Springer International Publishing, 2015 

2. Б. Джагдиш. В защиту глобализации / Джагдиш Бхагвати. - М.: Ладомир, 2016. - 406 c  

3.Век глобализации: исследования современных глобальных процессов: науч.- теоретич. 

журнал /гл. ред. А.Н. Чумаков. – М.: Учитель, 2014 -2018.  



4.Шишков   В.   В.   Становление   и   развитие   гегемонии   США:   имперское доминирование и 

глобализация в ХХ в. // Век глобализации. 2014. № 1. С. 133–146. 

Teaching methods: verbal, evident, practical. 

Methods/assessment forms: rating, exam 

Language of education: Russian / Kazakh 

Name of the course/discipline/unit 

The political power in the modern world 

Code of discipline PP-7304 

Type of discipline 

OMCS 

Course level/discipline 

PS SC  

Year of education - 1 

Semester - 1 

Credits - 5 

Full name of lecturer/professor  

E.Zh.Seitembetov, Candidate of Philosophy 

The purpose is – to consider a problem of the political power in the context of historical and 

cultural development and to reveal characteristic features of the political power at the present 

stage. 

Prerequisites:  

History of Philosophy of science/Philosophy of science 

Content of discipline: Sociocultural bases of political changes. Political development and 

political regimes. Logic of process of democratization in the modern world. Comparative 

tranzitology. "Democracy with adjectives" and new autocracies. The political power during a 

globalization era.  

Competences of socio-political vision 

To know: paradigms of political development and transformation of the political power in the 

world. 

To be able: to reproduce logic of development and regularity of world political process. 

To have skills: forecasting of political transformations. 

Recommended literature: 

1. Филиппов, А К истории понятия политического: прошлое одного проекта СПб.: Наука, 

2016, 546.  

2. Мейнваринг Скотт. Президентское правление, многопартийность и демократия: 

трудное сочетание. Теория и практика демократии. Избранные тексты. М.:Ладомир, 2016. 

3. Шмитт, К Понятие Политического, СПб.: НАУКА, 2016, 408 

4. Хантингтон С.П. Политический порядок в меняющихся обществах. Москва: Прогресс-

Традиция, 2014 

Teaching methods: verbal, evident, practical. 

Methods/assessment forms: rating, exam 

Language of education: Russian / Kazakh 

 

Name of the course/discipline/unit 

Transformation of social structure of Kazakhstani society in the conditions of 

modernization 

Code of discipline TSSK-7304 

Type of discipline 

OMCS 

Course level/discipline 

PS SC  

Year of education - 1 



Semester - 1 

Credits - 5 

Full name of lecturer/professor  

E.Zh.Seitembetov, Candidate of Philosophy 

The purpose is – to comprehend potential and features of development of Kazakhstani 

community in the conditions of modernization. 

Prerequisites:  

History of Philosophy of science /Philosophy of science 

Content of discipline: Bases of processes of transformation, change of basic institutes of 

Kazakhstani society. Indicators of classification of stages of social and political development of 

the Republic of Kazakhstan. Phases of social transformation of the Kazakhstan society. Stages of 

development of institute of presidency. Bases of formation of democratic political institutes. 

Formation of civil society. Logic of forecasting of changes of social structure of Kazakhstani 

society. 

Competences of self-management, expert and analytical 

To know: strategic documents of RK 

To be able: to reveal trends and features of development of socio-political transformations in 

Kazakhstan, to analyze and predict changes of social structure. 

To have skills: applications of theories of modernization for a research of transformational 

changes in the Post-Soviet countries, in particular in studying of social transformations in the 

Republic of Kazakhstan. 

Recommended literature: 

1.Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана.  

Официальный сайт Президента Республики 

Казахстан:URL: http://www.akorda.kz/ru/official_documents /strategies_and programs  

2.Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. – М., 

2016. 

3. Калетаев Д.К. «Модернизация в Казахстане» // «ZONAkz», № 12, 2011 год, Астана 

4.Научное познание: поиски новых парадигм /под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 2014. 
5. Новиков, А.М. Методология научного исследования 3-е изд / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М.: 

ЛИБРОКОМ, 2015. - 272 c 

Teaching methods: verbal, evident, practical. 

Methods/assessment forms: rating, exam 

Language of education: Russian / Kazakh 

 

Name of the course/discipline/unit 

Trends in recent Kazakhstan philosophy  

Code of discipline TRKP-7302 

Type of discipline 

CMS 

Course level/discipline 

PS SC 

Year of education - 1 

Semester - 1 

Credits - 5 

Full name of lecturer/professor  

F.K. Kabdrakhmanova, Candidate of Philosophy 

The purpose is – to understanding the state and trends of modern Kazakhstan philosophy. 

Prerequisites:  

History of Philosophy of science /Philosophy of science 

Content of discipline: The discipline "Trends of modern Kazakhstan philosophy" introduces the 

doctoral student in the range of problems is discussed in the Kazakhstan philosophical science 



today. It forms an understanding of the logic of actualization of modern philosophical problems 

and reveals the basis for the formation of a variety of ways of understanding them. 

Competences of profession, expert and analytical 

To know: actual problems of the Kazakhstan philosophical thought. 

To be able: to navigate in the scientific interests of the philosophical community of Kazakhstan. 

To have skills: to identify trends in Kazakhstan philosophy. 

 

Recommended literature: 

1. Абдильдин Ж.М. Собрание сочинений в пяти томах. – Алматы: Өнер, 2000.  

2. Изотов М.З. Социально-культурные детерминанты интеграции современной науки. – 

Алма-Ата: Наука, 1993.  

3. Нысанбаев А.Н. Собрание сочинений в 10 томах. Алматы, 2016.  

4. Научное познание: поиски новых парадигм /под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 2014.  

5. Хамидов А.А. Свобода научного творчества и ответственность ученого. Алматы, 2014.  

6. Колчигин С.Ю. Философия Казахстана в мировой философской мысли // Вестник 

Российского философского общества. №4(80). 2016. С. 64-66. ISSN 1606-6251. 

7. Нысанбаев А.Н. Развитие фарабиеведения в Казахстане: итоги, проблемы и 

перспективы // Вопросы философии. 2011. №5. С.119-129. 

8. Нысанбаев А.Н., Барлыбаева Г.Г. Этика как ядро казахстанской философской мысли // 

Вопросы философии. 2012. №10. С.65-74. 

9. Этика и социальная ответственность ученых /Под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 2014. 

Teaching methods: verbal, evident, practical. 

Methods/assessment forms: rating, exam 

Language of education: Russian / Kazakh 

 

Name of the course/discipline/unit 

The Kazakh philosophical thought in the context of modernity  

Code of discipline KPT-7301 

Type of discipline 

CMS 

Course level/discipline 

PS SC 

Year of education - 1 

Semester - 1 

Credits - 5 

Full name of lecturer/professor  

F.K. Kabdrakhmanova, Candidate of Philosophy 

The purpose is – to study of the content and trends in the development of modern Kazakhstan 

philosophy in the light of the idea of its continuity with the traditions of Kazakh philosophical 

thought. 

Prerequisites:  

History of Philosophy of science /Philosophy of science 

Content of discipline: The discipline is devoted to the analysis of the formation of the Kazakh 

philosophical thought in the context of the development of world philosophy, the study of the 

foundations and logic of the formation of the content of philosophical thought, formed in the 

context of Kazakh culture, identify trends in the development of Kazakh philosophy at the 

present stage, the potential of Kazakh philosophy in addressing current issues of modern 

development of the world, country, personality. 

Competences of profession, expert and analytical 

To know: the content of the basic concepts of the history of philosophical thought. 

To be able: to carry out understanding of tendencies and problems of social development taking 

into account heuristic potential of philosophical thought of the Kazakh people. 



To have skills: to have skills of analysis of philosophical primary sources from the standpoint of 

their involvement in the historical and cultural process, evaluation of their heuristic potential. 

Recommended literature: 

1. Абдильдин Ж.М. Собрание сочинений в пяти томах. Алматы: Өнер. 2000.  

2. Мырзалы С.К. Ғылымның тарихы мен философиясы. Алматы: Бастау. 2014.  

3. Нысанбаев А.Н. Собрание сочинений в 10 томах. Алматы. 2016. 

4. Хамидов А.А. Свобода научного творчества и ответственность ученого. Алматы, 2014. 

5.Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф. История и философия науки. Алматы: Қазақ университеті. 

2013. 150 с.  

6. Этика и социальная ответственность ученых / Под ред. Шаукеновой З.К. Алматы. 2014. 

Teaching methods: verbal, evident, practical. 

Methods/assessment forms: rating, exam 

Language of education: Russian / Kazakh 

 



МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

 

Модуль атауы және 

шифр  

Название модуля и 

шифр 

Module name and 

code number 

Философиялық зерттеулердің әдіснамасы  

Методология философских исследований  

Methodology of philosophical studies 

MFI 

Модуль үшін 

жауапты  

Ответственный за 

модуль 

Responsible for the 

module 

д.ф.н., К.Б. Ахметжанова 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

1.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

1.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

1.Compulsory modules in the specialty 
Модуль деңгейі / 

Уровень модуля/ 

Module Level 

Докторантура /Doctoral studies 

 

Аптасына сағаттар 

саны / Количество 

часов в неделю/ 

Number of hours per 

week 

9 

Кредиттер саны / 

Количество 

кредитов/ Amount of 

credits 

9/15 

Оқу түрі / Форма 

обучения/ Form of 

training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 1 

Студенттер саны 

/Количество 

обучающихся/ 

Number of students 

2 

Модульдің 

пререквизиттері / 

Пререквизиты 

модуля/ Prerequisites 

of the module 

«Ғылым философиясы мен тарихы»/ «Ғылым философиясы» 

 «История и философия науки» / «Философия науки» 

«History and philosophy of science» / «Philosophy of science» 

 

Модуль мазмұны 

Содержание 

модуля/ Module 

content 

1. Ғылыми зерттеудің философиясы мен әдіснамасы 

 Философия и методология научного исследования 

 The philosophy and methodology of scientific research  

2.Тарихи-философиялық зерттеулердің концептуалдық негіздері   

Концептуальные основания историко-философских исследований  

Conceptual foundations of philosophy of history  

3.Философиялық мәтіндерді аударудың теориясы мен тәжірибесі  

Теория и практика перевода философских текстов  

The translation of philosophical texts: theory and practic e 

Оқу нәтижелері  

Результаты 

обучения 

Learning outcomes 

ілім мен түсінушілік: бакалавр деңгейінде алынған білімдер мен түсініктерді 

көрсету, көбінесе ғылыми зерттеулер контексінде идеяларды бастапқы дамыту 

немесе қолдану үшін негіз немесе мүмкіндік; 

білім мен түсінушілікті қолдану: білім саласын, түсінуді және жаңа немесе 

непостиженных жағдайлардағы проблемаларды шешуге және кеңістіктегі (немесе 

пәнаралық) кеңістікте қолдануға; 

пікірлер білдіру: білімді интеграциялау, күрделі мәселелермен күресу және толық 

емес немесе шектелген ақпарат негізінде шешімдер қабылдау, осы шешімдер мен 

білімге қатысты этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып; 

коммуникативті қабілеттер: өздерінің білімдері мен білімдерін және олардың 

мамандар мен ұжымдарға дәлелді және айқын түрде хабарлауы; 

https://www.vkgu.kz/en/page/doctoral-studies.html


жаттығуды жалғастырыңыз. 

үйрену қабілеті: оқуды жалғастыру. 

 

знание и понимание: методологии научного исследования 

применение знаний и понимания: экспертно-аналитический анализ научных 

теорий и идей; профессиональное планирование и прогнозирование результатов 

собственной исследовательской деятельности; навыки публичных выступлений, в 

том числе, перед академическим сообществом. 

выражение суждений:  в области решении фундаментальных и прикладных 

исследовательских задач; в вопросах межличностного общения и управления 

человеческими ресурсами; в вопросах вузовской подготовки специалистов. 

коммуникативные способности:  участия в научных мероприятиях,  

фундаментальных научных проектах; лидерского управления и руководства 

коллективом; ответственного и творческого отношения к научной и 

педагогической деятельности; проведения патентного поиска и опыта передачи 

научной информации; свободного общения на трех языках. 

способности к учебе: организовывать, планировать и реализовывать процесс 

научных исследований; анализировать и обрабатывать информацию из различных 

источников; генерировать собственные новые научные идеи, сообщать свои 

знания и идеи научному сообществу;  планировать и прогнозировать свое 

дальнейшее профессиональное развитие, способность осуществлять выход на 

исследование концептуальных проблем научного знания 

 

knowledge and understanding: demonstrate knowledge and understanding gained at 

the bachelor's level, which are the basis or opportunity for the original development or 

application of ideas, often in the context of scientific research; 

application of knowledge and understanding: to apply knowledge, understanding and 

ability to solve problems in new or unfamiliar situations and context within the wider (or 

interdisciplinary) areas related to the field of study; 

expression of concepts integrate knowledge, cope with complex issues and make 

judgments based on incomplete or limited information, taking into account ethical and 

social responsibility for the application of these judgments and knowledge; 

communicative abilities: clearly and clearly communicate their findings and knowledge 

and their rationale to specialists and laymen; 

continue training yourself. 

ability to learn: continue learning on your own. 

 

Қорытынды 

бақылау нысаны 

/Форма итогового 

контроля/ Form of 

final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу 

шарттары / Условия 

для получения 

кредитов/ Terms and 

conditions for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің 

ұзақтығы / 

Продолжительность 

модуля/ Duration of 

the module 

1 семестр/ 1 semester 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

1. Абдильдин Ж.М. Собрание сочинений в пяти томах. – Алматы: Өнер, 2000.  

2. Аблеев, С.Р. История мировой философии: Учебник для вузов / С.Р. Аблеев. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 318 c. 

3. Алексеев, П.В. История философии / П.В. Алексеев. - М.: Проспект, 2015. - 240 

c. 

4. Ажимов Ф.Е. Философия: история или теория? Заметки о специфике истории 

философии // Вопросы философии. 2014. № 9. С. 27-32. 

5. Anthony Pym, Philosophy and Translation // A companion to translation studies, 

Clevedon-BuffaloToronto, 2017 

6. Бажов С.И. Проблемы методологии историко-философского исследования // 

Гуманитарные научные исследования. 2012. № 10 [Электронный ресурс]. URL: 



http://human.snauka.ru/2012/10/1648 (дата обращения: 23.09.2018). 

7. Горохов В. Г. Метод историко-критического анализа концептуальных схем 

науки А. Койре. История философии. Т. 20. 2015. 

8. A companion to translation studies/ ed. S. Bermann and C. Porter, The Atrium, 

Southern Gate, Chichester, West Sussex, 2014. 

9. Гарбовский Н.К. Теория перевода. Издательство Московского университета, 

2014 г., 537 с. 

10. Изотов М.З. Социально-культурные детерминанты интеграции современной 

науки. – Алма-Ата: Наука, 1993.  

11. Нысанбаев А.Н. Собрание сочинений в 10 томах. Алматы, 2016.  

12. Научное познание: поиски новых парадигм /под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 

2014.  

13. Хамидов А.А. Свобода научного творчества и ответственность ученого. 

Алматы, 2014.  

14. Кротов А.А. Методология современных историко-философских исследований 

во Франции // Вопросы философии. 2017. № 6. 

15. Шишков, И.З. История философии: Реконструкция истории европейской 

философии через призму теории познания: Учебное пособие / И.З. Шишков. - М.: 

КД Либроком, 2015. - 848 c. 

16. M. Snell-Hornby, Translation studies: An Integrated Approach, Amsterdam–

Philadelphia, 1988/1995; В.Н. Комиссаров, «Современное переводоведение», М., 

2016.  

Дополнительная:  

1. Ильин В.В. Философия науки. – М. :Либроком, 2009. – 224 с.  

2. История и философия науки. Под ред. Крянева Ю.В., Моториной Л.Е. - М.: 

ИНФРА-М,2011. - 416 с.  

3. Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. –М.: Прогресс-

Традиция, 2010. – 528 с.  

4. Кохановский В.П.и др. Основы философии науки. - М.: Феникс, 2010. – 603 с. 

 5. Лебедев С.А., Ильин В.В. и др. Введение в философию и историю науки. - М.: 

Едиториал УРСС, 2009. – 344 с.  

6. Мырзалы С.К. Ғылымның тарихы мен философиясы. – Алматы: Бастау, 2014.  

7. Степин В.С. История и философия науки. – М.:Академический Проект, 2011. –

423 с.  

8. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф. История и философия науки. – Алматы: 

Қазақуниверситеті, 2013. – 150 с.  

9. Философия науки. Под редакцией А.И.Липкина. - М.: Эксмо,, 2009. – 608 с. 10. 

Этика и социальная ответственность ученых /Под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 

2014 

Жаңарту күні / Дата 

обновления/ Date of 

update 

 

 

Модуль атауы және 

шифр  

Название модуля и 

шифр 

Module name and code 

number 

Қоғамдық даму проблемаларын зерттеудің әдіснамалық мәселелері  

Методологические вопросы исследования проблем общественного развития  

Studying of problems of evolution of society: methodological issues 

MVIPOR 

Модуль үшін 

жауапты  

Ответственный за 

модуль 

Responsible for the 

module 

Сейтембетов Е.Ж. к.ф.н., Кабдрахманова Ф.К., к.ф.н. 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module Type 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модули по выбору для определенной специальности(МВОС) 

Optional modules for the specialty 
Модуль деңгейі  

Уровень модуля 

Module Level 

Докторантура /Doctoral studies 

 

https://www.vkgu.kz/en/page/doctoral-studies.html


Аптасына сағаттар 

саны / Количество 

часов в неделю/ 

Number of hours per 

week 

6 

Кредиттер саны / 

Количество кредитов/ 

Amount of credits 

6/10 

Оқу түрі / Форма 

обучения/ Form of 

training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 1 

Студенттер саны 

/Количество 

обучающихся/ 

Number of students 

2 

Модульдің 

пререквизиттері / 

Пререквизиты 

модуля/ Prerequisites 

of the module 

«Ғылым философиясы мен тарихы»/ «Ғылым философиясы» 

 «История и философия науки»/ «Философия науки» 

«History and philosophy of science»/ «Philosophy of science» 

 

Модуль мазмұны 

Содержание модуля 

Module content 

1.Модернизация жағдайында қазақстандық қоғамның әлеуметтік құрылымының 

трансформациясы  

Трансформация социальной структуры казахстанского общества в условиях 

модернизации 

The transformation of the social structure of Kazakhstan society in the conditions of 

modernization 

2.Тарих философиясы: жаһандық эволюционизм  

Философия истории: универсальный эволюционизм 

Philosophy of history: universal evolutionism 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

білім мен түсіністік: гуманитарлық білімнің өзекті мәселелері; мәдениет 

тұжырымдамасы, әлеуметтік-мәдени құбылыстарды талдау әдістемесі, аймақтағы 

мәдени жағдай; 

білім мен түсінушілікті қолдану: өзіңіздің зерттеу үрдісін жобалау үшін алынған 

білімді пайдалану мүмкіндігі; әлеуметтiк-мәдени контекстiң жай-күйi мен даму 

тенденцияларын сыни бағалауға қабiлеттi. 

пікірлер білдіру: әлеуметтік-мәдени тұрғыдағы проблемаларды анықтау; қазіргі 

әлеуметтік-мәдени даму қарама-қайшылығын белгілеу; ғылыми, әлеуметтік 

бағдарламалардың тұжырымдамалық талдауы; 

коммуникативті қабілеттер: көздерді зерттеуге филологиялық көзқарас 

дағдылары; 

оқуға білу: өзіңіздің ғылыми-зерттеу жұмыстарыңызды жоспарлауға; ғылыми-

зерттеу жұмысының дағдылары болуы керек. 

 

знание и понимание:  современных тенденций, направлений и закономерностей 

развития отечественной науки в условиях глобализации и интернационализации; 

достижения мировой науки области исследований процессов общественного 

развития. 

применение знаний и понимания: способность к реализации концептуального 

осмысления социальных теорий и программ; владение принципами  

формирования научной картины мира; способность проводить аналитическую 

работу и консультирование в составе междисциплинарных экспертных групп, 

общественных, государственных учреждений и организаций. 

выражение суждений:  наличие осмысленной гражданской позиции, основанной 

на принципах патриотизма, толерантности. 

коммуникативные способности:  умение коммуникации в контексте этоса 

науки. 

способности к учебе: способность реализации научно-исследовательских 

проектов, ориентированных на получение нового знания, метода, продукта. 

 

knowledge and understanding: actual problems of humanitarian knowledge; the 

specifics of the formation and the main directions, the concept of culture, the 



methodology of analysis of socio-cultural phenomena, the cultural situation in the 

region; 

application of knowledge and understanding: the ability to use the acquired 

knowledge to design your own research process; the ability to critically assess the state 

and development trends of the socio-cultural context. 

expression of concepts: identify problems in a sociocultural context; to fix the 

contradictions of modern socio-cultural development; conceptual analysis of scientific, 

social programs; 

communicative abilities: skills of a philological approach to the study of sources; 

ability to learn: to plan your own research activities; have the skills of research work. 

Қорытынды бақылау 

нысаны /Форма 

итогового контроля/ 

Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу 

шарттары / Условия 

для получения 

кредитов/ Terms and 

conditions for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / 

Продолжительность 

модуля/ Duration of 

the module 

1 семестр/ 1 semester 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

1.Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана.  

Официальный сайт Президента Республики 

Казахстан:URL: http://www.akorda.kz/ru/official_documents /strategies_and programs  

2. Герье, В.И. Философия истории от Августина до Гегеля / В.И. Герье. - М.: 

Ленанд, 2015. - 274 c. 

3. Калетаев Д.К. «Модернизация в Казахстане» // «ZONAkz», № 12, 2011 год, 

Астана 

4. Кареев, Н.И. Философия истории в русской литературе / Н.И. Кареев. - М.: КД 

Либроком, 2015. - 248 c. 

5.Научное познание: поиски новых парадигм /под ред. Шаукеновой З.К., Алматы, 

2014. 

6. Новиков, А.М. Методология научного исследования 3-е изд / А.М. Новиков, 

Д.А. Новиков. - М.: ЛИБРОКОМ, 2015. - 272 c 

 7. Раппопорт, Ш. Философия истории в ее главнейших течениях / Ш. Раппопорт. 

- М.: Ленанд, 2015. - 184 c.  

8.Семенов, Ю.И. Философия истории. Общая теория исторического процесса / 

Ю.И. Семенов. - М.: Трикста, 2013. - 615 c. 

9.Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. – 

М., 2016. 

Жаңарту күні / Дата 

обновления/ Date of 

update 

 

 

Модуль атауы және 

шифр  

Название модуля и 

шифр 

Module name and 

code number 

Философиялық антропология айнасындағы адам  

Человек в зеркале философской антропологии 

Man in the mirror of philosophical anthropology  

ChZFA 

Модуль үшін 

жауапты  

Ответственный за 

модуль 

Responsible for the 

module 

Шелепов В.М., к.ф.н. 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 



Module Type Optional modules for the specialty 
Модуль деңгейі  

Уровень модуля 

Module Level 

Докторантура /Doctoral studies 

 

Аптасына сағаттар 

саны / Количество 

часов в неделю/ 

Number of hours per 

week 

6 

Кредиттер саны / 

Количество 

кредитов/ Amount of 

credits 

6/10 

Оқу түрі / Форма 

обучения/ Form of 

training 

күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 1 

Студенттер саны 

/Количество 

обучающихся/ 

Number of students 

2 

Модульдің 

пререквизиттері / 

Пререквизиты 

модуля/ Prerequisites 

of the module 

 «Ғылым философиясы мен тарихы»/ «Ғылым философиясы» 

 «История и философия науки» / «Философия науки» 

«History and philosophy of science» / «Philosophy of science» 

 

Модуль мазмұны 

Содержание модуля 

Module content 

1.Қазіргі антропологияның өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы современной антропологии 

Topical issues of modern anthropology  

2. Білім беру технологиялары және адам  

Образовательные технологии и человек  

Educational technologies and human person  

Оқу нәтижелері  

Результаты 

обучения 

Learning outcomes 

білімі мен түсінігі: ғылыми білімдердің әдістемесі; ғылыми қызметті 

ұйымдастыру принциптері мен құрылымы; 

білім мен түсіністік қолдану: ғылыми-зерттеу контекстінде идеяларды бастапқы 

әзірлеу және қолдану үшін осы білімді пайдалануға; Процестер мен құбылыстарды 

талдаудың қолданыстағы ұғымдарын, теорияларын және тәсілдерін сыни талдау; 

пікірлер білдіру: тарихи өткен бағалы қатысты байланысты мәселелер бойынша 

өз ұстанымдарын білдіруге және ақтау үшін мүмкіндігі болуы үшін. 

коммуникативті қабілеттер: кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық қарым-

қатынас; жаппай байланыс жүйесіндегі әлеуметтік-мәдени бағдарламаларды құру 

және іске асыру мүмкіндігі; 

оқу мүмкіндігі: ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру; 

ғылыми жобаларды іске асыру және кәсіби салада зерттеулер жүргізу. 

 

знание и понимание: проблем становления человека как биологического вида и 

формирования его социальных качеств на разных ступенях социокультурного 

развития общества. 

применение знаний и понимания: ориентация на осмысление культуры сквозь 

призму проблемы человеческого существования, способность осуществлять 

концептуальный анализ культурных процессов и на его основе создавать 

программы проектирования и преобразования социальной реальности. 

выражение суждений:  наличие навыков формирования стратегии 

познавательной деятельности в сфере человекознания 

коммуникативные способности:  владение языками на уровне, позволяющем 

возможность творческого участия в различных видах профессиональной 

деятельности. 

способности к учебе: социальной реализации учёного, что предполагает 

формирование способности видения социальной значимости собственной научной 

деятельности. 

 

knowledge and understanding: the methodology of scientific knowledge; principles 

https://www.vkgu.kz/en/page/doctoral-studies.html


and structure of the organization of scientific activity; 

application of knowledge and understanding: to use the acquired knowledge for the 

original development and application of ideas in the context of scientific research; 

Critically analyze existing concepts, theories and approaches to the analysis of processes 

and phenomena; 

expression of concepts: be able to express and substantiate their position on issues 

relating to the value attitude to the historical past. 

communicative abilities: professional communication and intercultural communication; 

the ability to create and implement social and cultural programs in the mass 

communication system; 

the ability to study: planning and organizing research activities; in the implementation 

of scientific projects and research in the professional field. 
Қорытынды 

бақылау нысаны 

/Форма итогового 

контроля/ Form of 

final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу 

шарттары / Условия 

для получения 

кредитов/ Terms and 

conditions for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің 

ұзақтығы / 

Продолжительность 

модуля/ Duration of 

the module 

1 семестр/ 1 semester 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

1. Батурин, В.К. Философия, аксиология, образование. Часть первая. Истоки 

духовного образования / В.К. Батурин // Вестн. высш. шк. – 2012. – № 10. – С. 14–

19. 

2. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 

2011 – 2020 годы от 7 декабря 2010 года, №1118 

3. Гагаев, А.А. Философия здравого смысла: Критика оснований разума. Книга 2-1: 

Здравый смысл как основание науки. / А.А. Гагаев, П.А. Гагаев. - М.: Ленанд, 

2015. - 672 c. 

4. Гессен, С.И. Введение в прикладную философию / С.И. Гессен. – М.: «Школа-

Пресс», 2015. – 448 с. 

5.Гуревич П. С. Размежевания и тенденции современной философской 

антропологии [Текст] / П.С. Гуревич. — М: ИФ РАН, 2015. — 161 с. 

6.Дорофеев, Д. Под знаком философской антропологии: моногр. / Даниил 

Дорофеев. - М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. - 464 c. 

7.Моторина Л.Е. Феномен человека: методология исследования / Л.Е. Моторина. 

— М.: МАИ, 2014. — 164 с.  

8. Научное познание: поиски новых парадигм /под ред. Шаукеновой З.К. Алматы, 

2014 

9.Нысанбаев А.Н. Личностная философия и личность в философии // Творчество 

Н. Сейтахметова: философские дискурсы Запада и Востока. Алматы, 2011. 

10.Огурцов, А.П. Образы образования. Западная философия образования. ХХ век / 

А.П. Огурцов. – СПб.: РХГИ, 2014. – 520 с. 

11.Социальная философия и философская антропология: Труды и исследования. - 

Москва: РГГУ, 2013. - 529 c 

12.Степин В. Философская антропология и философия культуры / В. Степин. — 

М.: Альма-Матер, 2015. — 544 с. 

13. Чапаев, Н.К. Философия и история образования : учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Н.К. Чапаев, И.П. Верещагина. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 288 с. 
Жаңарту күні / Дата 

обновления/ Date of 

update 

 

 

 


